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Országos nemzeti szövetség. 
Hazánk társadalmi viszonyai az 

utóbbi évtizedek folyamában  oly irány-
ban fejlődtek,  mely a gondolkozó haza-
fiak  lelkét aggodalommal töltheti el. 

Társadalmunknak oly nagyon kívá-
natos egysége, nem csak hogy nem lui-
lad az e részben kitűzhető eszmény meg-
valósulása felé,  hanem ellenkezőleg. 

Mindenütt meghasonlás, visszavonás, 
bomlás, elégedetlenség nyilvánul s a ha-
zafias,  magasztos, fölemelő  érzelmek el-
haloványulása tapasztalható. Ennek a 
sajnos állapotnak a következménye, hogy 
mindinkább többen találkoznak, a kik 
társadalmunk mai alakulásával szemben 
ellenséges álláspontra helyezkednek, 
vagy pedig a jobbrafordulás  reményé-
vel felhagyva,  vándorbotot ragadnak 
kezükbe, mely őket messze földre,  leg-
többször a tengeren túlra, talán a biz-
tos romlás útjára kiséri. 

A kivándorlás fokozodó  mértéke, 
kivált azon néprétegben, mely az előtt 
törhetetlen hűséggel ragaszkodott az 
anyaföldhöz  s kivált azon módon, a hogy 
ez hazánkban mutatkozik, midőn nem a 
népesség fölöslege  távozik, hanem a hol 
a kivándorlás főokául  a meglevő hely-
zettel való elégedetlenség ismerhető fel: 
a népélet legszomorúbb jelenségei közé 
tartozik. 

A hazában megmaradt elégedetle-
neken segiteui még lehetséges, ha mos-
toha sorsuk nemcsak saját hibáik kö-
vetkezménye, hanem a kedvezőtlen ál-
talános viszonyok kifolyása.  Az ilyenek 
mindig remélhetik sorsuk jobbrafordu-
lását, kivált ha ahoz maguk is hozzá-
járulnak. De, ha a kivándorlottak, le-
mondva a helyzet javulásának minden 
reményéről a hontalanság kinos kenye-
rére kárhoztatják magukat: ez esetben 

azok legtöbbje elvész a hazára és nem-
zetre. Más nép erejét fogják  gyarapítani, 
mivel a visszatérők csekély száma a 
kintinaradottak tömegével szemben alig 
vehető figyelembe. 

Ha mindazokat az okokat vizsgálat 
tárgyává tesszük, a melyek a társadal-
munkhun észlelhető elégedetlenséget elő-
idézik, azt látjuk, liogy azok nem egyes, 
hanem számos kedvezőtlen  körülmé-
nyen alapulnak. Ezen körülményeknek 
az egyéni nézet és felfogás  szerint eltérő 
mértékű fontosságot  szoktak tulajdono 
sitani. 

Vannak, kik a társadalmunk min-
den rétegében tapasztalható elégedetlen-
séget a terjedő vallástalanságnak.  vagy 
vagy a hanyatló ju erkölcsöknek,  mások, 
kik azt az általános vagy a hazai poli-
tikai  helyzetnek  s a halványuló baza-
liasságnak  róják  fel. 

Ismét vannak mások, kik a hajt a 
feliálló  anyagi viszonyoknak, nevezete-
sen n megélhetés  megnehezülésének 
tudják be. igen sokan nz ifjúság  hely-
telen irányú nevelésében, szoktatásá-
ban és a kellő  fegyelme/.és  hiányában 
látják a bajok forrását,  némelyek pedig 
az élet iránt támasztott igények szer-
telen  s el nem érhető fokozódásában 
vélik feltalálni  az okokat. Egyáltalában 
pedig valamennyien abban keresik a 
romlás csiráit, a melyet — röviden ki-
fejezve  — a „korszellem" fogalma  alá 
szoktunk sorozni. 

Ki tagadhatná, hogy a társadalmunk-
ban észrevehető és mindenféle  szembe-
szökő módon nyilatkozó forrongás  a fel-
sorolt és más, itt meg nem nevezett 
okokban, jobban mondva a meglevő 
összes kedvezőtlen  viszonyok közreha-
tásában rejlik. 

De viszont az sem szenved kétsé-
get, hogy a társadalomban észlelhető 

hibákat, mulasztásokat vagy visszássá-
gokat az abban élő  egyének  többsége 
okozza. Ennek elismerése után arra a 
meggyőződésre kell jutnunk, hogy a ba-
jok gyógyítására is első sorban maga 
az öntudatra  ébredt  társadalam  és pe-
dig annak müveit képzett  eleme van 
hivatva. 

