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Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak 

Mozgalom a kolozsvári egyetemi 
hallgatók körében. 

Ha egy rövid pillantást vetünk a mai tár-
sadalmunkra, önkénytelen a régi hatalmas, de 
idók folytán  az erkölcstelenség s ezzel együtt 
a megsemmisülés örvényébe sülyedt Kóma jut 
eszünkbe. A köztársaság, sót még a császár-
ság alatt is kevés ideig oly nivón állott, a 
melyhez foghatót  a történelem alig mutat fel. 
Miért, mert a polgárokat az önzetlen hazasze-
szeretet, vitézség s mi a legfőbb,  puritán nem-
zeti érzelem jellemzé. De a nagymérvű hódi-
tások következtében eltűnt a jó erkölcs, el az 
igazi nemzeti érzelem, elveszti az állam faji 
jellegét; ez a körülmény ásta meg azt a mély 
sirt, mely Kóma világuralmát, Kóma dicsősé-
gét zárta örökre magába. 

Nálunk is mig a magyar magyarnak ma-
radt hatalmas tért foglalt  el a nemzetek kö-
zött ugy annyira, hogy mint koszorús költőnk 
is mondja: magyar tenger vizében hunyt el 
észak, kelet, dél hulló csillaga! De sajnos, 
késóbb változtak az itlők s ezzel együtt az 
erkölcsök. Főuraink a külfóldöu  tartózkodtak, 
kivetkőzve nemzetiségükből s benn a Kárpátok 
ölében is a nemzetiség harczedzette törzsén 
veszélyes féreg  pusztított — az absolutizmus. 
Minden igaz magyar könnyezve tekint törté-
nelmünk azon lapjára, hol II. Józsefnek  a ma-
gyarok elnémetesitésére vonatkozó rendelete 
foglal  helyet. A nemzeti élet kialvásához volt 
közel, már Bécsben készülőben is volt a ko-
porsó, hogy létjogosultságunkat magába zárja, 
de a nemzet apostolai csodával határos tet-
teikkel újra kivívták függetlenségünket  s sza-
badon lenghetett a trikolor e felírással:  sza-
badság, egyenlőség s testvériség! 

Ezután a magyar édes merengésnek en-
gedte át magát. 

Napról-napra nagyobb és nagyob hnllá-
mokat ver a nyugatról beáramló kozmopolitiz-
mus, ez a veszedelmes áramlat, mely lemosni 
igyekszik rólunk mindazt, a mi nemzeti és 
valóban egy egészen uj mezbe is fog  öltöztetni, 
ha gátat nem vetünk ellene, — igen egy uj 
mezbe és akkor dicsekedhetünk egymás között 
mi modernek vagyunk, mi haladunk a korral!?... 

Dicsekedhetsz ezzel korcs utód, de akkor 
tagadd meg őseidet, kik drága vérük árán sze-
rezték ezt a szép hazát! 

A demorálizácziónak nagyon szomorú képe 
ez a mai társadalom. A római birodalom végső 
korszakának hű fotográfiája  Nyelvünk, ruhá-
zatunk ebben a nagy semmittevésben el-
veszté eredetiségét, ma-holnap Diogeties lám-
páját kell kezünkbe vennünk, hogy ráismerjünk 
honfitársainkra. 

A megsemmisülés lejtőjére jutottunk, kü-
lönösen, jelenleg midőn a kozmopolitizmus oly 
nagy tért hódított magának, hogy még e nem-
zeti érzelem interpretálóit, a nemzet dalnokait 
is nagyobbára uralma alá hajtolta: a modern-
nek hódolnak költőink is, a feledékenység  ut-
vesztöin hagyva a népies irányt. 

Az előkelő osztály tagjai, az úgynevezett 
„Weltbürger'-ek lukuiusi lakomák után vá-
gyódnak, a szegény munkás nép pedig teljesen 
csődbe jutva, kenyérért kiabál. Borzasztó álla-
pot! A földhöz  ragadt szegénység és a gaz-
dagság kicsucsodása ! 

Ebben a nagy zür-zavarban is végig har-
sog a nagy Berzsenyink intelmi szava: 

„Iti/iiihísiinlc  iinhill  liiijilmi  i i~i* iiutqi/iii-, 
.Wm  túliul  AI'JIIÍII  ri'iT  mikiiil  fitjiil?!" 

Ez a szózat utat tört magának a kolozs-
vári almamater csendes falai  közé és ott lángra 
gyújtotta a jobb érzelmű hazafiaknak  is már-
már kialvó szivét. 

Az eszme, mely mellett zászlót bontottunk, 
nemes és nagyszerű: 

Altalánossá  tenni a magyar viseletet 
az egész országban,  mert a magyar a külső-
ségekben kezdett nemzetiességéból kivetkőzni, 
eo ipso a külsőségekben is kell a helyes or-
voslást keresnünk. 

Ebben az ügyben ifjúsági  közgyűlés is 
volt, a jogikar II. sz. tantermében február  2-án 
délután. A gyűlésen György János előadó a 
következő határozati javaslatot terjesztette be: 

„Tekintettel arra, hogy a kozmopolitizmus 
mindinkább terjed s a nemzeti jellemet mind-
inkább pusztítja ; 

tekintettel arra, hogy ez a pusztítás kül-
sőségekkel vette kezdetét s ez okból az ellen-
hatásnak is kívülről kell megindulnia: 

tekintettel a nemzeti hagyományok fenn-
tartásának szükségességére; 

tekintettel a magyar ruha általános szé-
pészeti előnyeire és különös iparművészeti je-
lentőségére ; s végül 

tekintettel a magyar ruha viseléssel járó 
honi iparpártolásra, a kolozsvári Ferencz Jó-

S z e r k e s i z t ő a é K ó s t c i n d ó h l v n t n l : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető mir.den közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Ugy-e nem haragszol? 

Ugy-e nem haragszol, hogy ha majdan egykor, 
Midón enyémnek vall remegő szivem. 
Ha nem viszlek fényes,  büszke palotába 
Hol az élet pezseg, zajlik szüntelen ? 

Ugy-e nem haragszol, hogy ha majdan egykor, 
Mikor boldogságom benned érezem. 
Ha nem suhog rajtad fényes,  selyem ruha 
Gazdag szinpompával fedve  ékesen ? 

Picziny hajlék, csendes, az lesz a hol majdan 
Megosztom te veled hü lelkem felét, 
Hol ragyogó álmok szelíd sugaránál, 
Örömben tűnik a nehéz földi  lét. 

Szerény lesz a hajlék örök zöld levéltől 
Homloka befutva  szépen édesem, 
Az fogja  példázni, hogy a mi szerelmüok 
Nem vásárolt hanem hoBszu, végtelen I 

S ha majd átosantuk igy lassan a pályát, 
Havazó fejünkre  alkonyat borul, 
Csupa fény  fog  szállni, vissza sugárzani 
Az elmaradt, letűnt boldog világból. 

Fény, derűben hull ránk majd az örök éjjel 
Nem fogja  vád érni porló szivünket 
S unokáink ajkán mint pille virágon 
Ugy szállong szerte a szép emlékezet! 

ifj.  Botár Béla. 

Kurncz furfang  ismertetése. 
A művészet-bölcselet dogmája szerint ai 

igazi műélvezet alapja a szemlélet. HomerusAk-
hilles paizsât lerajzolt», a ei a rege a legreme-
kebb a világirodalomban, de Mért, ha magit a 

paizsot látnók sokkal többet látnánk. Légiiig Lao-
koonjában korszakos művészeti tételeket állit fel, 
de azért a Laokoon szobor csoport többet mond. 
mint s Carmen saeculare. többet a Divina Comoedia, 
többet az Elveszek paradicsom, többet az Anyegin 
a Tartüf,  a Cid, a Hamlet, a Bánkbáu, az ember 
Tragoediája. 

Ez a szempont vezette a tanári kart arra 
az eszmére, hogy egy ujabb jóhirii müvet hozasson 
e hajlékban színre egy ifjúsági  előadás keretében, 
mert a remélhetőleg jó előadásnak megvan az a 
hatalma, hogy megmagyarázza azt is, a mit a 
tanár ezek hiányában nem tehet, szemléletessé 
leszi a drámai bonyodalmat, pltiszlikusabbá a jel 
lenieket és a mi fő,  illúziót kelt, hogy iine ez a 
mi ezeken a poros deszkákon történik, egy ide-
álizált darabka az ált. emberi életből. Viszont 
azonban csak maga a puszta szemlélet inkább csak 
anyagot, létet mint szellemet, a tanulatlatlan fő  a 
vatikáni Apollóban is csak kőből faragott  női ala-
kot lát és neui a szobrászat evangéliumának meg-
testesitését. Azért van az, ho^y az előadást uz 
én néhány sornyi beszédem elózi meg, liogy főleg 
a kisebbek bizonyos öntudattal szemléljék azt, a 
mit eddig csak gépies figyelemmel  kísérnének. 

Bocsánatot kell tehát kérnem az esetleg 
idegyült közönségtől, bogy egy gimnáziumi egy 
szerű Bzinvoualon tartott magyarázással uctatom. 
de képzeljék magukat az annyi költészetlel be-
aranyozott iskolapadokon s sz igy keltett diik-
illuziő tán enyhíteni fogja  az unalmat. 

A mostan előadandó darab népszínmű. Abból 
a mülajból való, mely oly sokáig száműzött gyer-
meke volt a magyar literátnrának. Pedig mint 
minden müfajbaa  itt kisértett már régen e népies 
csira. Csak a mysztériumok tősgyökeres magyaros 
alakjait említem, csak a bethlehemi játékok pász-
tor alakjaira hivom fel  a figyelmet,  csak a pro-
testáns kor drámai kísérleteinek magyaros alak-
jait tekintsük, csak s Dügouics-féle  Pontyi alakja 

zsef  tudomány egyetem ifjúsága  határozatilag 
kimondja: 

A kolozsvári Ferencz József  tud. egye-
tem polgársága a magyar ruha állandó és ál-
talános viseletét helyesnek és szükségesnek 
tartja s ezt lehetőség szerint a legrövidebb idő 
alatt mégis kezdi, megkeresi Magyarország ösz-
szes felső  és középiskoláinak ifjúságát  azonos 
határozat hozatala végett s a megkeresés fo-
ganatosításával Bodor Aladárt, l'alfli  Józsefet 
és (iyörgy Jánost bízza meg". 

A gyűlés nagy lelkesetléssel csatlakozott 
az előterjesztéshez és a Kossuth nóta eléneklé-
sével oszlott szét. 

Meg van az eszme esak kivitelre vár. Re-
méljük. liogy a székely ifjúság  ragaszkodva 
ősi trailieziójahoz, ürömmel csatlakozik hoz-
zánk. Minél többen leszünk annál jobb, annál 
biztosabban várhatjuk, hogy ismét magyar 
lesz a magyar! 

Benke Antal,  joghallgató. 

