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Az aszóny. 
Al esküvő után olyas valamit érez lem, 

mint a ki a szabadságát elvesztette. A for-
malitások es czeremóniák sohasem voltak 
rám hatással és a házasság megkötésének 
naiv aktusa se befolyásolta  idegeimet. Mig 
vőlegény voltam, eszembe sem jutott arra 
gondolni, hogy Tcrka éltem végéig mindig 
mellettem lesz, mindig látni fogom  arczát, 
mely progressive hervadni log, hallani fo-
gom hangját, mely az idő forgásával  el-
veszti ezüstös csengését és rikácsoló sipi-
lozássá változik. De most egyszerre c gon-
dolatok foglalkoztatták  agyamat s szivem 
is összeszorult, midőn konstatáltam szeren-
csétlenségemet. Feleségem sirt a kocsiban, 
Ez csak jobban megerősítette bennem rab-
ságom hitét. Öt is ugyanazon dolgok fog-
lalkoztatták . . . Igen egymáshoz voltunk 
kötve. Szétválhalatlanul. Egymás rabjaivá 
lettünk csak azért, mert ez a szerelem tisz-
tességes kielégítésének a formája. 

Hogy is nősülhettem meg ? kérdeni 
hirtelen önmagamtól. Három hét elölt még 
csak nem is tudtam, hogy Terka létezik a 
világon és ma már hites ura vagyok. Oly 
gyorsan történt minden, oly kinematografi-
kusan pereglek az események, hogy nem 
Is étiem rá gondolkodni. Három hét óta 

Megjelenik minden vasárnap. 

most érzem először, hogy agyvelőin gépe-
zete működik. Mit szólnak majd a barátaim, 
akik azóta nem látlak? Azt hiszik bizonyo-
san, hogy külföldön  vagyok. Micsoda ka-
czagás fogad,  ha köztudomásra jut a há-
zasságom. No ez borzasztó állapot! A csu 
folódásnak  se vége, se hossza. Minden este 
kapuzárás előtt kell majd hazajárnom. Meg 
kell ennem a feleségem  főztjét!  Santánokba 
nem járhalok ezentúl s nem láthatóin többé 
a kis Ninettet, akinél ügyesebb, szebb, sik-
kesebb, formásabb,  aranyosabb lánczosnő 
nincs a világon 

— Oh én szerencsétlen ! sohajtottam 
fel.  A feleségem  még mindig sirt, ;i midőn 
meghallotta kétségbeesett sohajomat, egy-
szerre megszáradtak a könnyek a szemé-
ban s kínos kérdőalakban mondta 

Tessék ? 
Egy pillanat alatt átláltam a helyze-

tet, a mi különben szokás ily esetben. 
Ebben a «tessék?M>en minden volt: báj 
és keserűség, szemrehányás és gyönyör, nai-
vitás és józanság. Mindegyikből valami. 

— Mit mondott az előbb ? 
— Én ? 
— Igen, maga ! 
— Nem szóltam ! 
— Azt mondta: Oh én szcrencsellcti! 
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de ezt sem haszontalanságokra és lé-
haságokra fordítja,  hanem nemesebb 
elvezetekre, jó könyvek olvasására és 
testmozgásra, ami fejleszti  az elmét, a 
lelket és testet egyaránt. 

Az ilyen iljuból aztán lesz is va-
lami, mert szünetlenül előtte lebeg a 
czél az élethivatás, egy pályán való 
működés, hogy idővel méltó tagja le-
hessen a társadalomnak, a hazának. 

Ne kényszerítse a szülő gyerme-
két a tanulásra, ha látja, hogy nincs 
hozzávaló kedve hajlama ; ne akarjon 
senki a fiából  ügyvédet, tanárt, orvost 
stb. nevelni, ha az például az asztalos-
sághoz, a lakatos mesterséghez vagy a 
gazdálkodáshos érez magában hajlamot. 
De tévedés lenne azt hinni, hogy ma-
napság az iparosnak nem kell tanulnia 
— ellenkezőleg, akiből jóiparost vagy 
kereskedőt akarunk nevelni, annak bi-
zony szintén kell tanulni. 

Manap egyáltalán minden pályá-
hoz tanulás kell, mert nem lehet enél-
kül boldogulni. A ki tehát nem akar 
tanulni, abból nem is lesz semmi s az 
ne is várjon semmit a jövőtől. Dol-
gozni kell a jelen időben, erősen, ki-
tartóan, szívósan, mert nehéz az élet, 
küzdelemmel van tele, s ha megaka-
runk küzdeni az élettel, akkor kell is 
hogy valamik legyünk. 

— Oh un szerencsétlen, ön halluhzindll 
Hogy lehelnék én szcrcncsctlcn mi-

kor íi viliig legédesebb nsszonykája az én 
feleségein.  Nincs nálam most boldogabb em-
ber széles c világon és a ki az ellenkezőjét 
állítja, az... az 

Az ? 
- Az meg nem csókolta meg a maga, 

a te eperajkaidat, meri különben dicshim-
nuszokat zengene a boldogságról és négy 
kötél versel lantolna a csókod mézedesse-
géről! 

Megcsókoltam. Ö kontrát adott, én 
meg rekontráztain. Izzadtam, selyemzseb-
kendőm olyan vizes voll, mint mikor u 
mosónő hemperpctlc a teknőben. A fő,  hogy 
átestem az első összeütközésen. Hazudtam. 
Éreztem, hogy a hazugság a feleségemmel 
együtt vonul be bútornak újonnan beren-
dezett lakásomba. F.z megvigasztalt kissé. 
Hazugsággal majd csak módját ejteni a2 
éjjelezésnek s ,1 házasság barrikádjait a ha-
zugság ágyúival fogom  rombadönteni. őrül-
tein, hogy önmagam találtam meg hely-
zetem szatíráját, megelőzve ezzel minden 
gúnyolódó barátom éleze faragását. 

Hazaertünk uj othonunkba, Terka 
nagyon izgatott voll s roppantul figyelt 
minden kézmozdulatomra. Arcán a kétségbe* 

Tanév elején. 
Ismét megnyíltak az iskolád ka '̂ 

pui s a komor, szürke falak  bíTfPpe-
sülnek vidám jókedvű tanuló-ifjusággal. 
A nagy vakáczió elegendő volt arra, 
hogy az előbbi esztendő fáradalmait  ki-
pihenjék. 

Az oly tanuló, ki rest volt az el-
múlt évben, aki csak itnmel ámmal és 
hányi-veti módon végezte el leendőit, 
nem kötelesség érzetből, egy végczél 
elérése szempontjából tanult, hanem 
inert muszáj vult tanulnia, - annak a 
szünidő alatt sem volt meg a hamisí-
tatlan igaz kedve s az az uj tanév ele-
jén is kedvetlenül, kelletlenül megy az 
iskolába. 

De aki felfogta  hivatását, aki ko-
molyan forgatta  a könyveket s szor-
galmasan és lelkiismeretesen tanult, — 
annak valódi öröme telt a vakáczió-
ban, mely idő alatt szórakozott, pihent 
s tanult is, hasznosan töltvén el az 
időt, az jóleső érzettel néz az uj 
tanév elé. 

Elég szomorú, hogy találkozik igen 
nagyszámú ifjú,  aki nincs tisztában 
vagy nem akar tisztában lenni azzal, 
hogy a szülök mily nagy áldozatok 
árán tanitatják, hogy ember váljék gyer-
mekükből. Mennyi önfeláldozás,  ön-

megtagadás a szülők részéről, csakhogy 
meglegyen gyermekük számára a tanít-
tatás költsége, és hány tanuló ke-
seríti meg szülei életét azáltal, hogy 
nem tanul, lusta, renyhe mindéül csi-
nál csak nem tanul, osztályokat ismé-
tel s ujabban megbukik, ugy hogy a 
legszebb esztendőket tétlenül engedi 
tovasuhanni feje  fölött;  s midőn látja, 
hogy pályáját ugyszólva elvágta, már 
akkor maga sem tudja, mihez kezdjen, 
mibe fogjon,  tnire volna hajlama, kedve, 
tehetsége. 

Valószínűleg semmihez, mert ko-
rán tanulja meg a tanulástól való irtó-
zást, a lustálkodást, a semmittevést; 
ez aztán erősen meggyökeredzik a fia-
tal lélekben s mire nagyra nő, akkor 
már nem tud dolgozni, nincs munka-
kedve, hiányzik minden ambicziója — 
csak könnyen gond nélkül óhajtana élni. 