Hogy a visszatérés biztos és teljes 
lehessen, a társadalom minden egyes 
tagjának jobb belátására volna szükség. 
Lehet-e azonban erre számítani'! Egye-
sek is sokat tehetnek, ha a helytelen 
iránytól eltérve, másokat is a boldogu-
lás útjára vezetnek. De ez nem elég. 
A téves uton járó többségre, mely a 
társadalomnak jelleget ad, esak akként 
lehet megfelelő  hatást gyakorolni, ha ;i 
helyzet  veszélyeit  látó elemek  egye-
sülnek,  ha jobb belátásuk és buzgóságuk 
egész erejével, vállvetve mutatnak rá a 
fennálló  bajokra és nemcsak elfogulat-
lanul vizsgálják a bajok okait, hanem 
odaadással és önzetlen f.iradozássa!  ke-
resik a kibontakozásra vezető fonalat, 
egyszersmind a fenálló  viszonyok bölcs 
mérlegelésével közelilik meg fokról  fokra 
a biztos szemmel kitűzött társadalmi ma-
gasztos czélt. 

Az országos nemzeti szövetség, mint 
a társadalom által a mutatkozott szük-
ség érzetből önként alakított szervezet, 
megértve nagyfontosságú  rendeltetését, 
melyet nemzetünk közéletében betölteni 
hivatva van és annak érzetében, hogy 
ezzel szent kötelességet teljesít, elha-
tározta, hogy teljes erőfeszítéssel  törek-
szik végezni feladatát.  Azt a feladatot, 
melyet neki társadalmunk bajainak meg-
állapítása és gyógyítása körül alapitói 
kijelöltek. 

Midőn e szövetség a fenálló  aka-
dályokkal szeinbeszálva, eme nagy fel-
adat teljesítésére magát hazafias  érzés-

sel eltökélte, a jelenleg rendelkezésére 
álló szellemi erőket és anyagi eszközö-
ket elfogulatlanul  mérlegre vetvén, azon 
meggyőződésre jutott, hogy erejét azok-
kal a kitűzött és kitűzendő czélokkal 
szemben elégtelennek találja. 

Az országos nemzeti szövetség uj 
és alig négy évre terjedő fennállása  mel-
lett, még kevéssé ismert voltának kell 
tulajdonítanunk, hogy még mindig a kez-
det nehézségeivel küzd. l'gy annyira, 
liogy a nagy közönség részéről tapasz-
talt részvétlenség és közönyösség követ-
keztében a vezetőség körében már-már 
a kishitűség kezdett gyökeret verni, mi 
egyébiránt közéletünkben — sajnos — 
másutt sem tartozik a ritka jelenségek 
közé. 

Meggyőződésünk azonban erős, hogy 
társadalmunk jelenleg tapasztalható alélt-
sága esak múló tüneménye nemzet tes-
tünk elgyengülésének. Epoly erős abbeli 
meggyőződésünk is, hogy az országos 
nemzeti szövetség működésére, társa-
dalmunk fülebredése  valamint erejének 
hathatós felélesztése  czéljából annyival 
inkább szükség van, minthogy hazánk-
ban ez az egyedüli egyesület, mely tár-
sadalmunk üsszcségéuek érdekeit fel-
öleli, továbbá mivel társadalmi életűnk-
nek alig van oly közérdekű foutosabb 
mozzanata, melyhez az országos nem-
zeti szövetségnek  biztató, szorgalmazó, 
sürgető, irányító, intő vagy elítélő hozzá-
szólása ne lehetne. 

Ennél fogva  a tömörülés és élén-
kebb szervezkedés szükségét érezve, 
egész bizalommal felkérjük  vármegyénk 
közönségének azt a részét, mely az ön-
zetlen liaz.ifias  törekvések elöl uem zár-
kózik el, mely a nemzet egységes fej-
lődésének  felépítésében,  az erkölcsök 
nemesítésében  s a fenálló  visszássá-
goknak  társadalmi  uton elérhető  meg-
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Márczius reggelén töprengésre kelteni, 
Hol is születhettél leikein szép virága ? 
Nevető csillagba mosolygó ég ivén. 
Vagy a legfényesebb,  magas menyországba? 

Tán liliom kelylién zengő tavasz szakán, 
Mikor harsogott a diadalmi ének ? 
Tán ibolya keblén, mikor csendes éjben 
Legszebb álmát adta a kelő szellőnek? 

Vagy ezüst harmatban hajnal hasadáskor, 
Mikor az örömtől pirul az ég arcza ? 
Mikor az éghez száll tán imádság végett 
Madár dal s a virág leghőbb sóhajtása. 

Annyit töprengettem, most is egyre hajtom, 
Honnan is jöttél te, hol volt bölcsőd fája? 
Szemedben a kék ég, arezodon a hajnal, 
Lelkedben liliom fehér  tisztasága! 

Annyit töprengettem s íme mi a vége? 
Lelkemben eróss lett léted igazsága, 
Ha az égről hozsánk egy szép angyal jönne, 
EgyedUl te lennél a leghívebb mása! 

Ifj.  Botár Béla. 