= A képviselőház ülései. A február 
llő 20-án Ixrtntt ülésben jelent meg ismét liosz-
szas betegeskedése után Perczel Dezső ház elnök, 
kit megéljeneztek. Elnök bemutatta Geréb Béla 
megbízó levelét, további Csanádmegye feliratait 
az ipar védelméről és a nemzetiségi törvényről. 
Hegedűs Sándor törvény javaslatot terjeszt be 
a magyar-horvát tengerliajós társaságról. A/.utáu 
következeti a vallás és közoktatásügyi költség-
vetés. Szöcs Pál sz .HIL fel  először a költség-
vetés mellett. Szerencsés alakulásnak mondja a 
közoktatásügyre, liogy az egyház politikai viták 
elvégződtek. A minisztert kérdi, hogy mikor 
fogja  reformálni  a polgári iskolákat és bogy 
Pir.vgyezelt-e már a hadügyminiszterrel arra 
nézve, bogy az egy éves önkéntességre a pol 
gári iskola is képesítsen. Nézete szerint a ma-
gyar lakta vidékek kuli lírájára nagyobb gondot 
kellene furililani.  A költségvetést elfogadja.  Utána 
Wlassits Gyula kultusz miniszter szólalt fel;  né-
hány előbbi szónoknak, különösen Zichy János 
grólnak, Pader Rezsőnek, Tisza Istvánnak és 
Itátkay Lászlónak a beszédeire reflektált.  Ki-
jelenlelte, liogy a kalliolikus au onointa dolgában 
nem mondhat egyebet, mini a mennyit a 27-es 
bizottság hármas küldöttségének mondott. A 
murva határszélén közép iskolai internálásokat 
szándékozik felállítani.  A német nyelv kiküszö-
bölésébe a középiskolákból soka sem fog  bele-
egyezni. Hive a szellemi szabadságnak és az 
igazság kimondását az egyetemen soha se fogja 

jusson eszünkbe, csak a K. Károly jóízű parlagi 
Kurta nemesére, tudákos falusi  bíróira. pattogA 
hányaveti menyecskéire kell gondoluunk s állí-
tásom menten igazolva lesz. De ezek csak csirák, 
egy Szigligeti kellelt, ki az ulat megtörje. 

Fájdalom ulat kelle törni, mert még a mult 
század elején is a politikai jobbágyság mellett olt 
kisértett a költészeti jobbágyság. Nép te csak 
maradj ott a sáros kis gunyhódban, túrd a földet 
hiszen neked nicsen szived, hiszen ueked nincsen 
érzéked, hited, vágyad, ideálod és lemondó, bo-
rongó bánatod, csak egy pár patkós csizmád és 
czifra  szűröd. 

Dc aztán jötlek a költészet Eötvösei, Deák-
jai és Széchényiéi s felszabadnák  a nagy költé-
szetet ősi jármától. Előbb Szigl'geti, utána egy 
lelkes gárda Tóth Ede, Csepreghi a drámában a 
lelkes IriáRz, Petőfi,  Arany. Tompa a többi miifájok-
ról. A népszínmű Shakespeare je megteremtette a 
Eulu rosszát, épült már Népszínház is, de aztán újra 
jött a kozinopolilu költészet, mi lőn primadounánk 
parancsára ugy gyártják a népszínműveket, mint 
akár a mesterember czikkeit. Ebben a ködös, fakó 
hangulatban csak egy-egy vigasztaló sugár csillan 
fel,  egy-egy Gyimesi vadvirág, egy-egy Kurucz 
furfang. 

Uj hang csendül meg e darabban, uj, üde, 
virágillatos levegő csapkodja arczunkat, magyar 
nóta száll felénk,  mely majd a virágének édes 
csilingelésével, majd a tárogató bus, riadó szár-
nyalásával hirdeti a kort, melyack voltak hibái, 
de magyar volt minden izében. A kurucz kor ez, 
a riadó jaj, az izzó gyűlölség kora, melyben le-
zajlott a féltékenység  háborúja, féltették  a kurucz 
hazáját a labancztól. 

Féltette és megakarta védeni. Mária képes 
lobogóra honleányok hímezték az egész korszak 
jeligéjét, pro libertate, a szabadságért, kardcsat-
togás közé belejajdult a tárogató biztató vagy 
siró danája, virágéuekek pajkos dallamába bele-

meggátolni, kéri a tétel elfogadásit.  Ölés végén 
Tisza István gróf  interpellált a kiházasitisi 
egyesületekről s kérdi a belügyminisztert, bog; 
miféle  intézkedéseket szándékozik tenni, bogy 
az ilyen egyesületek szigoabb felügyelet  alá 
helyeztessenek. Az interpellicziöra Széli Kál-
mán nyomban válaszolt. Kijelentette, bogy ezen 
egyleteknél mutatkozó visszásságok nem kerül-
ték el figyelmét.  Ezeknek megszüntetésére min-
dent m-giesz. a mi csak hatalmában ill. Misként 
törvényhozási intézkedéssel akar a dolgon segí-
teni. A választ Tisza István és a biz köszönettel 
tudomásul vettek. Molnir Jenő a szeutesi vá-
lasztás ügyében interpellált. Kiadták a belűgy-
miniszernek. Febrnir bó 21-én folytattak  a kul-
tusz vitát. Négyen szólottak az ügyhöz. Mada-
rász Imre az egységes középiskolai tantervet 
sörgette. Óvást emelt a leánygimnáziumokkal 
való oktalan kísérletezések ellen. A tsnnló ifjú-
ság túlterheltségén segíteni akar. Lizir György 
a népiskolai törvények revideilisira azt a mó-
dot ajánlotta, bogy az eddig kiadott rendeleteket 
kodifikálják.  Végül fejtegette  a vidéki középis-
kolai tanárok sorsit, s jobb elbánást kért szá-
mukra. Sürgette a harmadik egyetem felállítá-
sát. Mai jai Péter védelmezte a protestáns fele-
kezeti iskolikat. Major Ferencz néppirti pedig 
a vallásos nevelés fontosságát  és szükséges vol-
tát fejtegette.  A febrnár  hó 22-én Kakovszky 
István előbb pir szóval Mocsy elbalt képviseld 
erdemeiről emlékezeti meg. Követeli a katbo-
likusok számára az iskolikkal való szabad ren-
delkezési jogot. Ezntin elnök a vitát bezirta. 
Erre Wlassics miniszter felelt  RakoTszkynak. 
Kijelentette, bogy a kormány az alapítványokat 
és alapokat nem fogja  kiszolgáltatni, de meg-
engedi, bogy az elleuörzésben még nagyobb mér-
tékben résztvebessenek. A részletes vitában Ba-
kovszky a tanitisi terv egyszerűsítését kérte, 
a mit a miniszter meg is ígért. Zichy Jinos 
kéri a keresztnek az egyetemi tantermekbe való 
visszahelyezését. Kossntb Ferencz kéri a minisz-
tert, hogy az egyetemi tanszékekre magyar tu-
dósokat alkalmazzon. Major Ferencz Zichy János 
kérelmét pártolta. A febr.  bó 23-in tartott ülésben 
Perczel Dezső elnök bemutatta Kecskemét város 
feliratát  az önálló vámterületért, Széli miniszter-
elnök pedig egy törvényjavaslatot a Fiumében 
szervezendő közigazgatási hatóságról. Azotiu 
folytatták  a kultusz vitát. Rxkovszky kifogásolja, 
hogy a miniszter nem felelt  az egyetemi kereszt 
ügy dolgában. Határozati javaslatot ad be, bogy 
utasítsa a báz a minisztert, bogy az iflóságnak 

vegyült a teugerek csillagához intézett fenséges 
melodia. Nagy szived fényével,  lelked békéjével 
hajolj a viharra segítsd meg nemzeted, háborgó 
tengerek csillaga Mária, majd a kurucz, majd 
megriadt a gyűlölség hangja, ádáz riadalom • 
pogányok pogánya a német ellen, aztán porba 
hullt a zászló, értéket vesztett a libertás s a tá-
rogató ott hevert némán a zörgő avaron, a beteg 
ősz levelehullásával eltakarta s a rozsda elfogta. 

Ebből a korból merítette az iró ifj.  Bokor 
József  népszínműve tárgyát. Mint a kuruoz kor-
szak zengő szavú csalogánya ő is tárogatót talált 
az erdőn, belefújt  s: lm csodamódoa, Málán ke-
sergőn, tárogalólag sirt át ai erdőn. Bokor da-
rabja uem műremek, de tárgyának eredetiségénél, 
hangjának elevenségénél, Ízlésének — kevés ki-
vétellel — uemességénél fogva  egyike az njabb 
kor legjobb népszínműveinek. 

Mikor e mOvet kissé irodalmi és aesthetikai 
bonczkés alá vesszük nem fogjuk  azt a kritikus 
pápaszemes komolyságával tenni, hanem egysze-
rűen kihüvelyezzük belőle a ui jó, rámutatunk • 
fogyatkozásokra  és főleg  lámutatunk, hogy meny-
nyiben jutnak abban érvényre a könnyebb esiszerfl 
drámai műfaj  aest. követelményei. Bocsánat, bogy 
e miatt kissé bele kell kontárkodnom a darab 
tartalmába. 

Tetény Gábort a hazaszeretet Rikóoiy lo-
bogója alá viszi s harezol a szabadságért, a 
melyért ott hagyta szive bálványát Becski Ilonát. 
Sokáig hallgathatta Rákóczvnak bömbölő ágyait, 
mert az a furfangos  Kisbögözdy Lőrinci ki 
vénasszony módjára ottbonn csücsült, elhíresz-
teli, hogy Tetény elesett • a majdnem vak 
beteget Beoskyoét rábeszéli, hogy Ilona ano 
káját adja hozzá. Az öreg asszony kénytelen 
kellet.en beleegyezett. Kisbögözdy egész bizton-
ságban érezte magit Jókő várában, de rajta vess-
tett, mert nyomára bukkant Somfáni  Borbála Ut 
ő fiatal  koriban elszöktetett urától, ki 20 évig 
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m keresztügyében beadott kérvényét a jogi fakul-
tás véleménye alapján intézze el. Wlassícs minisz-
ter (eleit Kossuth Ferencznek. A kereszt-ügyé-
ben azt válaszolja, hogy ott van a rektori hi-
vatalban, a dekánitnsokban és a tanácsterem-
ben, a barmincz éves statuskvót nem akarja 
megbolygatni. Rakovszky visszavonta határozati 
javaslatát, de meg van győződve, bogy az ifjnsig 
njra kopogtatni fog  a kereszt-ügyében. A minisz-
ter kéri Rakovszkyt, bogy ne izgassa az iljuságot. 
A marosvásárhelyi ügyben Kossuth Ferencz in-
terpellált. Széli miniszterelnök nyomban telelt, 
kijelentette, bogy a vizsgálat még folyik,  való-
színűleg holnap fejeződik  be, addig nem nyilat-
kozbatik a mig nem ismeri a birói vizsgálat 
eredményét. A választ ugy a báz, mint Kossuth 
tudomásul vette. 

= Egyedi Árthur a csíkszeredai vá-
lasztó kerület jelenlegi országgyűlési képviselője 
a mint egyik erdélyi lapból olvassuk, a közelgő 
választások alkalmából nem reflektál  többé a 
csíkszeredai kerületre, mert Kolozson fog  fel-
lépni, a hol — a mint értesültünk is — meg-
választása feltétlenül  biztos. Ezek szerint még 
is csak érvényre jut a vármegyénk azon ha-
tározata. hogy jövőre csak is megyei szülöttet 
klild a képviselőházba, még pedig mind a négy 
kerületből, mivel a csíkszeredai kerületben a 
Molnár József  ügyvéd megválasztása szintén 
bizonyosra vehető, a ki e kerületet már kép-
viselte is, s a ki — ha elfogulatlanul  gondol-
kozunk — kiváló tulajdonságainál fogva  a mán-
datumot nagyon is megérdemli. 