Már pedig nem állanak örökösen 
hátuk mögött az önfeláldozó  szülök ; 
előbb-utóbb az ilju urnák is a maga 
lábán kell járnia, s ha nem tud. ugy 
nincs aki támogassa, istápolja, aki se-
gítő kezet nyújtson neki az élet nyo-
morúságaiban. 

A kötelességtudó és érző ifjú  öröm-
mel tanul, nem ismer nehézségeket 
okosan bölcsen osztja be idejét, jut is, 
marad is néhány óra a szórakozásra, 
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A hazának is csak dolgos, mun-
kás férfiakra  van szüksége, mert csak 
ilyennek segítségével lendülhet fel  a 
haza, fejlődhet  virágozhat az ország, 
gyarapodik s gazdagodik a nemzet. 
Tettre kész és munkakedvelő férfiak 
kellenek, akik megvessék az alapját egy 
erős és szilárd nemzet kialakulásának. 

Megkezdődtek íeliát az iskolák. 
Az uj iskola évvel együtt uj vi-

dámság, elevenség is kezdődik min-
denfelé.  Ugy, mint tavaszszal a termé-
szetben felvidul,  megelevenedik a világ, 
azonképpen szeptemberben — az is-
kolák tavaszán — uj élet kezdődik a 
városokban, községekben is. Fölsereg-
lenek az ország minden részéből a kis 
és nagy diákok a városokba kezdődik 
eliilröl, amit kél hónappal ezelóll abba-
hagytak. 

Ebben az esztendőben van az uj 
iskoa évnek különös jelentősége is. 
Mosl lép éleibe az uj népiskolai tan-
terv, mely hivatva lesz a kis diákok 
szelleméi helyesebb irányba fejleszteni, 
a tudománynak uj, könnyebb és éppen 
ezért szilárdabb alapot építeni. Ez az 
esztendő fogja  megmutatni az uj tan-
terv helyességél a gyakorlatban — és 
éppen ebben van ennek az évnek a 
nagy jelentősége. 

A középiskoláknál is szemünkbe 
ötlik egy kiváló fontosságú  jelenség: 
az iskoladiiány. Évről-évre épülnek ujabb 
és ujabb iskolák, melyek ujabb száz 
meg száz tanuló befogadására  hivatják, 
és mégis azt tapasztaljuk, hogy még 
mindig nem elég, hogy a diákok szá-
mának szaporodása az iskolákéval szem-
ben mértani arányban áll. És ez ked-
vező jelenségnek mondható, amennyi-
ben ez az ország magas inlclligcncziá-
jának magas fokát  mutatja. 

A diákok száma az inlelligenczia 
hőmérője. Örvendetes tehát, hogy oly 
nagy mennyiségben indulnak a diákok 
a középiskolába, hogy elég nagyszámú 
iskolája az országnak mind zsúfolva 
van és még ez nem mind elég. Reinél-

csettség ránczai fodrozóttak  össze. Félt, s 
ugy Ulut nekem, mintha minden pillanatban 
várná, hogy, torkon ragadom és megverem. 
Hallgatóit. Én sem beszéltem. Szabad folyást 
engedtem a helyzet alakulásának. Szobalá-
nyom, akit jó előre betanítottam, rövid 
mondókával üdvözülte az asszonyt, akit a 
paraszt fruska  természetesnek hit naivitása 
idillikusán lepett meg. Az ajtó elölt hirtelen 
megállt Tera. De csak egy pillanatig, mély 
sóhaj tört elő kebléből és vakmerő elszánt-
sággal átlépte a küszöbül. Mindenre el vol-
tam készülve, csak arra nem, hogy az 
anyósomat a lakásomon találjam. A mikor 
az ember agyát síitét gondolatok népesitik 
bc, olyankor még a triss puha kenyeret is 
a pesszimista szemével nézi. Igy voltam én 
is. Az anyósom aki külömhcn vőlcgénysé-
geni alatt nagyon kedves uriasszonyriak 
mutatkozott, most ugy hatolt rám, mint az 
a bizonyos fekete  bácsi a dedós gyerekekre.. 
Ha nem teljes a hasonlatom, az csak az 
esetnek tulajdonitható. A kapkodásig ide-
ges vagyok, ha c jeleneire vissza gondolok 
s a legszebb koncepcióm is rendszertelen 
rautázia foszlánynyá  változik. Az anyósom 
leolvasta arczunkról, hogy készületlen a 
kcdelyállapolunk s a vele való hosszabb 
diskurzusra. 

Édes, kis csibéim, szólt hozzánk. 
Csak azért jöttem, hogy leolvassam a leá-
nyom hozományát az ura kezébe. Azután 
rögtön elpárolgok, édes csibéim ! 

De kérem, kérem szóltam én a 
kedves csengő hangok hallatára, a mama 

jük ennélfogva,  hogy a mint az ország 
politikai helyzete tisztázódik s rend lesz, 
a kormány szaporitni fogja  az iskolákat. 

Éppen ezért volna üdvös a tervbe 
vett reform  megvalósítása: a középis-
kolák államosítása is. Akkor az állam 
mint az összes iskolák közvetlen feje, 
könnyebben tudná orvosolni a minden 
téren mutatkozó hibákat. 

Egy lultt. 

Tanítók gyűlése. 
A csikmegyei állami cs községi taní-

tók egyesülete kél éves rendes közgyűlését 
szept 4-én a polgári leányiskola helyiségé-
ben tartotta meg, melyben a tagok közül 
mintegy 30-an voltak jelen. 

Vérles Lajos alelnök nyitotta ineg a 
gyűlést, a tőle szokott szép, szingazdag 
nyelvezettel tarlóit beszédben. Egyéb egye-
sületi érdekű dolgok fejtegetése  után is-
mertette a kultuszminiszter uj tantervét, 
melyet végrehajtani, s az abban megnyi-
latkozó nemes intencióknak életet adui a 
tanítók vannak hivatva. Végül mely fájda-
lommal jelenti bc a vármegyei polgári fiu 
és leányiskolák, valamint az alfírtvi  felső-
népiskola tantestületeinek az egyesületből 
való kiválását. 

2. A valláserkölcsös neveléséről Ben-
czéné tartott gyünyörU felolvasást.  Enétkül, 
— úgymond — egy nép setn lehet boldog. 
S a vallásos érzület fejlesztése  legfőképpen 
szükséges a nőnevelésnél, mint a kiknek 
ápoló keze alatt fejlődik  a gyermek vallá-
sossá, vagy ellenkezővé. Igen kedves cl-
mésséggel ismertette az cgycsiskolai tár-
gyak vallások vonatkozásait. Ezen felolva-
sást a gyűlés hálás elismeréssel honorálta, 
s hirlapilag is közzététetni határozta. 

3. Miklós Katalin szavalta a Gyónás 
cimü költeményt. Mesteri előadását a gyű-
lés meleg köszönettel fogadta. 

4. Molnár Károly felolvasott  a gazdas. 
ismellőiskoláról. Méltatta a jelen évben a 
földmives  iskolánál tartott tanfolyam  lefolyá-
sát és eredményéi, s az ott szerzett isme-
reteknek a nép körében, leendő értékcsilé-

iniudig szívesen látóit vendégünk sőt ál-
landóan tartózkodjék nálunk. Maradjon is 
rögtön itt, nem eresszük el többé, nem bi-
zony . . . . 

— Átvillant eszemen, hogy jó az öreg 
asszonyt a háznál tartani: a kontraszt, amely 
feleségem  és anyósom kőzött külsőleg ke-
letkezik, jó hatással lessz (feleségem  sza-
vára) belső érzelmeim kifakadására.  Az 
anyósom azonban, tapintatoskodva, nem is 
válaszolt meghívásomra, olvasni kezdte az 
ezres bankókat. 

— Egy, keltő, három . . . tiz . . . Tíz-
ezer forinll  Imel vegye ál, édes fiam  e kis 
tőkét és igyekezzék vele egy boldog csa-
ládi tűzhely első alapjait megszilárdítani... 