A becsület órzók . 
A mi t á r e a d almunknak, de különösen a 

kisvárosi társadalomnak, van egy nagy bűne 
és valoságos átkai a megszólás, vagy is a 
pletyka. Ez a rossz szokás az, mely kiszámított 
ravaszsággal idegeníti el egymástól a legjobb 
barátokat s hint konkolyt a békés családi élet 
boldogságának virágai közzé, s mely meg a 

napban is foltot  talál és a legtisztább életet 
sem átalja sárral megdobálni. 

Ks folyton  ott settenkedik a kiszemelt 
körül, lesve a pillanatot a melyben sas kör-
mével bele markolhat annak szivébe és becsü-
letébe. Mert a pletyka nem törődik azzal, hogy 
egy embernek talán oly bélyegét síit homlo-
kára, melyet egy egész élet sem képes többé 
onnan letörölni, s aztán elrepül holló szárnyai-
val egyik helyről a másikra, bekppogtat, hol 
az ajtón, hol az ablakon s a legmélyebb titok-
tartás Ígérete mellett, de a tovább adás biztos 
tudatában elszörnyülködve a oly hangon, mintha 
maga sem hinné, elmondja a borzasztó, de alap-
jában véve ártatlan esetet. Kz aztán tovább 
megy szájról-szajra, csak hogy hozzájárul még 
a rsignlom, az irigység a rossz akarat, mind-
egyik megtoldja a maga tetszése szerint, a 
hibát nagyítva, az erényt kicsinyítve s jaj, 
százszor jaj az áldozatnak ! Mert a pletyka 
könnyelműségből és rosszakaratból tönkre teszi 
jó hírnevét, életünk c legfeltetteb,  legdrágább 
kincsét, a melyet ha egyszer bemocskolt valaki, 
nincs hatalom a mely azt valaha tisztára 
moshatná. 

Ka ilyenkor az ember legbensőbb énje 
fellázad  a gonoszság ezen özöne ellen, meg-
vetéssel és utálattal fordul  cl tőle, de szent 
és elmellózhetlen kötelessége nyíltan kikelni 
és szembeszállani n pletyka démonával s nz 
ellenkezőnek kézzel fogható  bebizonyításával 
leálezázni a rágalmazót, ki aztáu mint a tet-
ten ért tolvaj gyáván meghunyászkodik és meg-
adja magát. 

De hányszor sikerül rájönnünk, hogy kitől 
ered a pletyka? Hiszen mindenki mástól hal-
lotta, senki sem hiszi, de azért még is mind-
egyik tovább adja s a végén mindenkinél fel-
tétlen hitelre talál. És a pletyka mindenütt 
otthonos. A müveit társaságban ép ugy, mint 

a mesteremberek és nép között. Akár a 
mészárszékét, akár a szatócs üzletet, akár 
pedig a korcsmát nézzük, sőt olykor még az 
istenháza is a pletykállak melegágyai. Ott van 
aztán a bál, a fonó  s rgyátalán minden hely 
a hol többen összekerülnek főként  a nők. mun-
kával, vagy a nélkül. 

Hehatol a pletyka a paloták legelrejtet-
tebb titkaiba éppen ugy mint a szegényes 
kunyhó érdektelen lélkörébe, foglalkozik  a 
királyokkal és herezegekkel éppen ugy, mint 
az egyszerű polgárral, vagy polgárnővel, nem 
kíméli meg sem a gazdagot sem a szegényt 
s oly régi mint az emberiség maga s szívesen 
felüti  sátorát mindenhói a mikor esak alkalma 
nyílik, hogy embertársa becsületét aláássa és 
jóhirnevét tönkre tegye. S még jó ha az illető 
nem törődve vele gúnyosan kikaczagja a plety-
kázó kinerólködését, de nem egyszer esett 
inár meg, ha becsületbeli dologról volt szó. 
hogy az áldozat eleintén kétségbeesetten ver-
gődött ártatlansága tudatéban, de végre pisz-
toly lövés vetett véget az undok rágalmazók 
mérges sziszegésének. 

S mind erre az a kis nyelv képes, a 
melyet sokat nem bírnak féken  tartani. Az a 
viszketeg vágy vezeti őket, hogy mindenkiről 
mindent legelőször és a legjobban tudjanak. 
Az újság iránti vágy sokakban egész hajlammá, 
szenvedélylyé válik, hnjhászszák és nem bírnak 
betelni vele. S mennyire lealacsonyítja ez az 
emberi méltóságot ? l'edig annak a kis nyelv-
nek, mely anuyi baj és kellemetlenségnek az, 
okozója sok szép feladata  van. Dicsőíteni és 
áldani a mindenhatót, bátorítani a csüggedót, 
megbocsátani annak, a ki minket megbántott 
s kiengesztelni az általunk megsértettél; mily 
magasztos ha az ártatlant védő, a szenvedőt 
vigasztalja; mily , retteuetes, ha igazságosan 
vádol és büntet. És sokszor mit tesz a helyett ? 