- a közigazgatás egyszerűsítése. 
A belügyminiszter kodifikáló  osztálya a közi-
gazgatás egyszerűsítésére vonatkozó törvény-
javaslatot már belejezte s készen áll arra, hogy 
tárgyalás végett a képviselőházhoz beterjesz-
tessék. A belügyminiszcerinmban a legnagyobb 
elismeréssel vannak a törvényhatóságok ügy-
bnzgósága és szorgalmas munkája felöl,  a mely-
lyel siettek a kormány ebbeli törekvését és czél-
ját kimerítő javaslataikkal előmozdítani, mi állal 
a vármegyei tisztikar egyúttal örvendetes bizonyi 
tékot szolgáltatott arra nézve, bogy ugy az el-
méleti szakképzettség, mint a gyakorlati indás 
tekintetében is megállja a helyét. A mi az egy-
szerűsítést illeti ez kiterjed a jogot voslatokra, 
külösen a felrbbezéti  forumok  rendezésére, apasz-
lására, a kihágási ügyek kezelésére, a büntetés 
pénzek kezelésére, bováforditására,  a községi 
elöljárók közigazgatási és bíráskodási ügj vite-
lére (kisebb polgári peres ügyek, mezőrendőr-
ségi ügyek), a közpénzek elhelyezésére, pénz-
tári kezelésére, számvevőségek rendszeresítésére 
és az ügyvitel egyszerűsítésére, a községek gaz-
dálkodásának ellenőrzésére, a törvény b itéságok, 
a járási balóságok, a községek ügyvitelének, 
valamit a tolyó adminisztráczió intézésének, el-
lenőrzésének, felügyeletének,  és a közigazgatási 
végrehajtási eljárásnak kérdéseire. A mezören-
dőreégi ügyekben a tervezet szerint elsöfokban 
a községi elöljáróság, más kibágási ügyekben 
elsőfoknísg  a főszolgabíró,  másodfokulag  az alis-
pán, barmadfokulag  pedig a belügyminisztérium 
intézkedik. A felebbezéseket  szóval is be lehet 
jelenteni, s azután írásban is indokolni. A ható-
sági határozatoknak posta utján való kézbesí-
tése iránt is a javaslat intézkedéseket tartalmaz 
de emellett a mostanikézbesitési módok is jórész-
ben fenntartatnak.  Általában a tervezett reform 
a közigazgatás ügyviteléuek a legapróbb rész-
letkérdéseire kiterjed s a nagy idő pazarlással 
eddigi kezelési és nyilvántartási eljárásnak egy-
szerűbbé és könnyebbé tétele fog  azáltal eléretui. 
Mindezeket azonban közelebb a képviselőházhoz 
benynjtandó javaslat fogja  részletesen megis-
mertetni. 

Hazánk és a Eülföli 
(Krónika a mult hétről.) 

Az állami gyermek menedék helyekről 
szóló törvényjavaslatot a mult héten tárgyalták 
a pénzügyi bizottságban, a hol ezen humánus 
javaslatot, ugy általánosságban, mint részle-
teiben elfogadták. 

A beteg honvédelmi miniszter állapota 
tetemesen javult, fájdalmakat  már nem érez s 
éjjelenkint nyugodtan alszik. Látogatókat azon-
ban még nem bocsátanak hozzá. 

Az országgyűlési képviselők Fejérváry 
báróhoz üdvözlő iratot küldöttek. 

Nagy nyomorúságban vannak az ország 
fővárosaiban  azok nz emberek, a kik nem tud-
nak munkát kapni. Ezeknek nz állapotát a lel-
ketlen szocziálisták felhasználják,  zavargásokra 
izgatják óket. Elég rosszul teszik, hogy felül-
nek a lelketlen izgatóknak, hiszen a zavargá-
sok által még csak súlyosbítják amúgy is szo-
morú állapotukat. 

Két jeles magyar mérnök nevezetesen 
Virág József  és I'ollák Antal nevezetes javí-
tást vittek véghez a távíró gépen, a mennyiben 
sikerült nekik elérni azt, hogy a távirat latin 
irott betűkkel kerüljön ki a felvevő  állomás 
irókészülékéhól. A találmányt a napokban mu-
tatták be a mérnök és építész egyesületben. 
A sikerült kísérletek után. a melyek bizony-
ságot tettek a találmány életre valóságáról és 
kiváló használhatóságáról, a feltalálókat  zajo-
san megéljenezték. 

Lapunk mult számában említettük volt. 
hogy Eczken Sándor mintegy félmillió  korona 
értekü szép birtokát telepítési czélokra az ál-
lamnak ajándékozta. 

Most arról veszünk hírt, hogy a nemes-
lelkü ur tiszteletére Maros-Ludas közbirtokos-
sága és lakossága nagy szabású ünnepélyt 
rendezett. 

A szomszédos Ausztriában a fejetlenség 
ismét felszínre  került és a botrányos stádiumok 
gyorsan következnek egymásután. Február hó 
'JO-án az osztrák képviselőházban olyan parázs 
verekedést rendeztek, a milyent csak ottan ké-
pesek produkálni. 

Bizonyos Klofac  ur csehül beszélt, beszé-
débe a németek folytou  belekiabáltak, de Klo-
fac  rá se hederített a közbeszólásokra és csak 
beszélt tovább csehül. Egyszer csak elrohant 
az elnöki emelvényhez, lekapott az asztalról 
egy csomó házszabályt és azt széjjel tépve, a 
miniszterek felé  hajította. A mint javában ha-
jigálta a füzeteket  egyszerre csak mellette 
termett Vaszilkó képviselő, a ki az összes kép-
viselők között a legnagyobb és legerősebb em-
ber és oly hatalmas ütést mért Klofácra,  hogy 
az megtántorodott. Erre a cseh agráriusok rá-
támadtak Vaszilkóra, kinek a románpárti kép-
viselők mentek segítségére s igy a verekedés 
általános lett. A mig igy ütötték egymást, a 
többiek ordítottak és papiros golyókkal bom-
bázták a minisztereket. 

Romániában ismét kormány váltságról be-
szélnek, mert konzervatívok és junimisták kö-
zött. kikre a Karp minisztérium támaszkodik 
kitört a háborúság. Karp határozottan beje-
lentette a királynak, hogy lemondani szán-
dékozik. 

Maczcdoniában forrongás  van. A maczedon 
bizottság szüntelen izgat. Egy tanuló megjelent 
a metropolita előtt és elmondta, hogy a Szent-
györgy templomban az oltár alatt két láda 
töltés, GO darab puska és két láda dinamit van 
elrejtve, hogy az összeesküvők a görög és 

volt czimzeles felesége,  de most, hogy már cisaze-
kelhetnének, megszökött elúle s még ráadásul 
házasodni akar. Rákóczy fegyverszünetet  kötött 
a császárral, Tetény mint nyalka huszár kapitány 
hazajött, de jegyese immár másnak az arája. 
Erőszakoskodni akar, de erről lebeszéli egy tűz-
ről pattant menyecske Bedöné, ki nagyou hálás 
iránta, mert egy urának szánt golyót ő fogott  fel 
testével. Bögözdy megszeppen Tetény megérkez-
tén, de jussát nem hagyja. Itt csak cselvetés se-
gít. Tetény beszéli, hogy csapatában van egy dús-
gazdag özvegy grófné,  kinek gazdasága sok mint 
a tenger, szépsége ragyogó mint a hajnal. Bö-
gözdy a gazdagság hírére már ingadozik. Talál-
kőzik is az álgrófnóvel,  a parázsszemii Bedónével 
ki czifra,  uri ruhában kedves kaczérságával, de 
főleg  gazdagságával elbűvöli s hauiarosau lemond 
az Ilon kezéről. Ilon a Tetényé lesz. De szóla 
Rákóczy parancsa: Lóra Kurucz. Mennének is, 
hanem megjeleu a siró hegedüjü Czinka Panna 
a R. parancsával, nem kell menni. C. P. szen-
vedélyes czigány lelkével elkesergi Ocskay 
árulását s megátkozza ót kit lelke teljes hevével 
szeretett. De hazáját mégis jobban szerette. Bol-
dogok volnának, de most jón a Kurucz furfang. 

Bedöné és hűtlenül elhagyott Somfaué  el-
mennek Pálhoz, az erdőség remek barátjához B 
öt is beavatják a titokba. Bögözdy, boldogon di-
csekszik, hogy nemsokára de boldog lesz. El is 
megy morva szokás szeriut lefátyolozott  arájával 
a kápolnába. Kijönnek. Eldicsekszik, hogy grófi 
gazdag és szép felesége  van. A többiek hunezut-
kásan ingerlik s mikor unszolására az ara föl-
lebbenteni fátyolát  rémülve látja a vélt szépséges 
ara helyett Somfáné  Borbálát — hűtlenül elha-
gyott czimzetes feleséget,  ki immár igazi felesége 
lett. Ábrázatja elsoványodik, de Tamás diák bölcs 
tanácsára hahotásni kezd s jó képet vág az egész 

komédiához. Ez a tartalom vázlatos leírása. Cse-
lekvése elég éléuk, fordulatokban  gazdag. Jellemei 
következetesek. Tetény aráját és hazáját hón sze-
rető levente, de minden szenvedélye bölcs is, 
mert belátja a közmondás igazságát: többet ésszel 
mint erővel. Ilona hiu és jó, de eogedelmes, mert 
ugy nevelték. A lemondás fájó  költészetét, mely 
lelkében testet öltött a boldogság mámoros érzete 
váltotta fel.  Bögözdy amolyan parlagi Mokány 
Berci, de nein a K. K. szeretetreméltó Mokány 
B.-je, mert szívtelen és önzó és eldorbézolt va-
gyonának reparálására uem átall egy érző. nemes, 
ártatlau szivet összetörni. Végzete utolérte s mi 
nevetünk. Bözsi hamis menyecske, de jó mint az 
áldott kenyér. Becskyuú szereti Ilont, boldogságát 
akarja s végtelen boldog mikor a képzelt üdvöt 
a valóságos váltja fel.  Czinka Panna a szenve 
délyes érzés képviselője. Átkot moud a hazaáru-
lóra, pedig az a hazaáruló az ő szive bálványa. 
Seuki Tamás mulatságos író deák. A jellemek 
tehát elég következetesek, cselekvése egyBége9, 
lélektani indoklása ha nem is vall a hivatásos 
psichiaterre, de miudenesetre a becsületes tauul 
mányra. Vonjuk le az egészből a következtetést. 
E darab tárgyát a népeiéiből merítette. Nem idil-
likus rajz, hanem népdráms, melyben érdekek 
szenvedélyek liarcza szüli a cselekvényt. Kifejlete 
szerencsés alakjait a uépéletból meríti s a drámai 
a népnek külső életviszonyait is, belső lelki életét 
is ábrázolja. S ezeket irja el a müv. bölcs. Be 
fejezem.  Adja Isten, hogy a mai kozmopolita köl-
tészetre ne csak egy két derengő sugár tűnjék föl 
hanem egy hatalmas, ragyogó sugárkéve, mely 
fényt,  derűt, glóriát hint a népre, a népről való 
költészetre. W.  V. 

román konzulátust levegőbe akarják röpíteni. 
A rendőrség a jelzett tárgyakat megtalálta. 
Több elfogatás  történt. A szalonikí vilajetben 
liarcz volt török katonák és egyenruhás ma-
czedonok között, kiket a maczedon bizottság 
szerelt fel. 

A maczedon forrongással  kapcsolatosan 
megemlítjük, hogy Görögország előkészíti Kréta 
teljes annexióját s ezzel a ténynyel a Portán 
már számolni is kezdettek. Az annexióhoz ál-
lítólag több nagyhatalom hozzájárul. 

Bulgáriában is baj van. Olyanok lettek a 
viszonyok, hogy a legrosszabbtól kell tartani. 
Ferdinánd fejedelem  katonai diktátura behoza-
talára határozta el magát. A beavatott körök 
nagyon váltságosnak mondják Ferdinánd király-
helyzeté t. 

Spanyolországban a mult számunkban 
emiitett forrongást  sikerült lecsillapítani, leg-
utóbb ezt jelentette az ottani miniszterelnök 
a régens királynénak. 

A bur-angol háborúról ellentétes tudósí-
tások érkeznek. Angol források  szerint az ango-
lok dolga nagyon jól áll, mig ellenben a burok 
helyzete kétségbe ejtő. Magán jelentések ellen-
kezőt mondanak. Smith Dorrien angol tábornok 
bur fogságba  esett, Methuen lord seregét a 
vitéz burok véresre verték. 