Nem is hittem, hogy az annyósoni-
nak ily szép stílussá van. Később azonban 
ugy gondoltam, hogy c jelenetre évek óla 
készülhetet s e szép mondatol valamely 
regényből vehetle. Anyósom természetesen 
várta a hatást. Én igyekeztem is megha-
tódni, dekönnyeim seliogyscm akartak ülőcsil-
lani szemeimből, de azért én mégis siró hang-
skálában mondottam köszönetei és ígéretet 
teltein, hogye meghaló jelenetet (mert az csak 
megható, ha az ember tízezer forintot  kap) 
sohasem fogom  elfeledni:  Anyósom igy is 
képzelhette el válaszomat, midőn c jele-
neire készüli, mert megelégedeti mosoly 
futott  végig ajkain. 

És most, Isten veletek I szólt és az 
ajtó felé  indult. Feleségem azonban még 
egyszer irtózatos módon pityeregni kezdett 
és anyja nyakába borult. S sirógörcs fogta 

sérc okos tanácsokai is adott. A gyakorlati 
becstl (elolvasás az egyik gyergyól hírlap 
közöltetni határoztalolt. 

5. Szckcly Károly egyesületi pénztá-
ros jelentése következett ezután, mely arról 
teli tanúságot, hogy 8 óv alatt 1059G K. 
folyt  be, (melyből a jelenlegi készlel 2 K.) 
ellenben 368 K. tagsági dij az éjt homály-
ban késik. A tanítók házára 8 tanitó lelett 
100 K-I Egyesektől és 1901-ben, a nagy-
gyűléskor tartott estélyből bejfiit  636-97 K. 
Ebbből a 600 K. be küldetett; a többi 
takarékpénztáriig kezeltetik. — Jelente vé-
gül, hogy a Földes József  tanitóképzőinté-
zcli igazgató síremlékére 1620 K. (olyl be, 
mely annak idején Karácsony József  jelen-
legi igazgató kezéhez teletett át. 

ti.  Petőfi  .Apostol" cimü költeményé-
nek egy részletét szavalta még cl Ince 
Dénes, mely az előbbiekhez hasonló elis-
merésben részesüli. 

7. h tisztújítás sok oldozódás és men-
tegetőzés közben folyt  le, melynek eredmé-
nye az lelt, hogy megválaszlatotl elnöknek: 
Kovács Ignác vcrcbcsi, alelnöknek: Éltes 
János gyimesbükki, főjegyzőnek:  Éltes La-
jos verebesi, jegyzőnek: Ince Dénes bor-
zsovai, pénztárosnak : Székely Károly sze-
rcdai tanító. A 10 válaszmányi tag a régi 
gárdából hagyatott meg, ezen hozzáadással, 
hogy az esetleg hiányzók helye a csíksze-
redai tantestületet tagjaiból egészítessék ki. 

8. Elfogadtatott  Éltes Jánosnak azon 
indítványa, hogy a madéfalvi  emlékoszlop 
felavatási  Ünnepélyére a közgyűlés ideje 
korán liivassék össze Madéfalvára,  az iskola 
épületbe, és onnan külön zászló alatt, tes-
tületileg vonuljon ki, s vegyen részt az 
ünnepélyben. 

Végezetül az uj elnök rövid csinos be-
szédben ajánlván az uj tisztikart az egye-
sület tagjainak pártfogásába  és támogatá-
sába, a gyűlést bezárta. 

Közebéd is volt a Vigadóban, hol az 
igazi kartársi szeretetet ki-ki tőle telhető-
leg igyekezett ápolni, előbb a nap, később 
a gáz világánál. — Itt azonban, jövőre adó 
okulás czéljából hangol kell adnunk a ta-

ci. Anyósom pedig kidolgozott tervéhez ké-
pest az én keblemre dobta (gyengéden) 
Terkát és eltűnt az ajtó mögött. 

A szoba közepén állottam. Keblemen 
a feleségem,  aki még bizony csitri leányka 
volt s akit nékem kellett asszonynyá avatni, 
/sebemben lizczer forint.  A helyzet rendkí-
vül nehéznek látszott előttem. Terka még 
mindig sirt, inig végre egy csókkal megvi-
gasztaltam. Lassankint alábbhagyott a pi-
tycrgésscl. Arczát felvetette.  Szemeit sze-
meimre szegezte, ajkát várakozó kifejezés-
sel összecsucsorította s ininden tekintetben 
oly érzéki pózba helyezte magát, hogy még 
télen a lefagyott  tyúkszemem is felengedett 
a testemen hirtelen átfutott  szenvedély he-
vétől. 

Házasságom első napjait csupán az-
zal jcllemzcm, hogy egy hétig cl se hagy-
tuk otthonunkat. A levelek már napok óla 
felbontatlanul  hevertek Íróasztalomon. Egy 
nap elhatároztam, hogy elolvasom vala-
mennyit. Minden levél egy-égy kötelessé-
gemre figyelmeztetett.  Nagyncliczeu cl is 
határoztam, hogy kötelességeim teljesítése 
után látok s hosszú nehéz búcsúzkodás után 
el is indultam hazulról. 

— Délben hazagyere édes.. . 
Délbe haza is jöttem. A terített asztal, 

a szobák rendje, a lakás Illata, feleségem 
ruházkodása, minden, minden a mellett ta-
núskodott, hogy távollétemben is csak ve-
lem foglalkozott.  A szerelmes asszonyok 
kitűnő emlékező tehetséggel rendelkeznek. 
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nllük állal megszokod egyszerűség elvének. 
A 3-üO koronás teríték megrendelésének 
nem lehetünk pártolói, mert ennyivel kél 
napra veszünk huseledelt egy egész csa-
ládnak. Végre is a bukónak csupán ebédre 
vau szüksége, nem pedig csemegére! I£z 
pedig csak teljék ki abból az egy pengő 
forintból,  melyet a tanító, a lentarló, bő-
kezűsége folylán,  ilyen alkalomkor huz 1 

Ha még annyit mondunk, hogy ezen 
a gyűlésén Császár Nándor képviselőn és 
a városi segédlelkész urou kivülcgy tanügy-
barát sem volt jelen, akkor cl van mondva 
minden. Tudósító. 

Béke. 
Mandzsúria zordon vidékein nem 

fog  újólag megdördülni az ágyú: a 
husz hónapon keresztül tartó orosz-
japán (liliom vég"l ért e héten a porl-
smoulhi békekötéssel. Bevégződött tehát 
Japánország legendás küzdelme s hős 
liai visszatérhetnek a/, országba, ame-
lyet ugy szerelnek. S hazamehet gyors-
lábú Kuropatkin és Linevirs ia, a kik-
nek jóvoltából a czáriziiius oly megér-
demelt sorsban részcsüit. Hazamennek 
a seregek és mi ne beszéljünk arról, 
hogy véres pusztulást hagytak maguk 
után. Vége van, lezajlóit s mosl a sere-
gek elvonulnak. 

A frázisokat  tehát ne bolygassuk. 
Végre is nemietek viszályait nem min-
dig lehet egy-egy jól sikerült formulá-
val elsimítani, s Japánország a világ-
béke jó hangzású szólamának kedvéért 
nem engedhette, hogy az orosz zavar-
talanul áshasson számára sírt. Reá nézve 
a löt vagy nemlét kérdése voll a há-
ború, to bc or, nol to bc, tehát vérét 
nem hiába és nem fölöslegesen  ontotta. 
Történelme igazat fog  adni azoknak, 
akik felvették  nevében u harezot F.u 
rópn rémével, s mi sohasem fogjuk 
elfelejteni  legendás hőseit, a névtele-
neket és lángeszű vezéreit, akik győze-
lemre mindig a győzelemre vezették. 

Oroszország és Japán megbékélt 

A mint vőlegény koromban vagy a mézes-
hetekben csak ugy érintve, előtte kedves 
dolognak említettem, annak egy részét ma-
gam előli láttam és ez igy folyt  napról-
napra. Mintha csak jegyzéket vezetett volna 
a feleségem  a nekem kedves dolgokról. Min-
den nap valami ujjal lepett meg, a mi a 
széjam ize szerint való voll. Az étel, az ital, 
a fűtés,  a világítás, az étkezési, lefekvés  ó-
rája, egy szóval minden szokásaimhoz volt 
alkalmazva. Az asszony jobban ismerte sze-
szélyeimet, szokásaimat, kedvteléseimet, mint 
jó magam, önzetlen volt a végtelenségig. 
S én éppen önzetlenségének, mely azonban 
nem volt objckliv, tulajdonítottam, hogy 
olyan éleslátású pszikhológiával rendelkezik. 
Később már szinte adta az önzcllcui és 
éppen ez bizonyította azon szenvedélyek-
től szított önzését melylyel engem bájainak, 
kedvességének békóiba akart verni, hogy 
lcljc9cn egészen az övé legyek. Rendkívül 
ügyesen csinálta a dolgot. Valóságos élel-
fllozofiája  néha bámulatba ejteti. Tudta, hogy 
előttem csak az érdekes, a mi rám az új-
donság ingerével hat. E szerint is cseleke-
deti. Az elméleteket ezért nem is szerelte 
alkalmazni, keveset beszélt, de annál töb-
bet tett. Minden lényének én voltam a ki-
Induló és befejező  pontja. Élete házasságunk 
első napjától kezdve hasonló volt a körhöz, 
melyet legszűkebb énem körtll futott  meg. 
Csak egyben csalódott. Azt hitte, hogy csc-
lekekedeteinek nem tudom a rugóját. Abban 
a hittben élt, hogy én nem ismerem tetlei-

a világtörténelem legvéresebb csatái 
illán s ezeknek enilékeképeii két japáni 
hékekiivet a legszebb békét alkulta 
meg. 