Káromolja az Istent, bántja a szenvedőt, gúnyolja 
a csiiggedöt. üldözi az ártatlant, megveti a 
becsületes szegénységet, de földig  borul a 
gazdagság előtt, még akkor is, ha ahoz az öz-
vegyek árvák könnyei, a szerencsétlenek átkai 
tapadnak, 

Ks ha a mindennapi élet gondjai s a hét-
köznapi foglalkozás  utáu a társaságban kere-
sünk üdülést, pihenést és szórakozást, nem ki-
nalkozik-e elég alkalmasabb tárgy a társalgásra, 
mint valakit jóhirnevében megkárosítani és 
niegszjlni a távollévőt, a ki nein is védheti 
magát. Nem jut-e ilyenkor eszünkbe, hogy 
.ma nekem, holnap neked" s hogy ha mi vé-
letlenül nem volnánk jelen, most talán épen 
minket szólnának meg, ép oly élesen, ép oly 
szigorúan. Nem volna-e szebb, ha müveit tár-
saságban e helyett megbeszélnék az irodalom 
és művészet legújabb remekeit, méltatnák a 
a tudomány vívmányait, hirdetnék a természet 
szépségeit. Utazások, kirándulások elbeszélése, 
a benyomás tárgyalása, melyet egy jó könyv 
az egyikre, másik gyakorolt nem volna-e sokkal 
alkalmasabb ? Hiszen csak szellemünk üressé-
gét tudásunk szegénységét, látókörünk szűk 
voltát, kedélyünk sivárságát s nem egyszer 
szivteienségünket áruljuk el az által, ha a tá-
voliévök megszólósában találjuk örömünket. 
.S a ki felebarátjában  nem tiszteli az embert 
minden hibájával és erényeivel egyaránt, hogy 
becsülje meg az önmagát? 

Mily szép feladata  nyílik itt minden nő-
nek. Küzdjöu bátran a végsóig az ellen az 
emberi méltóságot oly mélyen lealacsonyító 
baj ellen, s ha csak egy gárda akad, a mely 
bátran síkra száll ellene, a pletyka megjuhász-
kodva vissza vonul barlangjába s mind ritkábban 
és félénkebbeu  meri elhagyni odúját. (X K.) 
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szüntetésében részt  kíván  venni, nem 
különben mindazokat, a kik a meglévő 
bajok gyógyítására vállalkozó egyesület 
tagjait e vállalatokban támogatni készek: 
hogy az országos nemzeti szövetség kö-
telékébe örökös, alapító,  működő  vagy 
rendes  tagképpen belépve, esetleg tet-
szés szerinti adománnyal támogatva 
annak törekvéseit magukévá tenni szí-
veskedjenek. 