Kínában Waldersee generalisszimusz uj 
expedicziókat szervezett a kinai rablók és tá-
madók megfékezésére.  Ujabb hírek szerint ezek 
az expedicziók elmaradnak, mert a kinai udvar 
az európai hatalmak összes feltételeit  teljesiti. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
A csik-szeredai kir. törvényszék esküdt-

bírósága az ez évi első tnrnusbeli főtárgyalásait 
február  bó 18 — 20. napjain tartotta meg a vár-
megyeház gyűlés termében. A tárgyalásoknak 
ezúttal is sok hallgatója volt a közönség ré-
széről s különösen a karzat többnyire tele volt 
kiváucsiakkal. 

Az esküdtszék tagjai ajak voltak, a bíróság 
részéről pedig (elváltva a régi egyéneket láttok. 

A február  18-iki első főtárgyalás,  mely 
csak délotán kezdődhetett meg egy rablásnak 
minősített, de különben jelentéktelen büntetendő 
cselekmény elbírálásával foglalkozott  s az esteli 
órákban be is fejeztetett.  A tárgyalást Dr. Per-
jéssy elnök vezette, szavazó bírák voltak: Csip-
kés Árpád és Antalfy  Gábor, jegyző Bocskor 
Antai, közvádló Páris Prigyes kir. ügyész, védő 
Csedő István ügyvéd. 

Mintán az esküdtszék megalakult Gyimesi 
Görbe Péter Jánosé 16 éves flu  vezettetett elő, 
kit az a vád terbelt, hogy egy olasz mnnkással 
a mólt évben összekülönbözvén, annak zsebóráját 
mellényéről leszakította és magának eltulajdoní-
totta. Bár a vizsgálat rendén vádlott a neki 
tulajdonított bűncselekményt beismerte, ez ottal 
azt merőben megtagadta; de mert a ki hallga-
tott tanok által a tény igazolást nyert, az es-
küdtszék a bűnöst kimondotta s a bíróság 2 bavi 
börtön büntetéssel sújtotta, mibe ugy panaszos, 
mint vádlott belenyugodtak. 

A második nap ismerős alakokat láttánk 
agy a vádlottak, mint a tanok padjain. Azt a 
bünpert vette az esküdszék ismételten lágyulás 
alá, melyet a mólt év október havában egy 
napi izgalmas tárgyalás ntán leveti a napi rend-
ről, mert az esküdszék a vizsgálat eredményének 
és a feltett  kérdéseknek nem megfelelőleg  uyi-
tatkozott a bűnösség kérdésében. 

Halált okozó súlyos testisértéssel vádolt 
gyó-szentmiklósi Kémeoes Sándor és Kémenes 
Máté kerültek ismét a vádlottak padjára, kik 
a mult évi január 13-án este a Borján Péter 
korcsmájában Borján Jánossal együtt mulatván, 
mután ez otóbbi id. Kémenes Mátét szóváltás 
közben arczol ütötte és a korcsmából az od< 
varra kiment s vádlottak ntána menvén, előbb 
az udvaron lévő borona fákra  lenyomva meg-
verték, azután pedig a kapo tetején az otezára 
kidobták s ott csizmájuk orrával annyira oldalba 
lökdösték. bogy a kapott sérülések folytán  3 
nap múlva elhalálozott. 

Ezt az ojabbi tárgyalást is dr. Perjéssi 
törvényszéki elnök vezette, bírák Csipkés és 
Anlalfy,  jegyző Bocskor Antal volt. A vádat 
Báyler Kálmán alügyész, vádlottakat, vagy is 
Kémenes Sándort, Bartba Ignácz és Kémenes 
Málét Molnár József  ügyvédek képviselték, or-
vos szakértükül pedig dr. Fejér Dávid és dr. 
Dobribin Antal szerepeltek. 

Mintán az esküdtszék Ferenczi István. 
Dájbukát Jakab, Böjté Lajos, Léboer Márton, 
Koncz József,  Bartba György, Zakariás Antal, 
Bitai Béla, Györfty  Sándor, Meskó Jakab, Ba-
rabás Béla s Poskás József  tagokból megalakit-
tatott a tátgyalás vádlottak és tanok kihallga-
tásával kezdetét vette, s bár a sértett még 
életében lelt kihallgatása alkalmival sértők ül a 
vádlottakat nevezte meg, ezek ogy az előbbi 
főtárgyaláson,  mint jelen alkalommal tettüket 
ilhatatosan tagadták s a több mint 20 tana 
vallomásából Bem lebet rájnk sütni, bogy a ha-
lalt okozó Bolyos testisértés valóban eme bin-
talmazisból következett be. 

A tárgyalás estig befejeztetvén  misnap 
azaz február  20-án délelőtt került a sor a vid-
és védbeszédekre. 

Báyler Kálmán alügyész közvádló azon 
impressziók folytán,  melyeket a tana kihallga-
tásokból merített, vádlottakból szemben a ta-
lálkozó solyos testisértás vádját elejtvén, őket 

mint bűnrészeseket a büntető törvénykönyv 308. 
§ sa alapján kérte bűnösnek kimondani, minek 
alapját ugy az elbalt vallomisiból, mint vád-
lottak beismeréséből teljesen beigazoltnak látja. 

Molnir József  a Kémenes Mité védője rö-
vid, de tartalmas beszédben mutatott ri védene.ze 
ártatlanságára s otalva fiatal  korira u arra, 
hogy a mennyiben talin neki is valami része 
volt a Burján háulalmazisiban, mely abban nyil-
vánult, hogy ezt az udvaron a fákra  lenyomta 
s róla Kémenes Sándor le is búzta, csak az 
édes apja arczul ütése miatti jogos felháhordás-
nak volt a következménye, a büntetés aluli fel-
mentését kérte. 

Barta Ignácz a Kémenes Sándor védője 
csak nem egy órit tartó beszédben igyekezett 
bebizonyítani védencze ártatlanságát, s kimutatni 
az orvos szakértők azon állításinak tarthatat-
lanságát, mintba az elhaltnak bélrepedése feltét-
lenül a csizma orrával okozott sérülésekből 
származhatott volna, mert ö valószínűbbnek tarja, 
hogy a sérülést elbalt azon idő alatt kapta, a 
meddig a korcsmából a messze távolban lévő 
lakására baza ment és tanok állítása szerint 
többször elesett a fagyos  földön,  melyen itt-
amntt fagyos  rögök beverlek. 

Végül többször ismételve az esküdtek előtt 
a maiitor azon humánus felfogását,  hogy inkább 
száz bűnös szabaduljon, hogy s-m egy ártatlan 
elitéltessék, védencze teljes felmentését  kérte. 

Erre az esküdtek a törvényszék által for-
mulázott kérdésekkel visszavonultak s egy ne-
gyed órái tanácskozás után elnökük Ferenczi 
István felolvasta  a verdiktel, mely szerint Ké-
menes Mátét a Burján Jánoson elkövetett halált 
okozó testi sértésben bűnrészesnek találták, el-
lenben Kémenes Sándorra uézve ezt a vétkes-
ségei sem illapilhattik meg. 

Ennek alapján aztán a törvényszék Ké-
menes Mitél 8 havi börtön büntetésre s 5 ko-
rona gyógyszer valamint az eljárási költségek 
megfizetésében  marasztalta el, mely utóbbiak azon-
san felhajlbatatlauoknak  nyilváníttatlak, Kéme-
nes Sándor pedig felmentetett. 

Az ítélet ellen Báyler alügyész, valamint 
Molnár József  és védencze is semmis ĝi panaszt 
jelentettek be, 

Ugy biszszük azonban, bogy a bünper ezen 
ítélettel még nem nyert végleges befejezést, 
mennyiben a tanu kihallgatás rendjén a tana-
ként szerepelt Kémenes István ellen oly snlyos 
gyannokok merültek fel,  melynek alapján a tör-
vényszék ellene, mint egyik tettes ellen a bűn-
vádi nyomozatot be fogja  vezettetni. — 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 

mindent elkövet arra nésve, hogy ugy a lap bél-
tartalma, mint annak kiállítása kielégítse a lap 
mélyen tisztelt előfizetőit,  ennek tudatában biza-
lommal fordul  a közönséghez szives támogatásért 
s felkéri  aaon tisatelt előfizetőket,  kik előfizeté-
seikkel hátralékban vannak, hogy a hátrálékokat 
posta fordultával  beküldeni szíveskedjenek. 

— A Kopatz J. Patrik halálával meg-
ürült hittanári állásra gimnáziumunkhoz gr. Maj-
láth erdélyi püspök kinevezte Balogh József  ma-
rosvásárhelyi hittanárt s az ekként megürült ma-
rosvásárhelyi fógimn.  hittanári székre dr. Szil-
veszter Ferencz gyulafehérvári  theologiai praefek-
lust nevezte ki. Mindkét urat vármegyénk nagyon 
jól ismeri, pláne dr. Szilvesztert, a ki megyénk 
szülötte; mindkettőjüknek gratuláluuk. 

— Konfráterek  kinevezése. László 
Polykárp az erdélyi szent Istváuról nevezett szent 
Fereucz-rendi tartomány tudós és buzgó proviu-
cziálissa dr. Ujfalusi  T. József  gyulafehérvári  apát-
kanonokat és dr. Balázs András ottani papnöveldéi 
helyettes rektort a napokban konfráterekké  kine-
vezte. Fogadják őszinte üdvözletünket. 

— Gyászrovat. Csik-tosnádi Éltes Elek 
ny. kir. tanfelügyelő  életének 68-ik, özvegysé-
gének első évében folyó  hó 2ő-én estéli 10 órakor 
hosszas betegség otán csendesen elhunyt az Ur-
ban. Kiszenvedett büll tetemei folyó  bó 28-in 
délután 3 órakor fognak  a csíkszeredai rótn. 
katb. temetőben örőknyugalomra helyeztetni. 
Lelkeért az engesztelő szentmise márczius bó 
1-én d. e. 9 órakor fog  a helybeli róm. katb. 
templomban az egek Úrinak bemutattatni. A 
megboldogult, m:nt tanár és tanfelügyelő  a ne-
velés oktatás terén majdnem lélszázadra terjedő 
hosszas működése által emlékét dicsőítő érde-
meket szerzett és miut rokon páratlau szív jóságú 
volt. Porait áldjak, lelkét az Urnák ajánljak. 
Emlékét szivünkben viseljük. Az örök viligos-
sig fényeskedjék  neki! 

— özv. Minya Mirtonné sz, Száva Veró-
nika folyó  évi február  bó 24-én életének 94-ik 
évében elhunyt. Hűlt tetemeit folyó  hó 2B án 
helyezték a helybeli temetőben öröknyugalomra. 

— Színházi érdekesség. Holnap, osü-
törtökön f.  hó '28-án a Szabadhegyi Aladár jó 
nevü társulata primadonnájának Képes Laurának 
jutalomjátéka lesz, midőn is előadásra kerül a 
.Görög rabszolga* Sidney-nek e világhírű nagy 
operettje. Képes Laura oly szép és iskolázott 
hanggal, annyi rutiunal rendelkezik, hogy hasonló 
alakkal a vidéki színtársulatoknál nem igen ta-
lálkozhatni, mert minden játéka, alakítása, éneke 
a komoly tanulmány jellegét hordja magán s épen 
ezért feltétlenül  megérdemli, hogy a közönség as 
ő érdemeit erkölcsi és anyagi támogatással ho-
norálja. Felhívjuk tehát a közönség figyelmét  a 
görög rabszolga csütörtöki előadására, mert egy 
élvezetes estének néaünk elébe, a melyet elmn-
lasstani kár lenne. 
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— Választági mozgalmak Kolosa-
m e g y é b e n . Gróf  Lázár István Kolozsvármegye 
alispánjának brassói lőiapánná tOrtént kinevezése 
ntin Kolozsvármegy ében nagy választási moz-
galom indult meg. Az alispáni tiszt betöltését 
illetőleg a kombinácziók egész hosszú sorozata 
keletkezett. Nagy mérvben folynak  a korteske-
dések, párlgyülések. Mint egy kolozsvári aaten 
tikos forrásból  értesültünk a vármegye közön-
sége megállapodott abban, bogy alispánnl Csiszár 
Gyula főjegyzői,  s vármegyei főjegyzői!  pedig 
HankA V. Károly kolozsvári járási főszolgabírót 
választja meg. 