K< a portsiuouUii békekötés való-
jában japáni béke, szóval olyan, a 
minői az európai eddig vajmi nehezen 
tudott volna elképzelni. Mert az. ami 
1005. augusztus 20 én a kis amerikai 
fürdölelcpeu  végbement, páratlanul áll 
abékekölések sorában. A zöld asztalnál 
megjelennek a legyőzött és letiport fél 
képviselői, s a békülésl azzal kezdik 
meg, hogy magukat le nem győződnek 
minősítik. A győzelmes Japán liékekö-
vetei ennek ellenében egyszer sem tar-
tották szükségesnek a világ emlékeze-
tébe juttatni, a porl-árturi csatákat, a 
liaojangi, sahomciili és miikdiui har-
czokal és Togo összes tengeri ütköze-
teit, Koinura és Takahira nem azért 
ültek ellenfeleikkel,  hogy elvi kijelen-
téseket tegyenek. Még esak nem is bis-
marczkoskodlak, valamint Wille Scrgei 
sem viselkedell — Jules Favre módjára. 
Három héttel ezelőtt Komura báró ki-
vett legbelsőbb zsebéből egy iv papirl, 
s felolvasta  Japán békelultéleit. Három 
hét elteltével pedig ez az okmány cse-
kély változtatásokkal immár a létrejött 
béke alapját képezi. Ami ezen a huszo-
negy napon véghcmenl, az érdeklőién 
bár, de módfelett  jellemző. A japán 
eljárás megc/áfolla  nzt a feltevést,  hogy 
német példák ulán iiulull. Bismarck az 
ellenfél  mcgalázásál, teljes megudásátés 
letiprásat tűzte ki czélul magának, Ko-
mura arra törekedell, hogy ellenfeléi 
kibékítse. Győztes volt a vaskaiiczellár 
is, a japáni békekövei és külügymi-
niszter is, mégis modoruk és viselke-
désük közölt az illemnek és udvarius-
ságnak egész világa álloll. Bismarck 
a béketárgyalás második napján dur-
ván és lürclmcllcnül rászólt a franczia 
követekre: Uraim, mi már órákon ke-
resztül lopjuk az időt és kérdem, mi 
az eredmény ? Semmi I Jó lesz léhát 
komolyan venni » dolgol. — Nem azért 

•lek mozgató erőit s nekem kedveskedő 
cselekedeteit naivul fogadom.  Nem tudta el 
sem képzelni, hogy áthatolok teljes lelki 
világán, mely előliem nyitott könyvként le-
küdt, melyben minden sori egy pillanat 
alatt elolvasok. 

Szenvedélyeim kielégítését és egyálta-
lában a kellemest sohasem tartottam boldog-
ságnak. A boldogságot meg nem tekintettem 
élctczélnak, mert a boldogság fogalmái  szen-
timentális lények tarka és reményekre szug-
geráló ötletének tekintve, nem találtam benne 
semmiféle  reális bázist. Ö pedig vakon hiti 
a boldogságban, söl éppen az adoll neki 
erői, hogy boldognak tagolta magát és bi-
zonyára engem is. Csak azért szereltem ed-
dig az ételei, mert küzdelemmel járt. A leg-
nagyobb örömömet mindig férfiasságom, 
énem győzelmében láttam s ezt okvetlen 
küzdelem, harcz, munka, erőkifejtés  megelő-
zését követelte. 

Feleségem ösztönszerűleg érezte, hogy 
csak addig képes engem lekölve tartani, 
mig egyéni karakterem, melynek egyes 
kontúrjait már-már felfedezte,  megváltozta-
tására nem történik részéről támadás. Ezért 
megfigyelései  kétségbeesettek lettek s min-
den előttem eddig nem nyilvániloti cseleke-
detének végrehajtását sok-sok, filozoliai 
lapon való gondolkodás előzte meg s még 
azután is rendkívül óvatos volt a kivitelben, 
de nem tarthatott már soká a feleségem 
boldogsága. A változatosság cröszakolása 
minden nap kirívóbb lett. Az eredetiségek-

jiitlcm nit;, hogy siránkozzunk! Koinura 
csöndes és szerény voll, s nem érez-
lelle győztes voltál az orosz békeköve-
lekkel. A mikor pedig búrom heti al-
kudozások ulán a megegyezés lélre-
jiill. a japáni kövelek isinél különös 
viselkedési lanusisoltak. Ük tudniillik 
nem fütyülték  el a Hallálit amint azt 
Bismarck teitc, pedig a földterület,  a 
mit Oroszország kezei közül kiragad-
tak, nagyobb sokkal Elzásznál és Lol-
haringiánál. A vaskanezellár pülles/.kedő 
gőggel, poroszos fennhéjázással,  az 
említett ó-némel vadászdal fütyülése 
között hagyta oda a béketárgyalások 
színhelyéi, Komura és Takahira ellen-
ben csöndes szerénységgel, minden 
hangosahb szó nélkül. A bámész ame-
rikaiak ineghurrázták, ö pedig udvarias 
fejbólintással  köszönle meg a neki ide-
gen üdvözlést, találóan tüntetve fel  a 
külümbségcL jómaga és a tacskóniód-
jára hciírzegö és üvöltöző Wittc között. 
Igazi hninisitalliin japán cselekedet 
volt. 

És japáni minden izében ez az 
augusztus 29-iki béke is. A kél világ 
háburuja ama kérdések körül forgott, 
a melyekel Japán magának a békekö-
tésbe biztosilott. Egyedül a hadisurcz 
és a Szakhálin sziget kérdése volt ujabb 
keletű. Japán azt hille, hogy Oroszor-
szágot kényszerítheti a milliárdok fize-
tésére. Csalódott, azaz talán inkább meg-
feledkezel!  valamiről. Felejtette, hogy 
Bismarck csak azért ludla Franciaor-
szágtól a/, ötezer milliót kicsikarni, inert 
zsarolhaloll. Mert azl mondhatta Jules 
Fuvrenek, hogy a német seregek nem 
hagyják el addig a franczia  földet,  a 
mig csak a hadisarcz utolsó frankját 
nem lizetlék le. De mivel fenyegetődz-
hetelt Japán. Azzal talán, hogy nem 
ürili ki Mandzsúriái? I)e hát orosz 
lerülelet larlott volna megszállva. Lcx 
imperfecta  leli volna ebben az cselben 
az elvállalt hadi kárpótlás, törvény, a 
melynek nem letl volna meg a maga 
sankezióju. Japán egy örök igazságú tür-

kéi ö sem bírta lovább. Agya, szive, lelke 
elfáradt.  Ismétlésekbe esett. Mind ezt lál-
Icm, de ugy teltem, mintha észre sem ven-
ném. Vergődése olyan voll mint a szárnya-
szegett madáré csak nagyiiehezeu ludla 
leszkéi elérni, hogy párja melleit lehessen. 
Sajnálni kezdlem. A sajnálkozás, bizonyos 
megalázó rokonszenv, amely felemelni  nem 
tud, mert maga is letekint. Minél erősebbeu 
fejlődik  a sajnálkozás, annál lejebb kell 
szállnia kifejezőjének.  A sajnálkozás először 
csak demorálizál, aztán elsőiéiili a lelkei, 
a szivet, az agyai, végre gyászos érzelme-
ket táplál. 