— A képviselőház ülései. A képvi-
selőháznak márczius hó 11-én tartott ülésében 
napirend elótt Polonyi Géza szólalt fel.  Abból 
n körülményből, hogy az összeférhetetlenségi 
törvény előkészítésére kiküldött bizottságnak 
albizottsága titkos üléseket tart a házszabályok-
megsértését magyarázta ki. Széli Kálmán azt 
válaszolta, hogy az albizottság csak értekez-
leti küldöttség, melyet nem a ház, hanem a 
bizottság küldött ki és igy a házszabályok nem 
alkalmazhatók reá. Kijelenti továbbá, hogy a 
felelőséget  nem akarja magáról elhárítani éa 
fenntart  abból magának annyit, a mennyi neki 
kompetái, de annál nem akar többet viselni, 
mint a mennyi őt megilleti. Azután a másnapi 
ülés napirendjére kitűzték a gyermek menedék 
helyekről intézkedő törvényjavaslatot, továbbá 
tárgyalását annak a kérdésnek, hogy adjon-e 
a ház fölhatalmazást  az ügyészségnek bűnvádi 
per indítására a Közvélemény czimü lap ellen, 
mely a képviselőházat megsértette. A márczius 
12-én tartott ülésben Széli Kálmán indítványt 
tett, hogy a ház küldje ki a kvóta bizottságot, 
Az indítványt napirendre fogják  tűzni éa azu-
tán megválasztják a bizottságot. A szegeili kir. 
ügyészségnek megadták a felhatalmazást,  hogy 
a Közvélemény czimü lap ellen a képviselőház 
megsértéséért a bűnvádi pert megindíthassa. 
Azután hozzáfogtak  a gyermek menedék he-
lyekről szóló törvényjavaslat általános tárgya-
lásához. Előadó Hajdú József  volt, ki a javas-
latot elfogadásra  ajánlotta. Meskó László azt 
kívánta, hogy e czélhoz bizonyos összeggel az 
állam is járuljon hozzá, Major Ferencz pedig 
a közegészség egész körének niegjavi.ását sür-
gette. Széli Kálmán kormány elnök szólalt fel 
ezután és hálásan emlékezett meg a Kehér-
kereszt-Egyesületról és a Gyermek meuedék-
hely-Egyesületról, melyek társadalmi uton min-
tegy 10—12 ezer gyermeket ápoltak. A beteg-
ápolás törvénye nagyot segített a hét éven alul 
elhagyott gyermekek sorsán. Gondoskodni fog. 
hogy a hét éven felüli  gyermekek ügyében is 
történjék valami. Kijelenté, hogy ezeu ügyben 
nem fog  megelégedni a javaslattal, hanem a 
segítésbe a társadalmat is bele akarja vonni. 
A miniszterelnök általános helyesléssel fogadott 
beszéde után a javaslatot általánosságban el-
fogadták.  A részletes tárgyalás során Berze-
viczy Albert indiványt tett, hogy a menedék 
helyen levő gyerekek óvóiskolába járjanak. Az 
indítványt elfogadták.  Meskó László azt köve-
telte, hogy a Sándor István alapítványának 
felét  szülőházra fordítsák  és a lelenczügy ren-
dezésére az állami költségvetésbe vegyenek 
fel  bizonyos összeget. Széli Kálmán kijelen-
tette, hogy a Sándor István szándéka a szülé-
szeti klinika felállításával  már megvalósult. A 
talált gyermekekről ez a javaslat már megfe-
lelően gondoskodik, a segítség kiterjesztése 
pedig a jövő feladata,  épen azért nem fogadja 
el egyik indítványt sem. Ezeket a ház is elve-
tette. A javaslatot részleteiben is megszavaz-
ták. A márczius hó 14-én tartott ülésben Mol-
nár Antal beterjesztette a gazdasági bizottság 
jelentését a képviselőház kisebb javadalmazásit 
tisztviselőinek kérvényéről, a melyben drága-
sági pótlékot kérnek, Lehoczki Antal pedig a 
könyvtár állapotáról nyújtott be jelentést s 
azután megszavazták a gyermek menedék he-
lyekről szóló javaslatot harmadik olvasásban. 
Erre megkezdették a költségvetési törvény ál-
talános vitáját. A javaslatot Szabó Imre előadó 
ismertette, rámutatván, hogy a javaslat meg-
egyezik a költségvetésben megállapított téte-
lekkel, valamint a számviteli törvény rendelke-
zéseivel is. Ezek alapján a javaslatot elfoga-
dásra ajánlotta. A függetlenségi  párt részéről 
Barta Ödön szólott a javaslathoz. Azzal kezdte, 
hogy Széli Kálmánra czitálva (így görög bölcs-
nek következő mondását: „győzelmeid csak 
ugy dicsők, ha egyszersmind Hellászra haszno-
sak*, kérdi, hogy Széli Kálmán dindalai minő 
hasznot hoztak a nemzetre. Azt állítja, hogy a 
költségvetésben sok az improduktív kiadás, 
megdöbbentőnek tartja, hogy a közös ügyekre 
többet fordítunk,  mint az ország kormányzásá-
nak bármelyik ágára, mig a közoktatásra csak 
31 millió jut. 1867. óta történt gazdálkodás 
után nincsen a népnek egyetlen rétege, mely 
sorsával meg lenne elégedve. A költségvetési 
törvényt nem szavazza meg. Kullmann János 
örömét fejezi  ki azon, hogy szeszadónkat Auszt-
ria szeszadójával egyenlővé tettük. Az ipart 
az önálló vámteriilet alapján akarja fellendí-
teni. A költségvetést elfogadja.  Zichy János 
gróf  szerint minél-inkább növekedik az állami 
költségvetés, annál nagyobb a nép szegénysége 
Kifogásolja  azt, hogy Magyarország adóképes-
Bégét a közös hadsereg javára annyira kihasz-
nálják. A mai viszonyokat és állapotokat mér-
legelve azon konklúzióra jut, hogy a libera-
lizmus már túlélte magát, haldoklik és halálos 
ágyánál ott áll a kegyetlen örökös a szocziá-