— Választói cenzus. As országgyűlési 
képviselőt választók névjegyzékébe való felvétel 
alapját képező kataszteri tiszta jövedelmeket a 
belügyminiszter most állapította meg ez évre. 
Mindazok tehát, kik a képviselőt választóknak ez 
évben össseállitandó jövő évi névjegyzékébe föld-
adó alapján akarják magukat felvétetni,  kimutatui 
tartoznak, hogy 70 frt  36 kr, 66 frt  87 kr és 
illetve 61 frt  kataszteri tiszta jövedelem ntán 
fizetnek  Tóid adót. 

— Székely telepités. A maros-vásárhelyi 
kir. tábla most hagyta jóvá s emelte jogerőre 
Haller Lujza Grófné  fehéregyházai  birtokának 
mult évben történt árverezését, mely alkalomból 
az állam 350 000 korona vételáron vásárolta meg 
az 1322 kat. holdnyi fehéregyházai  birtokot. A 
birtokon lévő Petőfi-emlék  az erre választott bi 
zottság gondozásába uiegy át. A szomszédos Szeut 
kereszti Pál báró féle  biitokot a földmivelési  mi-
niszter már előzőleg vásárolta meg telepítési czé-
lokra ugy, hogy most összosen 4482 kat. hold 
kitűnő minőségű és mezőgazdasági művelésre kü-
lönösen alkalmas föld  terűlet áll reudelkezé9re a 
terveiett székely telepités czéljaira. 

— Világlátott flatai  ember. K. F. ur 
vároaunk jómódú polgára rendelkezésűnkre bo 
caátott több igen érdekes levelet, melyeket fiától 
K. Sándortol kapott, ennek tengeri utazásairól. 
K. Sándor ugyanis tengerész-gépész és szolgálata 
alatt már majdnem az egész világon megfoidult. 
Az ifjú  1802 ben 17 éves korában önként beso 
roitatta magát, még pedig, hogy hadkötelezett-
ségének ideje alatt pályájától el ne idegenüljön, 
lakatos segéd volt, sót hogy lehetőleg tökéletes-
bilse magát szakmájában a haditengerészethez. 
Itt előismeretei alapján és saját kérelmére be-
osztották a gép-altiszti iskolába, melyet egy évi 
tanfolyam  után. miut géptizedes hagyott el. 1893 
észén a .Greif  hajóra osztották be, melyen fe-
lejhetetleo emlékű Nagyasszonyunk Erzsébet ki-
rályné szokásos téli kirándulásai egyikét telte 
meg, meglátogatta Szicziliát, Algiert, Gebráltári, 
Medinát, hol a hajó hat hetet töltött, visszatér-
tében pedig néhány spanyol kikötőt, a franczia 
Riviérát, Nápolyi és Cor fut.  Ezen gyönyörű uta-
lás ntán fiatal  barátuuk nebány évet részben 
Polában töltött szorgalmasan foglalkozva  gépészeti 
és elektrotechnikai tanulmányokkal részben pedig 
több hajóu ia volt alkalmazva, az adriai tengeren 
s a görög és törökországi vizeken. Kűlöuösen ér-
dekesek Konstantinápolyból irt levelei, hol a „Se-
beuico" hajón egy egész telet töltött 1897. ele-
jén K. Sándort már mint gépmeBtersegédet a 
.Zrínyi* hajóra osztották be, mely 11 havi gya-
korlati utazáson Dél Amerika keleti s Afrika  nyu 
gati partjainak legérdekesebb kikötőit kereste fel, 
egy évre pedig már a kelei-ázsiai vizekre induló 
.Erzsébet* hajón találjuk. Rendkívül érdekesek 
s vonzók ezen útjáról irt levelei, az iudiai baya-
dér-táuczoanók, a fényes  barnabórü, csillogó fe-
keteszemű malájnók, a teBtileg a erkölcsileg pisz-
kos kinaiuk, a mindig jókedvű npró japániak, a 
komoly angol üzletemberek sziues képekbeu vo-
nulnak el az olvasó szemei előtt. Qyöuyürü aján-
dékok szerettei részére persze el nem maradtak. 
K. Sándor jelenleg megint Polában van. Szülői 
szerették volna, ha a köteles szolgálati idejének 
letelte után hazatért volna és voltak kilátásai 
arra, hogy egy gyárban miut gépész, vagy egy 
más ipartelepen, miut művezető nyerjen alkal-
mazást, de ő hiveu megmarad a tengerészeinél, 
mely neki a lakatos segédnek oly szép pályát 
nyitott. Ei idő szerint már törzsőrmestert rang-
ban van és moBt épen készül a gépvezetói viza-
gáro a ha azt legközelebb leteszi, mint gépve-
zetó azaz főhaduagyi  rangban álló (de a főhad-
nagynál magasabb fizetést  huzó t. i. 3400 kor., 
azonkívül lakbér éa egyéb járulékok) tengerész 
hivatalnok fog  szabadságra hazajónui. Szorgal-
mával nagyon megkedveltetvén magát feljebb-
valóival, nyitva áll előtte az ut a magasabb rang-
fokozatokra  is. 

Népkönyvtár kezelők megjutalma-
zása. A földmivelési  miniszter az általa letesitett 
népkönyvtárak legszorgalmasabb kezelói között 
egy 200 koronás, két 100 koronás és harmincz 
60 koronás pályadíjat szándékozván jutalmul ki-
tűzni, a törvényhatóságokat adatok beküldésire 
utasította arról, hogy: kik kezelik a népkönyv-
tárt, mikor vette át illető a népkönyvtár veze-
tését, hány kötetből áll a népkönyvtár, a minisz-
ter által adományozott könyvgyűjteményen felül 
gyarapittatott e a könyvtár s hány kötettel, hány 
olvasó vette igénybe a könyviárt, szokott-e a 
kezelő felolvasásokat  tartani s ez hány esetben 
történi éa mit telt a kezelő a népkönyvtári in-
tézmény népszerűsítése érdekében ? 

— Bmke-bál Kolozsvárt. Nagy fény-
nyel zajlott le Kolozsvárt folyó  bó 18-án az 
Erdélyi Magyar Kő. művelődési egyesület jelmez-
bálja, a melyen jelen volt az erdélyi ariaztokrá-
caja színe-java. Lapnak előbbi számában emii-
tettük, bogy bál megnyitójául egy régi főúri 
lakadalmat mutatnak be as erdélyi mágnások. 

Drágakövektől, aranytól caillngó diszmagyarban 
jelentek meg a szerepifik,  kik oly korhűen kre-
álták gróf  Székely Ádám fiának  Bánffy  Anna 
gróf  kisasazonvnyal 1702. jan. 18-án a gyűlni 
várban letolyt lakaJalmát, hogy a közönség kö 
zül többeket könnyezésre fakasztott  ama nagy-
szerű jelenség. Nagy óváczióban is részesítették 
Szádeczky Lajos dr. kiváló historikust, a ki 
kedeménye/ö volt abban, hogy a régi erdélyi 
lakadalom a mai nemzedéknek benintaltassék. 
A szereplő lőori hölgyek közül remek éiszma-
gyarjukkal különösen kiváltak, Báró Wesselényi 
Pálma, Rettegby Margitka, r niek keleti gyön-
gyökkel díszített diazmagyarjával, br. Feilit/.sch 
Aribainé, gr. Lázár Istvánné, gr. Béldi Liszka 
éa Rózáli, gr. Nemes Pólika, l'aget Ilonka és 
br. Bornemissza Adél. A szereplő nrak közül 
diszmagyarban jelentek meg: gró' Bethlen Rá-
lint és Sándor, br. Bornemissza János, br. Wes 
selényi Ferencz, gróf  Mikes Zsigmond, Pőlsa 
János, br. Horváth Emil, L. Hankó Elemér, gr. 
Bélily Ferencz, Barcsay Tamás, Jellachich János, 
gr. Teleki Ádám, Lázár Ernő, Cserey Mihály, 
br. Feilitzsch Artbnr és Deáky Attilla. 

— Számadás. A csíkdelnei mükeilvelö-
társnlat által február  16-án az iskola javára 
rendezett szinielöadással egybekötött tánczestély 
az erkölcsi siker mellett igen s/.ép anyagi ered-
ményt is ért el, a mennyiben összes bevétele volt 
218 korona, kiadás 105 kor. 38 fillér,  maradi 
lisztajövedelem il2 kor. 62 lill. Felülhettek: 
Sál József  10 korona, Bálint Lázár 4 korona. 
Kovács Mihály, Mikin? István, A. Tomka. Meskú 
Lukács és Veress Ekk 3—3 kor., csik-madéfalvi 
állomásfőnök  2 korona 80 fii!.,  Murányi Kálmán, 
Rancz János, Tompos Mátyás. Ferencz József, 
Léhuer Márton, Mánya Antal, Mánya Kri-tóf, 
Szebeni Menybért, Scbmilovszkiné, iil. Dáj1 ukát 
Antal, Zászkovics Jánosné, Hajniid Ignácz, Zsig-
mond Ferencz, Székely Sânilor, Kassai Lajos, 
dr. Kolonics Dénes, Bálint György, András La-
jos, Kánya Józsefné,  Kánya József,  lucze Do-
mokos és Péter Mózes 2 — 2 korona. Gergely 
György, Trobín Kálmán, Antal Albert, Gál Már 
ton, Trobán Béla, Török Ferencz, Nagy Gyula 
és Bálint Károly 1 — 1 korona 40—40 I. Bec/.e 
József,  Xántns Elek 1—1 k. 20—20 f.  Léner 
Venczel, Bálint Péter, Száva Kristóf,  Pálosi 
Géza, Am'TUs B'erencz, Antal tierg-ly, Bolt.resz 
Ferencz, Jakab János. Zakariás Péter, Fejér 
János, Fejér Miklós, Könlg Albert, Zakariás 
Jakab, Zakariás Lukács, Német Gyula, Kácz 
Lajos, Mimér Albert, Szöcs Lajos, Hartis Laios, 
Jakab Lajos, Zakariás Izsák, ifi.  Zakariás Lu-
kács, Zakariás Antal, Dijbukál D. Antal. Fáraó 
Simon, Gál Ferenczné, Bocskor Zsigmond. L)eáki 
István, Töke Gé/.a, Kovács Gyártás, Kovács 
Simon, Teleki Vilmos,, Rozsdás Istváu. Nagy 
Jakab, Mátbé László, Ábrahám István és Csiszár 
Pető 1 — 1 kor., <̂ satA Ferencz, Szász I'tván, 
Jancsó György és Gál István ié 6 0 - 6 0 fillért. 
Véger Ferencz, 40 fillér,  Izsák Márton, N. N., 
Puskás Tatnásné Orbán lika 2 0 - 2 0 fill  és dr. 
Csiki József  1 koronát. A szíves pártolásért és 
támogatásért, melylyel az estély fényét,  emelve 
az ujonan alakult mükedvelötársulat lelkesedéséi 
fokozták  s anyagi áldozataikkal a kitűzött c/.élt 
előmozdítani kegyeskedtek, a rendezőség a nyil-
vánosság terén is hálás köszönetét nyilvánítja. 