A sajnálat volt az első tőrdöfés,  mely 
az asszony boldogságát érte. Ujai nem lu-
elolt többé uyujtaiii. Egyre monotonabbá 
lett a közös családi élet s egyre válto-
zatosabbnak látszott ennek ellenében a 
nagyvilági lét. Az unalom költözött a kis 
otthonba. Fagyasztó hidegség uralta a szo-
bákat, a melyekből sietve, fázva  menekülni 
igyekeztem. Az unalomtól való irtózásom 
szinte kétségbeesett voll. 

Akkor hirtelen beteg letl. Egy kissé 
felmelegítette  a szivemet, mert a részvét ki 
nem irtható az olyan kebelből, melyben az 
érzelmek hullámzauak. Meghall. Ez volt a 
szerencséje. 1 

Boldogtalan, szerencsétlen lett volna I 
.Yrti/i/ Ih'la. 
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vény felismerésével  ajándékozta nicji a 
nemzelukel, azzal, liogy liadisarc/.ot 
Ilont loliel kérni ÓH hehajLini, lia az 
egyik Túl nem szállta meg a másik 
tcriilclÉL 

Hazamennek a seregük. A haloL-
lak pedig, aliikel a mandzsu hegysza-
kailásokban s a liajangi síkokon hátra-
hagytak, talán nem hallak lii&ba. Talán 
belátják a népek ÍM császárok, liogy 
n zsoldos seregek kora örökre leliinl. 

H Í R E K . 
A madélalvl emlék felavató  ünne-

pélye. A vármegye májusi közgyűléséből 
kiküldött bizottság megállapította a madé-
lalvi emlék [elavató ünnepélyének műsorát, 
mely a következő: 1. október 8-án (vasár-
nap) d. e. 10 órakor tábori mise, mondja 
Murányi Kálmán főcsperes-plebános.  2. 
Hymnus, előadja a csiksomlyói r. k. főgim-
názium és tanítóképző intézet ifjúságából 
és a csíkszeredai dalkörből egyesített ének-
kar. 3. Elnöki megnyíló, tartja Becze Antal 
alispán. 4. Ünnepi beszéd, tartja dr György-
pál Domokos orsz. képviselő. 5. Nemzeti 
zászló előadja az énnekkar. Ünnepély ulán 
társas ebéd a csíkszeredai Vigadóban. Jelent-
kezni leliet október l-ig Lázár Miklós vár-
megyei aljegyzőnél Csíkszereda. A kegye-
letes ünnepélyre már mosl lelbivjuk a I. 
közönség figyelmét. 

Hymen. Jakabovics Sámuel e hó 12-én 
tartja esküvőjét Lebovícs Mariska kisasz-
szounyal Csik-Gyimcsen. 

Sajló hiba. Lapunk mull számába 
közölt városi közgyűlési hírünkbe sajtó liiba 
csúszott beléje: amennyiben a városnak a 
magyar jelzátog liilelbankkal kötendő köl-
csönügylet nem 40,000, hanem 400,000 ko-
ronára szól és az ezen kölcsönből most 
folyósítandó  összeg nem 10,000, hanem 
100,000 korona. 

A csiksomlyói r. k. főgimnázium 
tanulóinak létszáma. A csiksomlyói r. k. 
főgimnázium  egyes osztályaiba beiratkozott 
tanulók száma osztályok szerint a követ-
kező : 1. A. 46, 1. U. 16, II. A. 43, II. I). 
42. III. M, IV. 46. V. 32. VI. 24, VII. 32, 
VIII. 21. Összesen 3!R). A tavalyi létszám 
36H vnll. 

kukurirza raktárak ('.likmi'gvélirii. A kii -
korii-./.n legtubb licvili'li r/.ikk Cxikmfgyrlini. 
A nép ntifţy  H/iiksécét az iitnljhi L'VriiL'rlili 
termtaii évek idején iingvnn kihasználta 
néhány lelketlen n/Korás; û yaii:i/.rrl a szé-
kelyföldi  iniiiis/lcTÍ kirendcltaéf;  elhatámzla, 
hofţy  kiiliinüHrn a ói részekben 
már cz idén t;> kukorii-za raktárt állit lie, 
lolliii*ztiiilva a pizdakiirük és HziivotknzeLok 
kü/.rt'lil llkin I A iiicrjIVlclii im!lm.vÍHé};ll 
lilrlikliiizt'U nâ yhali nzi-rzik lir n a tagok-
aak n lelietrt Ir̂ oli-sulili árhan adják ki 
minden idóbou. 

• 
Orol Apponyl Albert Háromszéken. 

A háromszékvármegyei függetlenségi  és 
48-as párt meghívta gróf  Apponyi Albérlet, a 
nemzeti ellenállás láuglelkü vezérét, hogy a 
megyét látogassa meg. Grof  Apponyi Albert 
mosl dr. Báuffy  Zsigmond pártelnökhöz e 
tárgyban a következő levelei intézte : .Igen 
tisztelt elnök ur! A legnagyobb örömmel 
fogok  szíves meghívásuknak eleget tenni, de 
annak időpontját mosl még megközelítőleg 
sem határozhatom meg, mivel több erdélyi 
megyét kell meglátogatnom és ezt a nagy 
távolság miatt egyszerre akarom megtenni. 
Szeptember hó második fele  elöli nehezen 
lesz ez az utazás keresztül vihető. Eberhard, 
1905. augusztus 23. Kiváló tiszteletid : gróf 
Apponyi Albert. 

Óról Mlkó Imre emlékezete. A liá-
romszékincgyci Zabólán szeptember 3-áu 
ünnepel üli a székelység. Emléktáblát ava-
tak föl  azon a házon, a melyben száz év-
vel ezelőtt hídvégi Mikó Imre gróf  szüle-
tett. Ez az llnncp a kegyelet ünnepe volt 
lerovása aina tartozás egy részének, inely-
lycl a közel harmincz évvel ezelőtt elhuny! 
nemes gróf  örök időkre lekötelezte nem-
csak a székely népet hanem az egész ma-
gyarságot is. A sors megáldotta kiváltsá-
gos helyzettel, anyagi javakkal: nem min-
dennapi értelme s melegen érző szive meg-
értene, ál-ineg átérezte azl a nagy tarto-
zást, melyet a felső  tízezerre ró a nemzeti 
törekvések mezején a szülelésbeli kis va-
gyonnal járó nagy hatalom; s javait a ha-
záénak, a közügy oltárára szánt áldozatnak 
tekintette. Érdeme annál nagyobb, mert oly 
időben történt ez, mikor arra a szükség a 
legnagyobb volt. Egy ország részvéte állta 
körül ravatalát, midőn hosszas szenvedés 
után Kolozsvárt, 1871Í. szeptember 16-án 
elhunyt. Emlékének áldozott a Magyar tu-
dományos Akadémia, melynek egyik ala-
pító és igazgatósági tagja voll, a Törté-
nelmi Társulat, melynek egyik alapilója és 
megállapításától lugva elnöke volt, a ko-
lozsvári egyetem, mely neki köszönheti 
nagyrészét létrejöttél, a nagyenyedi Bethlen 
koUgiuin, melyet ő alapilotl, újra, a sep-
siszentgyörgyi Mikó-gíninázium, melynek 
végrendeletében hatvanezer forintot  hagyo-
mányozott, valamint egész sora a közmű-
velődési s jótékony intézeteknek, melyek 
az ö buzgalmának, áldozatkészségének kö-
szönik léttiket, fennmaradásukat.  De a nem-
zet az idők multával sem feledkezett  meg 
róla. Tizenhal évvel ezelőtt Kolozsvári szob-
rot emeli emlékének, s mosl három évti-
zeddel elhunyta után, szülőházát jelölte 
meg emléktáblával. Az emléktábla leleple-
zés nagy ünnepélyek között történt meg. 