Iizmus. A javaslatot nem fogadja  el. Molnár 
János beszélt azután s kijelentette, hogy nem 
látja megvalósítva a jog, törvény és igazság 
elveit. Kéri, hogy tegyenek valamit u népért 
és erre mi felénk  is kacsint egyet s azt mondja, 
hogy segítsenek valamit a székely népen. Széli 
Kálmán kormány elnök töltötte ki az ülést egy 
másfél  óráig tartó, lendületes és nagyszabású 
beszéddel, melyet a szahadelvűpárt folytonos 
tetszés nyilvánításokkal kisért. Először Barta 
Ödön beszédére válaszolt, kifejezvén  azt, hogy 
arról vájjon az ó parlamenti győzelmei nz or-
szágnak hasznára fognak-e  válni, nem Barta 
Ödön, hanem a jövő fog  ítélkezni. Kimutatja, 
hogy a költségvetésben igen kevés az impro-
duktív kiadás, mert a kezelés költségei is bizo-
nyos mértékig produktivok. Az államadósságok 
egyrészét beruházásokra fordította  az ország, 
a nyugdijak pedig a megszolgált érdemek jutal-
mát képezik. Gazdaságilag Ausztriától el lehet 
válni, de addig nem volt az sem kívánatos, 
sem czélszerü. Addig a mig olyan vámszövet-
séget lehet kötni, mely ugy a gazdasági, mint 
az ipari érdekeket kielégíti, mindig előnyösnek 
tartja az Ausztriával való vámszövetséget. Zichy 
János grófnak  azt válaszolta, hogy túloz és 
torzít a magyar társadalom képének megrajzo-
lásában. A magyar államot az ó állami életé-
nek expanzív kifejlődésében  nem lehet össze 
zsugorítani és ezt nein is szabad megengedni. 
A liberalizmus legtávolabbról sem oka azok 
nak a bajoknak, a melyeket Zichy János gróf 
felsorolt  s ha tévedések és félszegségek  merül-
tek fel,  annak inkább az emberi gyarlóság és 
a rohamos fejlődés  az oka. Ajánlja a javaslat 
megszavazását. A márc/.ius lli-án tartott ülés-
nek egyik legérdekesebb és legnevezetesebb 
tárgya volt a miniszterelnök válasza n maros-
vásárhelyi választás ügyében. A kormányelnök 
higgadtan a tényállás előadására szorítkozott 
s ezt annál nyugodtabban tehette, mivel a vizs-
gáló bizottságban két ellenzéki férfi  is jelen volt. 
A miniszterelnök előadásából kiderült, hogy a 
választásnál összeverődött tömeg ugyancsak 
mindent elkövetett, hogy a csendórséget fel-
izgassa. Kövekkel dobálták őket, ütlegelték 
majd szuronyaikat ragadták meg, hogy ne véde-
kezhessenek. likkor ebben a szerencsétlen pil-
lanatban a lefegyvereztetés  veszélyében nyúl-
tak a csendőrök lőfegyvereikhez.  A bizottság 
egyhangúlag megállapította, hogy a csendőrö-
ket a felsőbbségük  által kiadott parancsok tel-
jesítésében megakadályozták, megállapította, 
hogy a legények nem vezényszóra, hanem kiki 
a saját veszélyének tudatában önelhatározásra 
használta fegyvereit.  Megállapította végül a 
bizottság, hogy menekülő, vagy futó  emberekre 
lövés nem történt. Felmerült most már nz a 
kérdés, vájjon azok, a kiknek hivatása lett volna 
a szerencsétlenséget preventív intézkedések-
kel megakadályozni, meg tették-e kötelességü-
ket? Es a kormányelnök leplezetlenül kimon-
dotta azt a benyomást, hogy tervszerű elő-
zetes intézkedésekkel elejét lehetett volna venni 
a katasztrófának.  A látszat határozottan Ber-
nády főkapitány  ellen van, u ki egy és más 
intézkedést talán elmulasztott. E látszat alap-
ján elítélni senkit nem lehet, deelegedó arra, 
hogy a kormányelnök a rendőrfőkapitány  elleu 
való fegyelmi  eljárás megindítására a közigaz-
gatási bizottságot utasítsa. Általános tetszés 
és helyeslés közepette konstatálta a miniszter 
elnök, hogy a sajnálatos eseményeknek a poli-
tikához semmi köze nem volt. Egy felizgatott 
tömeg összeütközésbe került a csendörséggel 
ez volt az előzménye a katasztrófának,  egyéb 
semmi. Es ennek az izgalomnak felidézésében 
határozottan  része volt  az ellenzéknek,  a 
moly levelek  és fenyegetések  által  félem-
lítette  meg a békés  polgárokat,  a kik  , a 
szabadelvű  pártnak  voltak  a hivei. — Én 
óhajtóm a tiszta választásokat — végezte a 
miniszterelnök. Üldözni fogok  mindent, a mi 
üldözendő, de kérein az ellenzéket, hogy mér-
jenek egyenlő mértékkel s ne terrorizáljanak 
az ó oldalukról sem. Taps és éljenzés követte 
a kormányelnök előadását, mely után a maros-
vásárhelyi választás kérdésében interpelláló 
képviselők egymásután állottak fel  válaszadásra 
s azok után a ház a választ tudomásul vette. 
Ezen a gyűlésen elfogadta  a ház általánossás-
ban a költségvetési javaslatot és l'lósz Pál 
igazságügy miniszter válaszolt Ugrón Gábornak 
a Hegyi Antal elővezetése dolgában. Klóadta 
a tényállást és azt is kijelenti, hogy az nltiró 
részérói hiba történt, mert nem állított ki elő-
vezetési parancsot és azt Hegyinek nem kéz-
besítette. Az albiró ellen fegyelmi  vizsgálatot 
indított. A választ ugy a ház, mint Ugrón tu-
domásul veszi. 