— Oltár-egyleti estély Szópvizen. 
Megint egy sikerült s mindgyárt hozzá lehelni, 
fényesen  sikerült mulatságot írhatunk az iilei 
larsang javára. S ez nem más, mint a szépvizi 
Oltár-egylet estélye, mely e hó 16-án zajiolt le a 
Deák-féle  nagyteremben. Ez egylet mulatságai 
minden évben kilfiuően  szoktak sikerülni. Az 
idei sem maradt el az előzi éviek mögött, sől 
mondhatni, hogy ugy erkölcsi, mint anyagi siker 
tekintetében felülmúlta  azokat. S ezen nem is 
csodálkozhatunk, ha tekintetbe, vesszük aina 
semmi fáradságot  nem kímélő páratlan buzgól-
kodást, melyet a rendezőség az estély sikere 
érdekében kifejtett.  E jól sikerült mulatság a 
reggeli órákig tartott. Az estély anyagi sikeré-
nek emeléséhez telülfizeléseikkel  a következők 
járultak : Fáraó Simon 4 k , Zakariás Izsákné 
ifj.  özv. Fejér Miklósné 3 - 3 kor. Fejér Etuá 
nuel, Miskolczi Mari. özvegy Száva Kajtánué, 
Szentpéteri Margit, Zavariás K. Anlalné, Csijzér 
Pető, Meakó Kálmán, Gál Ödón, Caergőffy  István, 
ifj.  Jakab János, Szebeni Péter, özv. Dzislkie-
vics Jánosné 2—2 kor., Becze Ferencz, Zaka-
riás Géni, Bürki Zsófi,  Kábdebó Péter, Szöcs 
István, Borsos Zoltán, Vass Istvánné 1 — 1 kor. 

— Tánczestély Tölgyesen. A tölgyesi 
kereskedői kór folyó  hó 14-ón saját kórhelyiségú 
beu fényes  tánczestélyt rendezett Ha ezen, csak 
a közel niultbau alakult kör arra törekedett, hogy 
Tölgyesen hasonló sikert még el nem érő mulat 
ságot rendezzeu, ugy czélját is érte ; inert abban 
nem csak a helybeliek java része, de a viiléki 
inteligeuczia is szép száminál részt vett. Ezen 
szép estély azou ritkák közé tartozik, melyen a 
rendezőség figyelemmel  párosult tevékenysége 
éazrevétlenué tövé az órák gyors lefolyását,  el 
feledtették  a mamákkal az idő pontosabb számí-
tását és őket is ott lepte a világos virrudat; és 
ha ezen feladatot  megkönnyité is az, hogy volt 
táuozosnó elég, tánczos lüég sok is, jókedv pedig 
bőven, mégis csak dicséretére válik. No, de a 
fáradozást  honorálta is a veudég közönség vig 
kedélye, azonkívül pedig az ifjú  kör pénztára 
iránt tanuaitott bőkezűsége. Ugyanis a rendes 
belépti dijon kívül nem kevesebb mint 115 ko-
ronát fizettek  felül  és pedig: Id. Török Antalné 
urnó 36 kor., id. Török Antal 8 kor., Dobreáu 
Ágoston, Giacomuzzi Wigilio 6—6 kor., Simou 

falumon  5 kor., Wailsuk József.  Müncko Pál, 
Kilgel József  4—4 kor., Giaenmuzzi János, Len-
u> el János 3—3 l or., Bnloali Lajos, Rogdán Já-
nos, Lázár Manó, i,á/ár Ciyuiu Dobribán l'éter, 
l'rzicziáli János, liogádi Gyula. Wirlh József,  Ka-
ricsony János, Lázár Jenő, Sniilovils Jakab. Ni 
eulescu Aurel 2—2 kor., id. Csaté István, Dobreán 
•liinos, Seliiirfler  György, Sekovits Samu, Ilelesán 
Simon, Smilovits Marion, Lázár Istváu urak 1 — l 
koronát fizetlek  felül,  li siker hasson buzditólag 
a körre, hogy kiiiízött czéljának megfelelően 
nemzeti kulturnnkat fejlesztő  minél számosabb 
társas összejöveteleket rendezzen. 

Székely munkások keresése egy 
gyárba. A t;yOri vaerşon és gépgyár részvény 
társaság a hazai szegényebb munkás osztály fel 
karolása czúljaból szorgalma* és inunkukedvelrt 
napszámosokat szándékozott gyárában elhelyezni 
és foglalkoztatni.  Az iilknlntaza dó napszámosok 
egyelőre I kor. 20 és 1 kor. 60 fillért  kapnak, 
de a gyár ígéretet tesz arra, hogy oly munká 
sokat, kik állandóan olt kívánnak foglalkozni  s a 
kiknél szozgalinut és ügyességet tapasztal szak-
munkásokká fogja  kiképeztetui fúrógépek,  gyalu 
pndok stb. mellé, moly miióségiikben keresetük 
is tetemesen fog  emelkedni. Ajánljuk a munka 
keresők figyelmébe. 

— Ipartestületi közgyűlés. A helybeli 
ipartestületnek folyó  hó L'4-IT tervezett "köz-
gyűlése :i taşoknak csekély számban való meg-
jelenése miatt a jövó vasárnapra lialasztntott. 
A nagy többség uhujával széniben .Jönnek a 
liiiruk" jeligével egy ».i knrti's ezeilulát uiltak 
ki. K/. előre láthatólag haszontalan erőlködés, 
mert nagy valószínűséggel a liui'ok nem jönnek, 
hanem mellnek-. 

Köszönet nyilvánítás A csíkszere-
dai takarékpénztár a esik-somlyói róm. kath. fő-
gimnázium kiránduló egyesületének 100 koronát 
adományozott. Kzen nemi-slelkii adományért ez 
uton is hálás köszönetemet njilvánilom. Csató 
János s. k., fúgiinn.  tanár, a Kiránduló Egyesület 
elnöke. 

— Főtárgyaiások a csik-szeredai 
kir. törvényszéknél. 1901. évi márczius 1-én. 
313/901. blsz. Popa Jó/.sefné  szül. Nagy Mari 
lopás bűntettéért. 345/001. bfsz.  Antal Ádám 
Lajosé súlyos testisértésért. -J3Ü/901. blsz. Beké 
Sándor és 4 lársa, súlyos lesliséi lésért. 541 901. 
bfsz.  Krecsu Flóra és 1 társa, lopás büntet teért. 
1901. évi márczius 4-én. 290 90l. bfsz.  Ifj.  Nagy 
György József  súlyos testi sértésért. 355/901 
bfsz.  ifj.  Hartis Alajos Kerenczé ingó vagyon 
rongálás vétségéért. 283 UOl. bfsz.  Szöcs Gábor 
Oirilláé súlyos tesisért.ésért 28"), 901. bfsz.  Lajos 
János Kovács lopás vétségeért. 362/901. bfsz. 
László József  közc-end kihágáséit. 361/901. 
blsz. Lász.ó Antal becsületsértésért. 283,445<90l. 
bfsz.  Ü-aki Péter huszár, könnyű testisértésért. 

— A vetes idejének közeledtével 
említés uélkiil nem lingylialjuk, — a mit kiiliiu-
ben régen lud mindenki,—• hogy nincsen hazánk-
bún czég, mely nagyobb bizalomnak örvond, mint 
Muulhncr Óilóu világhírű budapesti magkeresko-
(lése. Különösen meghízhatok guzilasági magvai, 
melyek kóziil impregnált takarmány répamngvni 
párjukat rilkitják, dc kerti magvai is minden ver-
senyen felül  állanak. Xugyou csodálkoznánk, ha 
akadna csak egyeilen IIHÍ.IÍ gazil I, vagy kertész, 
aki kiilfolilről  hozatna magot, mikor — miut álta-
lánosan ismeroius — a Mautlincr l'éle magvak ép 
oly elterjedtek és közkedveltek a külföldön,  mint 
idehaza Magyarországon. 

Az Agrár Takarékpénztár r. t. Maros-
vásárhelyt folvii  11ii lll-éii t;ii-ti<tla 111.-g. a városház 
iiiigyt.-nnél.rii ' háró Kemény Ákos vínöklete ulatl 
negyedik rendes küzgviilésél. un-l ven a/, igazgatóság 
i-Iiit el'jeszli-t11- évi jeli-Illéséi. Kliíiol a következőkéi 
emeljük ki : Váltótáivza állománya u/. év végével 
:l..*i!i:U4l) k. II» f.  t;ikarek]>éii/.tári betétek künvvei-s-
kére és folyó  x/:im!ára 1,1:W.7ol k. -14 í.. jelzálog-
kölcsönük összege az évvégén 1.49S,lilM kor. 13 lill.. 
az összes (orgalom l!MM. évben l-KI.H.'la.lXi kor. «2 I. 
A lelolyt óv t't/.lrti eiViliuétiye a tl-lHU k. *. f  leírások 
számbavétele Illán a moll évről áthozott li'JIIS k. 42 [. 
hozzászálllilásával SU.S-J4 k. 60 í„ u lui uz Í.IKHI.OIHI k. 
alaplőke SljS n /0 kamatozásának felel  illeg. A tarta-
lékok az iilei dotáeziókkal .'ai.M.V.I k. 10 í. képviselnek. 
Osztalék 6,/,'Vo, szt-lvúiiveiikél 11 k. 

— Mindenki figyelmébe.  Köhögés, 
rekedtség ellen legsikeresebben használható a 
Kéthy-félo  peinctefii-czukorka,  mely összetételénél 
fogva  bármely huruios báiitalmat pár nap alatt 
megszűntöt és a melleit a gyomrot sem rontja. 
Kapható mindenütt tiO filléréit.  A készítő Uéiliy 
Béla gyógyszerész II. Csabán ö dobozt 3 koro 
náért bérmentve küld. Ajánlatos, hogy t. olvasóink 
ne tévesszék össze ezen orvosilag is elismert ezukor-
káknt inás forgalomba  hozott uzukorfélekkel. 

K. K. gyújtó. I'.gés/.si'íges verseny lejlőilölt 
ki il liezai gyajló gvárak kiizött. Klső sorban a/, volt 
a czél, hogy kiszurilsák a uiiliölili gyújtókat, oielyek-
hól t öli •) i.i'illió korona érti'-kiit fogyaszt  ott n iiuigvnr 
közönség. Must lmgy a ki'lllölili ujl,'ikuak fegyas/,-
lása iin|iról-iia|ira .-síikken. ineirengeilil. maguknak 
azt a féovii'.é-il,  h.igy ver<-'nyre kelji'oek egvmas 
közölt és a közönség is lielve<i .1 i-selek-zik. ha a 
jo)»h ésgazd.iságiis;ilili lia/ai gy njti kai vi zeli be ház-
tart ásáhu. Ilyen gyilj'úk a most lergaloinha jölt „I']. 
Iv. K. gyujL.ik'', mely -k kitogásralaii és Ízléses ki-
állitásilkkal. tíirtiis égő képi ssegiikkel u legkiaiye-íehb 
igényeket is kielégi'ik. Ezeket a gvaitókat az. l'uiú 
iiulgyar általános gyufagyár  rés/.v. társasiig Buda-
fokon  bozia forgalomba  s liogy mindeuíéle megreii-
delésnek eleget tehessen, egyszerre többféle  íaju 
gyújtót bocsát a kö/önsóg használat álja: E. K E 
biztonsági gy-ujiót. E. K. É. robogó szulongvujtót, 
E. K E. vihurgyujtőt stb. Az elnevezés uz 1-Vdélyi 
Kárpát Egycsillel nevének kezdőbetűi után történt, 
melynek kulturális jótékony czéljuiru az E. K. E. 
gyújtók eludási árából B°/o-ot a bazaliafl  czég. 
'(^ermószeteseu u czég gyújtói tiszta magyar gyárt-
mányok, melyek a budafoki  gyárban készülnek, a 
hol csuk niagyiir munkásokat alkalmuznitk és magyar 
nyersteruieuyekut dolgoznuk fel.  Felhívjuk a kö/.un-
seg figyelmét  az uj gyújtókra, melyek sokkal jobbak 

és sokkal gazdaságosabbak, mint a most forgalomban 
levő több etTéle gyújtók. A magyar gyújtói pornak 
csuk dicséretére válik, liogv nemcsak kitadja szorí-
tani a külföldi  gyújtókat, de Itthon versenyezni ls 
tud egymás között. A közönségnél természetesen a 
jobb gvujtó fog  győzni, a mi nem árt a tflbhi  hazat 
gyáruknak, mert ez csak sarkalni fogja,  hogy azok 
is megközelítsék jóságban, kiállításban éa praktikus 
kivitelben a E. K. E. gyújtókat. 