Hal estély a Vigadóban. A csíksze-
redai .Vigadó" vállalkózó szellemű bérlői 
f.  hó 8-án pénteken este a helyiség nagy 
éttermében zenekari kísérettel nagy szabású 
s minden izében jól sikerüli hal eslélyt ren-
deztek. A .Vigadó' étterme, bár nagy száinu 
közönség befogadására  alkalmas, — ezút-
tal szűknek bizonyult, ugy hogy az érdek-
lődők csoportjaibol alakult asztaltársaságok 
részére megfelelő  helyei biztosítani nem 
csekély feladat  volt. Városunk sziue-java 
mindkét nemből méltóan volt képviselve. 
Annyi bájos női arczoll együtt látni a gas-
tronomia szolgálalban, még a legagilisabb 
bálrendezöt is meglephette. Csupa derű, jó-
kedv és fesztelen  hangulat uralta egész es-
tén át az éttermet, melynek előidézésében 
Messer Jakab bérlő figyelmének  és kitűnő 
vezetése alatt álló konyhájának oroszlán 
része vofl.  A párolgó .Szegedi hal  papri-
kás " szakértők véleménye szerint kiválóan 
jól sikerült. Nem kevésbbé dicsérték az íz-
lésesen feltálalt  larlár-mártásos kecsegét és 
rántott harcsát valamint balatoni fogast  is. 
Akár csak egy szegedi halászcsárdában 
képzeltük magunkat. Ep oly gazdag és vál-
tozatos volt a süllek birodalma, az állalvi-
lág külömhözö nemeiből összeállítva, ugy 
hogy méltán elmondhatjuk, hogy az étlap 
a legelőkelőbb fővárosi  étteremnek is be-
csületére váll volna. A lársas összejövete-
lek eme sikere szolgáljon buzdításul jövőre 
a bérlőknek, hogy ebben a vidéki szürke 
életben mentől több ily kellemes eslét sze-
rezhessenek a közönségnek I 

Sikerült vásár. A Mzépvizi kisnss/.nuy-
iiapi om/ágn** l>aniin\Yu«ár killiim eredmény-
nyel fnlyt  lo .ló magas áraknt tizeitek főleg 
a lovakéri, közepesen az ökrükért én egyéb 
vágómarháért a rem jlliotö, hogy a mariin-
lius árn egy pár fillérről  olcsóbb itt lesz. Leg-
gyöngébb volt n koretdol 1 éa 2 évos bor-
jukban; do n-zÉrl sokat elvittek n .külföldre' 
ozokhdl is. liogy aztán a marhaállománynak 
ily nagymérvű mogapadása milyon bofolyáH-
nai leflz  a jelenleg ia olég kmlvezA széna-
árakra, az a jövfl  ütkB. 

OyQmölcsklállltis a Székelyföldön. 
Háromszkk vármegye mezőgazdasági bizott-
sága Sepsiszentgyörgyön szeptember hu-
szonnégytől 30-ig gyümölcs és gyümölcs-
termékekből vásárral összekötött kiállítást 
rendez. A kiállítás czélja, hogy a kivitelké-
pcs gyümölcsfajokat  különösen a kereske-
dőkkel megismertesse és ez által a székely 
nép kereseti forrását  egy ujabb, eddig ke-
vésbé kultivált ággal szaporítsa. A bizott-
ság épp ezért több külföldi  gyümölcskeres-
kcdől is meghívott a kiállításra. Háromszék-
ről eddig is már sok némel és oláh gyll-
mölcskcrcskedő szerezte be állandóan kész-
letét, de ezek évről-évre ugyanazon terme-
lőkel keresték fel,  amig a legtöbb gyümölcs-
termesztő gazda tudomással sem birt ezek-
nek ill létezéséről. A megindult széleskörű 
székely akczió most ntár ezen a bajou is 
fog  segíteni és ha a tervbe vett ipari és 
közgazdasági közraktár felépül,  a termelők 
mindenkor állandó piaezot találnak. A kiállí-
tás iránt ugy a vármegyében, mint a többi 
székely vidékeken állaiános az érdeklődés 
és már eddig igen szép számmal érkeztek 
bejelentések. Jutalomdíj gyanánt sok gaz-
dasági és kertészeti praktikus eszköz van 
kitűzve. A rendezőbizotfság  élén Szentiváiiyf 
Miklós kir. tanácsos áll. 

Utmesterl tanfolyam.  Az ország ke-
reskedelmi és iparkamarái értesítik az érde-
kelteket, hogy az ország liz helyén, köztük 
Kolozsvárt is, utmcslcri iskolák állittalak fel, 
a melyeknek célja a közúti kezelésnél szük-
séges műszaki segédszemélyzet kiképzése. 
Az Iskola fiailgalóiuak  ciső sorban a jelenleg 
is alkalmazásban levő állami és törvényha-
tósági ulmcstcrck és államépitészeti hivatal-
lisztek vétetnek fel.  A kérvények f.  évt októ-
ber hó 31-ig adandók be. A tanfolyam  tar-
tama 2 év. Minden évben felváltva  csak az 
egyik, az első vagy második évi tanfolyam 
van nyitva. Az oktatás minden évben deczem-
ber hó 1-én kezdődik és inárczius hó 31-én 
végződik. Bővebb tudnivalókat a keresk. és 
iparkamarák adnak. 

» 
Harcz az alkoholizmus ellen. Az 

1903. év április havában Brémában tartott 
nemzetközi alkoholizmus elleni IX. kongresz-
szus elhatározta, hogy a nemzetközi X. kong-
resszus 1905. cvben Budapesten fog  ülésezni. 
A szervező-bizottság, élén Berzeviczy Albert 
volt miniszterrel — főleg  a külföldi  érdek-
lődök kívánságának megfelelően  — meg-
állapította, liogy a kongresszusi 1905. évi 
szeptember hó 11-től 16-ig bezárólag tartja 
meg. — Az alkoholizmus elleni ezen nem-
zetközi kongresszus ezúttal oly országban 
fogja  tárgyalásait tartani, amelyben eddigelé 
az alkoholizmus veszedelmének elhárítására 
ugyszőlváu semmi sem történi. Az a csekély 
társadalmi mozgalom, mely a bécsi hasonló 
lárgyu kongresszus hatása lolytán hazánk-
ban megindult, még alig mutat lel valamelyes 
eredményt s küzd a kezdel nehézségeivel. 
Pedig az alkoholizmus kérdése régen immár 
régen kiuőlt azon szük keretből, melyben 
az ellene való védekezés kezdetén mozgott 
és nagy fontosságú  társadalmi kérdéssé fejlő-
dött. — Közludoinásu, hogy az alkoholiz-
mus minden társadalmi osztálynak végze-
tes csapása és sujl szegényt, gazdagot, művel-
tet műveletiéül egyaránt. Nem is egyesekhez, 
se nem egyes osztályokhoz, hanem minden-
kihez, osztálykülömbség nélkül intézi hivó 
szózatát, vegyen részt az alkoholellenes 
mozgalomban, igyekezzék c lontos kérdési 
minél alaposabban megismerni és cgycBült 
erővel arra törekedni, hogy az emberiség 
ezen pusztító járványa közös erővel leküz-
dessék. Tarsadalml betegségtől csak öntu-
datos társadalmi küzdelem válthat meg 
bennünket. 

• 

Havazás SialaáraéBfliben.  Szntniár-
nómotlböl jelentik a .I'olgAr*.nuk, hogy ott 
a napokban nagy vihar kUzött a szatmári 
Hzáldhegyekon jégeső vult, mely a termé», 
bon kárt tett. A közöli hegyeken pedig lió 
esett. 
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A világ czukorfogyasztása.  Érdekes 
statisztikai kimutatás jelent meg a világ ezu-
koi fogyasztásáról.  E jelentés szerint első 
helyre Anglia jutott, hol fejenkint  38 korona 
ára ezukor fogy  cvenkint. Az amerikai csak 
;«) korona árát fogyaszt  el. Svnjcz 25, Dánia 
2-1, Németország, Svédország és Norvégia 
20, Hollandia 18, Prancziaország l(i, Bel-
gium 12 koronát vesz évcnkitil és sze-
inélyenkint, Ausztria és Magyarország népe 
8.50 korona értékű ezukrot logynszt. Orosz-
ország, Portugália, Spanyolország, GörŐg-, 
Török- és Olaszország alig vesz 7 korona 
értékű árut, még kevesebbel Szerbia. A ezu-
kor legdrágább Olaszországban és pedig 
1.50 korona; Hollandiában és Görögor-
szágban az ár 1 korona, mig a többi ál-
lamban kilógrammonként 70- 85 fillérrel 
adják a ezukrot. Legolcsóbb az áru Török-
országban, az Unióban, továbbá Angliában 
és Svájczbau. 