Márczius 15. 
Ritka szép, verőfényes  nappal köszöntött 

be márczius lă-ike, a ragyogó napsugarak be 
aranyozták a még hóval borított hegyeket s 
onnan szivárvány színekben verődtek vissza a 
felhőtlen  kék ég boltozat felé.  Mintha a nagy 
nap tiszteletére a nagy természet is Ünnepi 
köntöst öltött volna. 

Es a verőfény,  márczius 15-ikének verő-
fénye  meglátszott az emberek arczain is és 
kisugárzott a szemekből is. A nagy nap évfor-
dulója feldobogtatta  a sziveket, éléukebb moz-
gásba hozta a vért és a szabadság, egyenlőség 
és testvériség napjához fűződő  emlékek öröm-
mel töltötték el minden jó magyarnak, minden 
igaz hazafinak  kebelét. 

Onnepelt az egész ország és ünnepeltünk 
mi is és bárha e nap nincs ünnepként beje-
gyezve a törvénykönyvbe, nemzeti ünnepe lesz 
az a magyarnak mindenha. 

• • 
A vármegyénk területén lefolyt  ünnepsé-

gekről a következő tudósításokat kaptuk: 
Csíkszeredában. 

A várost már kora reggel fellobogózták, 
az utczákon ünneplő ruhába öltözött emberek 
sétáltak, az iparosok műhelyeiben ezen napon 
a munka szünetelt, kilencz óra után az öreg 
honvédek kezdettek gyülekezni a „Csillag"-
vendégló előtt, ugyanitt sorakozott a helybeli 
ipartestületnek mint egy hetven tagja szép uj 
lobogója alatt. S a két egyesület körül a város és 
közel vidék lakóiból nagy tömeg verődött össze. 

Keltizenegy óra tájban a fent  említett két 
egyesület tagjai saját zászlóik alatt sorba ál-
lottak s a helybeli első zenekar Rákóczi indu-
lója mellett a róm. kath. templomhoz vonultak 
fel.  a hol a nagy nap évfordulója  alkalmából 
ünnepies isteni tisztelet tartatott. 

A szent-misét Török Ferencz helybeli róm. 
kath. lelkész szolgáltatta. A mise alatt az ipa-
rosok dalárdája énekelt még pedig megnyitóul 
a Himnuszt, záró énekül a Szózatot. Mise alatt 
mozsár ágyukkal eszközölték az ünnepies al-
kalmakkor szokásos diszlövéseket. 

Azt talán felesleges  is említeni, hogy a 
templom zsúfolásig  meg telt közönséggel sót 
még a templom kerítésben is igen sokan állot-
tak. Isteni tisztelet után a Rákóczy induló 
ütemei mellett az egyesületek tagjai épen olyan 
szép rendben vonultak vissza a ,Csillag" ven-
déglő elé, mint a hogyan mentek. 

Ut közben a városház elótt a menet meg-
állott és elénekelték a Kossuth nótát. 

A menet a Csillag vendéglő előtt meg 
állott s az öreg honvédek révedezve várták a 
történendóket. 

Miután a honvédegyesület elnöke beteg, 
ez alkalommal a honvédegyesület évi közgyű-
lése és az azzal kapcsolatosan rendeztetni szo-
kott ünnepély elmaradt, mert azok, kik az el-
nökön kivül hívatva lettek volna a közgyüléB 
és ünnepély megtartására, szintén félre  állottak. 

Hanem azért az öreg honvédek még sem 
maradtak árván, segített rajtuk az öregeken a 
nemzet virága, a tanuló ifjúság. 

A csiksomlyói főgimnázium  növendékei 
épen ezen időtájban érkeztek Csíkszeredába a 
Somlyón rendezett ifjúsági  ünnepélyről és hogy 
az agg vitézek szintén halljanak valamit, olyan 
rögtönzött ünnepélyt csaptak, mely a derék 
tauuló ifjúságnak  igazán dicséretére válik. 

Látván az öregek árvaságát az ifjúság 
összeállott és elénekelte a Himnuszt, azután 
Schlett Győző VIIl-ik osztályos tanuló felállott 
a „Csillag"' lépcsőjére és fiatalos  hévvel elsza-
valta a „Talpra mngyarty-t. Erre elénekelték 
a Kossuth nótát. Melynek elhangzása után 
Tatár János szintén YlII-ik osztályos tanuló 
lelkesen és kiváló hatással elszavalta Jakab 
Ödön „Márczius 15" czimü gyönyörű költemé-
nyét. A rögtönzött ünnepélyt a szózat lelkesítő 
versei zárták be. 

A nagy idők részesei látható gyönyörű-
séggel szemlélték és hallgatták a kipirult arczu 
ifjúságot,  a régi emlékek felujulásánál  az ók 
arezuk is kipirult és megjelent szemeikben az 
érzelmek drága gyöngye: a köny. 