— Asszonyok, l eányok, kiket jöveodó-
jiik érdekel, hozassák meg Zlt.-EI.-Lohia most 
megjelent szellemes jóiló könyvét. Rendkívül oen-
záeziós! I korona beküldése ellenében (bélyegek-
ben is) bérmentve zárt borítékban küldi.- Gedeon 
András könyvkereskedése Miskolezon. Utánvéttel 
40 fillérrel  töhb. 

— Ellopott főnyeremény.  A minap állítottak 
bíróság elé egy Fischer nevü egyént, a ki furfangos 
módon el akarla ellopni jogos tulajdonosa elől a 
a .lósziv-sorsjegveknek egy 10,000 írtos főnyeremé-
ny I-Í . Fischer ugyanis azt látta, hogy ez a főnyere-
mény már évek óta szerepel a (el nem vett nyere-
uiéiiyijegyzékében és ekként okoskodott: „Ha a 
jogos i ulujdonos évek óta nem tudja, hogy sorsjegyye 
10.IKXI Irtnt. nyert, akkor meglehet, hogy még ket évig 
nem fog  a dologra rájönni és uz az idő éppen elég-
séges. hogy bírói megsemmisítés ntán ő kapja meg 
a ln.lMiO frtol-.  A furfangos  csaló ugyan rajtavesztett, 
mert a jogos tulajdonos épp akkor jelentkezett, a 
mikor már-már kiadták volna Fischernek a 10.000 frtot, 
de ez uz eset intő például szolgálhat minden sora-
jegybirtokosnak. A kinek sorsjegyei vannak, az el ne 
intiluszszu megnézni a sorsolásokat. De, ha ez nem 
volna módjában, akkor rendelje meg a Péuztlgyi és 
Tőzsdei Naptárt, a melyben benoc van az osztrák, a 
mi-gyár és külföldi  (egyebek közt a Török-sorsjegyek) 
sorsjegyeknek mindazon számainak a kimutatása, a 
melyek a/. 1ÎMHI. év végéig kihúzattak, dc kifizetésre 
még bcinulatru nincsenek, A hátrálékos sorsjegyek 
(-zen nagyfontosságú  kimutatásán kivfll  a PénsQgyi 
és Tőzsdei Naptár uiég egyéb közleményeket Is tar-
talmaz. a melyek miiiuenkit érdekelhetnek, akiknek 
sorsjegyeik vagy más értékpapírjaik vannak. A gaz-
dag és változatos tartalomból kiemeljük a következő 
feji-zet  ckoL : A budapesti pénzintézetek története és 
összes mérlegei. — Az értékpapírok bírói meg-
sciiiinisitéséről szóló törvény és eljárás magyarázata, 
^ Az értékpapirok elévülésének isinertetese. — A 
gabonatőzsde és értéktőzsdei jegyzések népszerQ ma-
gyarázata. A különböző értékpapirok. — Állampa-
pírok és nyilvános kölesöuök. — Záloglevelek és ka-
matozó kötvények —Elsőbbségi kötvenyek. — Rész-
vények. — Részvények jegyzési módia. — Kamat-
niegtérités. — Sorsjegyek jegyzése. — Nyereményszel-
vények és iivereinóiivjcgyek. - Megengedett es til-
tott sorsjegyek. — Penznemek — A tőzsdei kötés. — 
Alkuszdij, jutalék és tőzsdeadó. — Szelvénylevonások. 
— Jegyzéke a pupilláris, óvadékképes és katonai há-
zassági biztosítékra alkalmas papíroknak. — Sors-
jegy-Ígérvények. — Bctitsoros sorsolási naptár az 
19111. évre. — Sorsolási havi naptár. A mint e feje-
zetekből ís látni, a naptár szövegi része igen becses 
közleményeket turtulmuz bankok, takarékpénztárak, 
szövetkezetek, ipari vállalátok, tisztviselők, ügyvédek, 
körjegyzők, vagyonkezelők és mindazok számára, a 
kik értékpupirokkul bírnak, vagy ilyeneket kezelnek 
A Pénzügyi és Tőzsdei Naptár, ára 2 korona. Meg 
rendelhető a kiadónál. Lcuavay Sándornál, Pénzügy 
liirlup szerkesztőjénél. Budapest, VIL, Miksa-u. 11 

Egy kis házi Oltár szép kivitelben zene-
szerkezettel jutányos áron eladó. Megtekinthető 
o lap kiadóhivatala liirakatában. 

S z i n h á z . 
Szabadhegyi Aladár jól szervezett szintárBalata 

hovatovább mind nagyobb pártfogás  mellett tartja 
előiidsáiiit s mindinkább kiérdemli közönségünk elis-
merését, kerekded, összevágó és élvezetet nyújtó elő-
adásaival. 

Kiváló tupintutot észlelhetünk a darabok kivá-
lasztásánál, épen ugy a szerepek kiosztásánál, vala-
mint a rendezésnél is. 

A tagok szorgalma és igyekezete valóban dicsé-
ret re méltó, mindenik legjobb tehetsége szerint törek-
szik megoldani u reá bízott feladatot,  mindenikben 
megvan a nemes anihiczió, u hivatása iránti lelkesü-
lés es szeretet s ezek együttvéve eredményezik azt, 
hogy a közönség is velük lelkesül és tömegesen ke-
tvsi fel  a színházul, hogy gyönyörködhessek a min-
den tekintetben ügyes előadásokban. 

A innlt hólen kedden egészen telt ház előtt 
S/.ulamilot adták, még pedig a legjobb sikerrel. Fela-
dat uk ma ;aslatán állottuk : Képes Laura (Szulamit) 
(iyőri .Mutild. (Aliiguill, (injcsauyi (Absolon) A többi 
szerepek is jő kezekben voltak. A karok jól működ-
tek s a közönségnek egy élvezetes estében volt része. 
Szerdán Shakespeare minden időkre szép tragédiá-
jában Koineő és Júliában gyönyörködtünk a Szász 
Károly szép és klasszikus fordításában.  Dicséretére 
legyen mondva a szereplőknek, a szép nyelvezettel 
fordított  darubot teljesen hibátlanul reprodukálták. 
A sikerben uz oroszlán rész Berzsenyi Margitot (Julla) 
és Szabadhegyi Aladárt (ltoineó) illeti, kik nehéz 
fel.idatuka*.  a legjobbun és a legszebben oldották meg. 
Vágó István (Mcrcutió), Rajcsányl (Benvolió),Liptai 
Lajos (Lniiiiiv. barát), GerőlTi Ilona (Páris) szintén 
kifogástalanul  működtek közre. Liptainé, (Dajka) 
ugyancsak jól megállotta helyét. Egyik-másik helyen 
elkövetett tulzáznit az egészben veve jó alakításért 
szivesen elnézzük A kisebb szereplők is elismerést 
érdemelnek. Az előadás fgen  jó volt. A nagyszáma 
közönség megelégedetten távozott. 

Csütörtökön Dr. Szeleburdi került szinre. As 
előadás jó volt, de a darab maga a mi közönségünk-
nek igen frivol. 

Színészek ritkán kapnak olyan hálás publiku-
mot, iniul u inílyeu pénteken a Kurucz furfang  elő-
állását nézte végig: Jelen voltak itt a csik-somlyói 
főgimnázium  és tanítóképezde ifjúsága,  a csíkszeredai 
iskolák növendékei mindkét nemből tauáraik, tanító-
nőik ós tanítóik vezetése alatt, ezeken kivQl különö-
sen a szülők köréből nagyszámú közönség. Az előadás 
igazán pompás volt, a színészek jó kedvvel játszottak 
és volt is részük zajos tapsokban és óváczlókban. 

Az előadást inegelőzolug Wassilkievicz dr. fő-
gimnáziumi tanár ismertette a Kurucz (ur(ang tar-
talmát és szépségeit, a jeles ismertetést*) a közönség 
éljenzések és tapsok által honorálta. 

Szombaton u Királvfogást  adták gördülékeny, 
összevágó előadásban. Jól Játszották: Képes Laura, 
Győri Mutild, Hajcsán^i, Szabadhegyi, Vágó és LlptaL 

Vasárnap 1848 es a Haduk utja kitűnő darab 
igazán érdemes előadásban. A darabban elő(ordolt 
Kossuth nótát a közönség állva hallgatta végig és 
együtt énekelt a szereplőkkel. A hangiilat Igazin 
emelkedett volt. Szerdán Braukovics György, csütör-
tökön Görög rabszolga. Képes Laura jutalomjátékáoL 
Előkészületen zanuak: „Unatkozó kinly", „A mit oi 
erdő mesél-1, „Váljunk el" és „Bánkbán". 

Lásd lapunk tárczájában. Szerk. 

L&ptaJajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 
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Árverési hirdetés. 
A dua fenyő  erdő között festői  fekvésű 

— a természet valódi remekét előnkbe táró ki-
ránduló helyeivel, ásványvizeinek bámulatos 
gyógyhatásúval, iiditő ozondus fenyves  levegő-
jével, évenkint 2000—2500 fürdővendég  forga 
lommal, nagyvilági társas életével, kényelmes 
berendezés és közlekedésével — a gyógyfürdők 
és üdülő helyek legvonzóbb és leggyógyhatá-
sosabb klimátikus gyógyhelyén Csík  menyében 

Tiisnádfürdőn 
f.  évi április J-nö  és következő  napjain 
nyilvános árverés utján három esetleg öt egy-
mást követő évekre bérbe adatnak. 

1. Uyóyyrsarnok,  vendéylő,  kávé-
ház a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel u. m 
étterem, tálaló, vendéglős lakása, cseléd szobák, 
konyhák, pincze, jégverem kávéház, kártyázó 
szoba, kikiáltási ár 7000 korona. 

2. Uyógycsarnok fedettsétányán  egy üzlet-
helyiség, kikiáltási ár (300 korona. 

3. Gyógycsarnok fedettsétányán  kisebb 
Üzlethelyiség, kikiáltási ár 200 korona. 

4. A llezső  én Stefánia  meleg- én 
hideyfUrdők,  u. m. melegített-, kád- és salon-
fürdők,  belélegzó, hideg tiikörfürdók,  hidegvíz 
gyógymód és massage berendezéssel, fürdőruha 
felszereléssel,  kikiáltási ár 5000 korona. 

5. Az erdei  eznkrázda,  káréház,  0 
vendágszobával, kikiáltási ár 1000 korona. 

6. Az össze* játékhelyek,  u. m. 2 Lewn 
Tenis, 2 Croiiuette tér, 2 vetó tekepálya. 1 l'iiggó 
teke, kikiáltási ár 450 korona. 

7. A esolnakázó-tá  halászattal, csolna-
kokkal és a szigeten lévő frissítő  italok kiszol-
gálására alkalmas kioszkkal, kikiáltási ár 200 
korona. 