A világ borgoiyaterméae. A mult esz-
tendői nugy s/.nrnzság következtében A ta-
valyi burgonyatermés rossz volt. Az idei 
tnriiiéa azonban, mint uz mldigij jülonlések 
mondják, kedvezőbbnek Ígérkezik. Nagy-
Hritimiu három országában nz idén jó bur-
gonyatermésre VILII kilátás. Az időjárás 
uugybun kedvezett e növénynek; nz idén 
kevesobb eső és sok éltető nap tény jutott 
ki. A korai fajták  sokkid hamarább meg-
értek, a mennyiség jé közepes, » minőség 
el8Ö rondii. A késői termésre nz idő elég 
kedvező; uz uruk csökkentek, inu sokkal 
olcsóbb nz áru mint tavaly. Norvégiában 
igou jó burgonyatermés lesz, uz áruk ló-
szálltuk, nagyobb megrendelés történt Német-
országból, holott eddig innen történt bovilel, 
jó magas árakon. Hollandiában a termés 
igon szűk, nz áru HÍ lány minőségű. Némol-
országb&u a langyos oaőzések folytán  a 
burgonya sok zöldet hajt, különben szépen 
érik. A koránért finomabb  fajokra  uz esd 
már ártnlmaa, itt-ott betegség kezd jelent-
kezni, n gumó rothad, a zöld részek féko-
tednolc. 

• 

A legyek átint, Járvány terjeseink. 
A poroszországi kolorAveszedolemniel knp-
csolalbnii újból rámutatnak arra az Indiában 
először észlelt jelenségre, hogy u legyek 
A logvoHZodi'lmoHebb terjesztői u kolerának, 
nmounyibon n kolern bucziliiBokiit mindenüvé 
nmgukkul hordják. A legyeknek a fertőző 
betegségek terjesztésében való káros sze-
repük régen ismert dolog. Krröl értekezik 
legujubbnii egy Knseh nevi! orvos u „Láncot" 
onosi folyóiratban.  A gyukrun járványszerű-
leg fellépő  eholerinnel foglulkozik  fólog  és 
hogy u legyek mily veszedelmes terjesztő, 
e betegségnek, példával Hlusalráljn. London 
déli városrészében 11KJ1. juliusában ésuiigusz-
tusábnn 27 gye rmok balt meg cholerinbeii 
A kövelkozö óv tigynuuzon hónapjaiban — 
bár az éghnjluti viszonyok iigyuiiolynnok 
voltak, mint az e!óző évben — egyetlen halál-
eset som fordult  elö. Már akkor feltUut  neki, 
hogy az 1U02. év nyarán ezekben a hóna-
pókban alig voll légy. Szeptemberben azon-
ban rondkivlll oÍHZuporodtuk u legyek és 
nkkor a ehnIorm-»:ieigbetogedések száma is 
ijesztő mérvbon növekedett. Hnseh doktor 
akkor arról győződött meg, hogy a chnlciin-
osetok azokban u házakban fordultuk  elő, 
umulyekbou sok lér; «olt. Így tehát egye-
nesen ti legyek voltuk A betegség terjesztői. 
Ugy a legyok, mint a többi férgek  n piszok-
ból táplálkozunk ós IIA gondot fordítunk 
nrru, hogy minél kovosobb hulladék legyen 
a ház kürUl, megakadályozzuk a férgek  túl-
ságos elsxaporodását, miáltal sok veszélyes 
betegségtől menekíti he Kink meg. 

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: 
GYÖNÖS GYULA. 

Sz. 873 - 905. rki. 

Pályázati hirdetés. 
Csik-Szereda rendezett tanácsu vá-

rosnál több rendőri állás vár betöl-
tésre. A rendőri állással havi 40 ko-
rona készpénz fizetés  ós rendszeres 
mluizut jár; ezen felül  balesel (.'Ilon 
azemélyenkint 2000 korona összegre 
vannak u rendörök biztosítva. 

Felhívom tehát mindazokat, kik 
ezen állások valamelyikéi elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen felsze-
relt kérvényüket alulirt rendőrkapitány-
nál folyó  évi szeptember végéig nyújt-
sák bc. 

Azok. kik a katonaságnál vagy 
csendőrségnél már szolgálatul teljesí-
tetlek, mások felelt  előnyben része-
sülnek. 

Csik-Szereda, 1905. ang. 2ő-én. 
Kovács János, 

2—2 h. rendórkupitúny. 

KIADÓ LAKÁSOK. 
Fürdőszobával és vízvezetékkel el-
látott kényelmes lakás, valamint a 
főtéren  e g y uj ü z l e t h e l y i s é g ki-
adó. — Hövebb felvilágosítás  nyerhető 
POTOTZKY PÁLNÁL 
*«>« CSÍKSZEREDÁBAN. 
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Tusnádfürdőn § Mindenki teljesen ingyen kap e«y 
a mészárszék és 
husvágási jog 

l'JOO., 1907. és 1908. évekre nyilvá-
nos árverés ulján folyó  évi szeptember 
hó 24-én délelőtt 10 órakor bérlie 
adulik. A feltélelek  Tusnádfiirdöii  az 
igazgatósági irodában megtekinthetők. 

A fiirdöigazgatóság. 

Fisher és Társa 
f a  I s k O l á i 

Nagy-Enyeden. Alső—feliármegyo. 
40 katasztrális holdon fekvő  faisko-

láink Erdélyben a legnagyobbak és leg-
gazdagabbak. Szakszerű, szorgalmas 
munkáltalús állal tenyésztéseink na-
gyon szépek, ugy hogy szükség cselén 
fák  és növények beszerzése tülünk 
nagyon is ajánlható. 

Készlel: 86,000 gyümölcsfa,  kii 
lönbözö alakokban és a legnemesebb 
fajokban. 

Gyümölcsvadonczokban készlel 
1 millió. Krös növények. 

Glcdicsia, legjobb kerilé.siiüvény-
ben készletünk 1 millió. 

Akáczfa,  crdüsilésre alkalmas, I 
millió. 

Díszcserjék, sétatér- és magá-
nos fák. 

Á r j e g y z é k ingyen . 
Faiskoláink megtekintésére az érdek-

lődőket tisztelettel meghívjuk. 

művészies kivitelű 50 czeiüiinélcr széles, 
= cenliméter magas = 

fifi 

ÉLETNAGYSÁGÚ FÉNYKÉPET 
a ki nálam 20 koronára akár részletekben is 
vásárol s ezt az általam kiadott szelvényekkel 
igazolja (csupán rendkívüli ízlésesen kiállított 
passeporlout papirkerctért és postaköltség íde-
szállilásáérl M korona lizelendö). Egyben 
b. tudomására kívánom hozni az igen t. vevő 
közönségnek, hogy üzletembe megérkeztek az 

•ŐMI M T É L I I B Í N T 
újdonságai és e hallatlan k e d v e z m é n y 
mellell is mind eddig, ugy most is a legolcsób-
ban szerezhetők be. Magamat a nagy érdemii 
közönség becses jóindulatába ajánlva, vagyok 

= kész szolgálattal Q 

S s 4 k « l y k i 4 y § 4 a 4 « e » 8 

nöi- és férfidivat-üzlete  Csíkszeredában. 0 
0 

Üzletem a Hutter-szillodával szemben. , Q 
Elvem: Kevés haszon, nagy forgalom.  1 Q 

0 0 
t 0 e e 0 a 0 0 0 0 e 0 c e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B 0 0 8 0 0 B 0 é 

0 
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Klaórendü gyártmány 1 
Krdvrai fkeMal  feltételek  I 

Benzin-lokoiuobilok. 
Benzin-motorok. 

Tömör kivitel I 
Legmesszebbmenő nzsTttüH>.ér: 

Teljes csíplö szcrclvéuyi-k. 
Szlvógíz-motorok. 

Osers és Bauer motor-gyáriraktára 
ItUIIAI'KST. VI., I'uilnimilrzky-iitczu 18. 

ArjegyzOk ingyen is 1» rinoiilve. 

L<'̂ lin<ii»;il»h kivililll 
î cii rz/lwrii villuny-

Vll.'t̂ illisll 
zseblámpa 
mk 3 koiDua. 

Telje» dohányiA béirlel 
cHflk  5 koruiiába 

kt'i'ill «'•« pedig I liliom 
U. Ujtâkpipa kitiui 
eftUal roţ>|Hl»itAl I 

hozzávaló pip.iazár I 
«•IMHZ' IU iluliáiiy 

auortkó l Kjuínlurtú 1 
tnjl̂ k HziViii'xzopóku 
I Hzivnrti'ircu I hAzi 

pipa «zArrul egyijli I 
lujLek uy.ivnrkusznpijkn 
I azivurvágú 1 Kzivar-

liaiuiilurtó 10 drb 
Uaazoaer. 

4 ÓH fúl kiló kürUlln'-
|(il f>0 (li-b klUönfélu 
illulu Hnom pipere 

acappaa csak 6 kor. 

i r t o l j u k í i m a g y a r t 
s vegyünk csakis Magyarországban. 

"agy amerikai gyár Umkrcjutána fuiyLAli  ujon lielyaotbii juloUaio, 
li»Ky az KIUIII r»l»oiolt 41) darab azabadaluaiuU anerikai ezllat árakat niAlyon 
Imw.Mlilott árun poteni 6 Irt. 41) krérl azAllilbuloiu bárkinek it  pedig. 

II ilrli iiiui.rikui HziilKidulrouzott ealtht nnzhili kía VHIÓ.IÍ angol pengdvnl 
<1 ilrli utucrikiti azubad. i'alt.it ovövilla egy darabból 
lí drb uiucrikiii nzidiBd, eztUt nvükunAI 
lií drb amurika! azubad, oziiat kAvéakar.Al 

I daiali iiuicrikui azabad. Í Z U H L levna mrritö kuu/d 
tliind) amerikai azubad. uzitat lejiu.'rito kunál 
li ilarali nng.il .Vikloriii" |uiliártile:i 
1 darub mmuk UH/.LU][ gyertyatartó. 

U.iuk li frl.  40 krél't KZKII L'irgyuk izalütt 40 fiiriutba  korllltnk 
Jiulitnt ezitat egy ti-ljracu fillér  lóul Ilidül in, melyét Ját 

40 ilamli iiituzctncii 
Az mniM'ikai 

állási vállalok. 
Megrendelhetők utánvét mellett. 

l eumas i Jásset-nél 
Budapesten, VIII., Örömvölgy-utca 16. 

Eonyhakőszlet 
5 darab aoliogoni pen-
gdjU kii* da I Jarul» 
Bzelotolü villa ciiak 

4 kor. 50 fillér. 

G durul» sománcocolt 
Uzék  é> G darab Ifc-
baa klllOiibOsil nagy-

ságúak citak 
5 kor. 90 fillér. 

Egy vuló.li 

Roskopfóra 
kít.lvi játállás meltutt 

eank í karon. 
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I szákosság nincs l ö M ! 
Kívánatra bárkinek hérmen-
tfsiMi  küldünk ejţy jiróliái a 
(' II z a |) ii r l> n 1. Kávé, i<;i. 
elei vayy szeszes italban 
egyforn.án  adható a/, ivó 

tudta aélkiil. 
A CO/.AI'OK többet ,r.  lOinl a 
vilii); minden .i/./ilu-szt'ilu a t.irtú/. 
Uinlíinról, mert csoitababUA cllun 
H/i-nvcH.iú ICí/.i az isi/ikonnak :i 
az<-«zes il--.lt. A CÜ/.A 'ily ca.inte-
SOH «ín liizliiHnn Imi, Itogy n/.t IV-
ICHI'I; tcstvúr, avHjry crniek ojjv-
aránt :iz iviínak tudta nólkiil .Ki-
halja '-» a/, illi-lü csak nem 
ia si'jti, mi oko/.l» jnvulAmit. 

CO/.A a csaliul.'k czrvit búki-
tetto ki ia mct, u«.k-K..k uzcr iVrlit 
a s/.î vuii i"*u I>r!c>t«-1 v11«̂ l>>I IIK'í-

innntitt, kik k-:sohb júz.nt polgáruk i:s ügyi:» li/lct-
i-niliiTi li Ktl. k. 'JVim'iiK'U lialal cinlurl a jinra >:« 
s/.<trcit«*s<:j)'licy. arplctt i-t>ii>iTiii k rl«'U'i M/.;iiii"a 
,Ívvel iii<>ghoa«/.abbil»Ua. 

A/. iiiU-zct, inu-ly :t COZAl'ON Uil.nj.|.>n<»B.i, mind-
a/.oknnk, kik kivánjük, ogy |>r>jl>.'<adai>"t <;r. eu'.v kö-
(t/..'in<) iriUokkal toll künyvi-t >lij- k<<IUi;i;mi:iitnacn 
kiilil, ll-ijrv bárki ia uii'gny"*'"Hl'!li.ilánái'l. 
Kuzeakiul link .liog.V n/. K-ije*"» ártalmatlan 

COZ A IXSTITITE 

ii2. Chuncery Lune, 
London. Anglia. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

V illamos és gőzerőre be-
rendezett gyár ™ 
r í n o m cs j 6 hangszort szállítani, mint 

üe&é&yi Hlkéiy 
A magyar királyi zene-akedémia házi üaugsser 
készítője, azért ne vásároljon semmiféle  hang-

szert, legyen az hegedű, 
gordonka, czimbAlom, har-
mónium. harmonika. fnr 
vagy ró/, luvó hangszer, 
hur stb., stb., míg Heoiéuvi 
legújabb, ábrákkal ellá-
tott képes árjegyzékét át 
nem olvasta, moly ingyen 
és béraiüiitvc küldetik Bu-
dapestről, Király-ü. 58. SE. 

Zenekarok teljes felszerelése  a legolcsóbb ára-
kon. KillOn kültségveés díjtalanul. Kivitel a 
világ minden részébe nagy és kicsinyben. 
Zongorákén ezimbalmok javítása. Az Uss/es 
hangszórók juvitása szakszorllen és olcsón. 

Szölölugast 
ültessünk minden liáz «éllé és keitjeiukbea 

fOlil-  és humoktalnjoii. 
A BKÍÍIÖ Imiánkbáii nihi<lentilt moglurcm e nin-

csen oly liáz, uiulynok laln mollclt .1 lû ooi-kolyul>l> 
gnndoifUant  folnovulbotö  nem volna, nzcnkivi'il mád 
dpliletuknek, kerteknek, keriteaeknek alb. ,1 legreme-
kebb riiaso, nnólklili, hogy logkevcs«bb bolyét in elfog-
lalna AZ ugydbro lini/.niiUiaU) rtÍHZoklu'd. II/. a K̂ lni-
lail.itoesbb gyümolcn, ntoit mimleu Jvbi n tceni. 

Erru nzonbnn num mimlcn Miiliifaj  nlk.ilni.in 
(bár mind kna/.ú Icrmútzoliij, inorl tingyobbrfa/.e  1 • ra 
moţii" ia, termest nem li«z, ezert Hokan nem i'rlck »1 
uroitniéiiyt e tilig. lugasnak alkalmad TitjokuL iil-
Ultok, mok Uöven ellátják liizuknl az Nziílüc'ri's 
idejön a legkiliinül'b miiíkntjily «!i ináa i'ilca a/.ülök kel. 

A fnjok  iamortetifadro  voiialko/.-í HZÍIIUS íVny-
nyomatú luitAldgiia b)(rkirtok ingyen CH lidrniontvckiil' 
•Intik meg, Aki ciniet egy WUIOEÜ 1U|K>I> tinlaljn, Ilor-
fiyu  »zí>lü"lt«>vinyok ia mi!i; IIIIK.v meniiyiâ 'gbeii ka|>-
h»t<tk lusiAllitolt árnkoii. Ilorok vs.itiidi fogyaâ Liarn 
AO I. da feljobb  olcad árbnn da „Dclnwnrtj'1 sima, (II-
tetöíliez Ja ebbUl borminU. 
Énnellék I elsó üzölőoltványtelep Nagy - K ágy n, 

Blharmtgye. 

BOR ELADÁS. 
Ilii kuroiülért szálliloin kitiinü iVliér és 
sillci' lioruiniul, rizlin '̂i, kövi dinka ;")0 
kuiniu iK-klulilci'ciikénL. Augusztus 
liólian csemege-szölöt •"> kilo^rainus 
po.slakosárral franco bárhova f> korona. 

Szunyogh Ferencz 
= szőlő birtokos 0-Kécskén.= 

. y . v . v . v . v w / ^ 

25 korona 5 
B* olttiiiN mérték után. remek s/.a-
g* búsban, linóm gyapja szüvtból 
• a Leiclitnuii S. szabu mosternél. a " 
9

m Huilapest. Holteahillet-a. 111. Fél B
a 

emelet. Vidékre minták bérmentve. ^ 

INliYKN I'IMIIA 17. s/.. 
\ anja ki i'/iMi H/clvcnyl ŝ kulJjo inL'k 'i' inUvi'Inck. (l.lA'ck-k IlIKt. k-vtltM |j|i-k 10 lilK-n c htnTii'TiK'si k-n Jók. 
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