8. PUu-zi  helypénz és vániszedés, ki-
kiáltási ár 300 korona. 

9. A fiirdővéyi  csárda  és istálók, ki-
kiáltási ár 250 korona. 

Ezen bérlettárgyak egyenkint és össze-
tesen is kiadattnak. Az árverezési feltételek 
megtekinthetők, bővebb tudni valók beszerez-
hetők: Brassó, vár-utcza 7. sz. a. a fürdószö-
vetkezet titkáránál, az árverés napján Tusnád-
fürdón  az igazgatói irodában. 

1901. február  havában. 

•±±±±±±±±±±±±±±±m 

[47] 1 - 4 A fürdő  igazgatóság. 
[3SJ 2 - 2 Sz. 257—901. 

kj. 

Hirdetmény. 
Jenőfalva  község elöljárósága köz-

hírré teszi, liogy a tulajdonát kópezö, 
„Három-kut", „Iváu-fenek",  Hosszulia-
vas-Barátos" és „Zsedán" kaszáló és 
legelő helyek, valamint a község bel-
területén lévő majorsági javak folyó 
évi márczius 10-én d. u. 2 órakor 
Csik-Jeuófalva  község házánál tartandó 
nyilt árverésen, 1 évre haszonbérbe 
kiadatnak. 

Árverezni óhajtók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében 
letenni. 

Bővebb felvilágosítást  az elöljáróság 
nyújt, hol a feltételek  is megtekinthetők. 

Csik-Jenófalván,  1901. febr.  12-én. 
Miliály Mátyás s. k. Szopos Ferencz s. k. 

h. körjegyző, Înv: 

$ Trohán József,  £ 
vas-, fűszer-,  porczellán , fonal  és üveg-

üzletébe Csíkszeredában 

S Egy fiatal  segéd * 
azonnal felvétetik.  ,-.N I-I 

Sz. 16—901. 
k. 
Pályázati hirdetmény. 

Kászon-Ujfalu  és Jakabfalva  közsé-
gekből álló körjegyzői körben K.-Jakab-
falva  székhelylyel rendszeresített segéd-
jegyzői állás lemondás folytán  megüre-
sedvén arra ezennel pályázatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s a : 
1. A községektől 200 korona. 
2. Az állami anyakönyvi teendők 

végzéseért államsegély .'140 korona. 
Felhívom mindazokat, kik ezen ál-

lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t.-cz. 6. §-a értelmében fölszerelt  kér-
vényeiket hozzám bezárólag folyó  évi 
márczius 19-ig annyival inkább adják 
be, mivel a később beérkező kérvények 
figyelembe  nem vétetnek. 

Csik-Szentmárton, 1901. február  23. 
Bartalis, 

[4ÍÍ] 1 —:j fűszolfiubiii'i. 

c t 

Ház eladás. | 
B i r 6 BalAzMiiak a deszka- ® 
piiiczon levő 343. számú háza © 
szabadkézből örök áron eladó. © 

Értekezhetni a tulajdonossal, © 
helyben. [52] í — m ® 

Gáikénülék gyártási vállalat 
M A U T N E R A D O L F É S T Á R S A I 

B o d a p e s t , V . , A r a n y J á n o s - n t e i B 5 . h e . 

Acetyleo világítási berendezések minden nagyságban. 
N z á m o s b e r e n d e z é s ü z e m b e n . 

Jobb  és iueybizhatőbb 
yazdaxági-  és hei ti-iiKKjrak 

nem léteznek mint a minőket 
2 7 é v ó t a szállít 

MAUTHNER ÖDÖN 
ca. éa kir. udvari szál l í tó magkereskedése 

BUDAPESTEN 
Imták és I VII. Rottenbiller-utsca 33. 
ruktiiruk: I (Kiizuli villamos nu-gúllóhelye). 
Kiárusít» i VI. Andrássy-ut 23. 
bi'lysu^t'k: \ (A 111. kir. O|«TÚVIÍI s/.einbeii). 

220 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 
ingyen és bérmentve küldi. i_i» 

Van szerencsém Csikszereda és vidéke mélyen tisztelt közön-
ségét értesíteni, miszerint a csíkszeredai piaczon (a Csillag vendéglő 
és Leonhardt és Társa üzlete mellett) 

W Liszt raktárt nyitottam 
hol csakis háromszéki búzából készült liszteket hozok for-
galomba, melyek kitűnő szépségük és jóságuk miatt a leg-
magasabb igényeknek is megfelelnek. 

Viszont eladóknak eredeti malomárakot számitok. 
Becses pártfogásukat  kérve, maradok tisztelettel 

ison-a PROPPER M. meifattja  GrihM 1 

m i n d e n m e n n y i s é g 3 Icg* 
o l c s ó b b n a p i Á r b a n . CALCIUM CARBID ELADAS 

Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen. 
M " S a a & k é p s e t t k é p v t e e l & M I g e s e e t e t a e k . 

Számos elismerő nyilatkozat 1slrtolsá.1oaja. vagyunk. 
A tOHljolc líOzütt I jerorKjezt i i tc : Özv. gróf  Batthyány Józsefné,  nagybirtokosné 

Takarékpénztár Eüztergom. [Felbár. 
Dr. Almassy László, ügyvéd Jászberény 
Dr. Polgár Sándor, ügyvéd Gyöngyös 
Bikfatvy  Testvérek, kereskedők Zilah 
LflwyJózsef  ÍsTsa,llkörgyárosok Besztercze-
Kfizségháza  Vojtek [bánya 
Trappista-kolostor Prijedor (Bosznia) 
„PosavÍna"-8zallÓ Brcka (Bosznia) 
„Bosna"-8ZállÓ Banjaluka (Bosznia) 

Frledrich Sándor, vendéglős N.-Palánka 
Haus Keresztély, vendéglős Hódságh 
Mezei Mér, vendéglős Munkács 
Földviry István, vendéglős Uj-Grndiska 
Frank Mórne és Tsa, vasúti vendéglő Boglár 
Winimer Károly, vendéglős Bjelina (Bosznia) 
Planer Ferencz, vendéglős Déva 
Kónya Miklós, vendéglős Zilah [43] 2_4 
Kasiino-egylet Nyírbátor 
Wefser  Berthold, vendéglős L.-Szt.-Miklós. 

lakásait és üzleteit. 

Gyomorbajban szenvedőknek! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor fclterhclésc,  akár pedig hiányos, nehezen 

emészthető, igen meleg vagy igen hideg ételek élvezése, vagy pedig rendetlen életmód által maguk-
jiuk vuhimely gyomorbajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, nehéz 
emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kiti'iuő háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatása már sok év óta ki van próbálva. 
Ez nem más, mint uz 

ULLRICH HUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
£1 a fiisaeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből és a legkitűnőbb jó 
borból késaittetlk, eroeiti és táplálja as ember emesstösserveaetét, elháritja as emesstésl 

zavarokat és as egéssséges vér újra képzésére kiválólag hat. 
A fentnevezett  Füszeresbornak kellő időben vuló használata által a gyoiuorbujok már csirá-

jukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni, hogy azt kellő időben használja 
A krónikus gyomorbujnál fellépő  jelenségek, milyenek: a főfájás*  felbőfőgések,  mellégés, puffadás, 
hányással egybekötöt t émelygés, még hu olyan hevesek lépueii is fel,  a bornak nehánvszori 
élvezete után uzoimul elenyésznek. 

^ V Ó W l l H m l ' í y annak kellemetlen következményei, mint a BBOrulás kolikus fájdal-
kj^t / lVUll^Ulclö mak, szívdobogás, álmatlanság valamint a vértolulások a májban, 

1 épben és a verőezér rendszerben (arany eres bánt almuk) a Füsseresbor által gyakran igen gyorsan 
elhárít tutnak. A füszeresbor  megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkalmatlan 
a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképződésnek és a máj beteges állapotánuk a követ-
kezményei. Az étvágytalanság, az ideges elernyedés és lehangoltság, továbbá a gyakori fejfájások, 
uz álmatlun éjszakák lassauként végkép kimeritik az embert. — A füszeresbor  az elgyengült élet-
erőnek uj im|iutszust ud. — A Füszeresbor fokozza  uz étvágyat, előmozdítja az emésztést és táp-
lálkozást, kormányozza az unyagcserét, gyorsítja u vérképződést, leesillupitia a felingerelt  idegeket 
és egészen uj életkedvet teremt. Mindezeket számos elismerés és hálairat bizonyítja. 

A fiiszeresbor  pulue/.kokbun 1 fit  f)0  kiért és 2 írtért a következő gyógyszertárukban knpható: 
('siksz»'tvda, Csik-Szépviz, Csik-Szentmiklós, Kurczfulvu,  Kápolnás-Oialifalu,  Homoród, Újfalu, 
Dúlva, liögöz, l-hirócz, Zomhor, Huról. Telegdi-Hue/.on, Tusnád, Bánkfalva,  Csik-Szentgyörgy, 
Sósmező, (.iyergvó-Szentmiklós, Uyergvó-Ditró, (ívergyó-Alfalu,  Gyergyó-Tölgyes, Gyergyó-L'jfalu, 
('sik-Szenimárton. lvászou, l'urnjd. Siklód, Koroiul. ÍOtéd. Furkusluku, Székely-Keresztur. 1-Jrked, 
Felek. Szász-lveresztur, Kaczu, Kőhalom, l'gru, A.-Rákos, Miklosvár, N.-Ajtu. Bölön, Zalán, Bodok. 
('serniUon. Bereczk. Zuholu, Sepsi-Szentgyörgy, Kézdi-Vásárhely s igy tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségeiben levő gyógyszertárokban. 

A csíkszeredai gyógyszertárból Füszeresbor eredeti minőségben három és háromnál több 
puluczkkal megrendelesre küldetik Ausztria—Magyarország valamennyi helységébe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 
A fűszeres  bor nem titkos szer, alkotó részei: Mulagubor 400,0, boresszencziu 100.0, Ulycze-

rin ÍW.O, pirosbor 240,0, berekenvelé 1;)0,0, csenesznyelé H20,0, édeskeinénv, ánizs, helenugvökér, 
ainerikiti erőgyökér, erezián és koímusgyökér, mindenikből 10,0., 10,0, rész. izeket az alkatrészeket 
kell össze vegyíteni 1 0 3 7 1 [237J 0 - 1 2 

GYÖRGYJÁKAB MÁRTON UTÓDA Dmnándt Viktor 
KÖNYVNYOMDÁJA, KÖNYV-, PAPÍR-, RAJZ , ÍRÓSZER- ÉS DÍSZMŰÁRU KERESKEDÉSE 

c s i z s z ü b i ^ A B Ü I T . 
ajánlja a nagyérdemű közönség becses ügyeimébe a mai kor kívánalmainak meg-

felelően  berendezett 
l e ő 3 n . 3 7 " v z 3 - 3 7 ' o a M . d . S L 5 s L t 

melyen bárminő nyomtatványok kiállítását a legjutányosabb árakon és a legdíszesebb 
alukb an is elvállalja. A nyomtatványok készítésénél a csín, izlés és pontosság az 
irányadok és azon törekvés, hogy a nagyérdemű közönség igényei minden irányban 

kielégíttessenek. 
Jótékonyezélu  tinilatsáyok  nuyhtvól a leyolcsobbfni.  állittatnak  kl, 

rai/yis  árkedvezuiényhen  részesülitek. 
l ° J L é s a l ^ d i s z e s e b h  kiálH-

tásban csak három forint. 
100 drb.  névjeyy 40—HO  krajezárig. 

A rendelkezésre álló nagy papír raktár módot nyújt arra is, liogy daczára 
annak, hogy a paptrara az utóbbi itlóben 45°/, emelkedett  az eddigi mérsékelt 
arak is lejebb Bzallittassanak. 

Ajánlja könyv-, papír-, iró- és rajzszer valamint díszműáru kereskedését 
mely ugy van berendezve, hogy onuan a vásárló közönség minden szükségletét a 
legolcsobb arakon beszerezheti. 

Legolosóbb Arak, pontos kiszolgálás!!! ~sa 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