A mig az ünnepély tartott néhány lelkes 
fiatal  ember és derék iparos körül járt a tö 
megben és alig pár perez alatt mint egy 52 
koronát gyűjtöttek össze, melyből az öreg hon 
védeket egyszerű katonás ebéddel és fejenkint 
félliter  borral megvendégelték s ezen kivül 
mindeniket gazdagon ellátták dohánynyal és 
szivarral. 

Ebéd után az öregek egy része haza ment, 
többen azonban itt maradtak, hogy részt ve-
hessenek a délutáni ünnepélyen. 

Ezek voltak a délelőtt eseményei. 
Mar a kora délutáni órákban nagyszámú 

ünneplőbe öltözött sétáló lepte el az utczákat, 
különösen a piacz utczát s érdeklődéssel vár-
ták a városi intelligens ifjúság  által rendezendő 
ünnepélyt, melynek prograinmját nemzeti színű 
plakátokon hozták a közönség tudomására. 

A délutáni ünnepély megnyitójául tekint 
hetjük a esik-somlyói főgimnázium  tanuló ifjú-
ságának felvonulását,  kik nemzeti lobogók alatt 
az aligazgató és néhány tanár vezetése mellett 
a csötörtökfalvi  uton keresztül a piaezutezába. 
onnan az uj uton a várhoz, a várutezán ke-
resztül pedig ismét a piacz utczába vonultuk 
és a városház előtti téren felállottak. 

A merre a lelkes ifjúság  elvonult trom-
bita szótól, a Kossuth-nóta és „Az 1848-ban 
nem igy volt" kezdetű dal hangjaitól csengtek 
az utczák. 

Mire a diákok a városház térre vissza-
jöttek, már nagyszámú közönség verődött volt 
össze, várván a történendóket. 

Pontban négy órakor felhangzott  a Him-
nusz a helybeli dalegyesület lelkes és szabatos 
előadásában. A nemzeti ima strófáit  az egész 
közönség kalap levéve hallgatta végig. 

A Himnusz elhangzása után Dulinszky 
József  ügyvédjelölt diszmagyarban lépett ki a 
városház erkélyére és magas színvonalon álló, 
lelkes előadásban elszavalta a Talpra magyar-t. 
A közönség vele együtt lelkesült és a kiváló 
hatást legjobban jellemezte azon viharos taps 
és zajos éljenzés, mely a gyönyörű szavalat 
után felhangzott. 

Az ünnepély legérdekesebb részét, ugy-
szólva fénypontját  képezte Nóvák Albert tör-
vényszéki bíró klasszikus szépségű, szónoki hév-
vel előadott remek beszéde. Melyben a már-
czius 15-diki eseményekről s a további fejle-
ményekről emlékezett meg. A beszédet ha-
zafias  tüz, lángoló szabadság szeretet jellemez-
ték. Az összegyűlt közönség vissza fojtott 
lélekzettel hallgatta, némely helyein azonban 
kitört a zugó éljenzés. Szónok az egész közön-
séget magával ragadta s midőn szép beszédé-
nek végére ért, a tetszés nyilvánításának alig 
akart vége lenni. 

Még Csiszér Imre megyei aljegyző sza-
valt el igen szépen és ügyesen egy alkalmi 
verset. 

Közben a helybeli dalkör énekelte zene 
kiséret mellett a .Ne sírj, ne sirj Kossuth 
Lajos" kezdetű dalt, nz ifjúság  pedig a Kossuth 
nótát, végül pedig a dalkör a szózatot, melyet 
a közönség szintén levett kalappal hallgatott 
végig. Azután a nagyszámú közönség a dalkör 
által előadott induló hangjai mellett oszlott szét. 

Kötelességet teljesítünk és azt hisBzük, 
hogy a közvéleményt tolmácsoljuk, ha mind-
azoknak kik a nagy nap fényét  és díszét akár 
közreműködésükkel, akár pedig megjelenésük-
kel emelték, őszinte köszönetet mondunk. 

A csiksomlyói  főgimnáziumban. 
Lélekemelő ünnepélynek valánk tanúi 

márcziusnak idusán. A szabadságért, a szent 
hazaszeretetért mindig lelkesedni tudó iţju-
gárda, a tanuló ifjúság  ez évben is megemlé-
kezett majdnem rajongó lelkesedéssel ama nagy 
napról, ama nagy napnak dicső vívmányairól. 
Elóbb imádságos akkordok száltak a magyarok 
Istenéhez és ünnepélyes dallammal kértek ál-
dást a magyarra. A Himnusz elzengett s Da-
ragus András VIII. o. t. lépett a pódiumra B 
elmondta lelkes, tartalmas ünnepi beszédét. A 
múltnak dicsőségéből biztató sugarat lát a jö-
vőre nézve, inti pályatársait a szent tettekben 
nyilvánuló hazaszeretetre. A lelkes ifjú  szép 
beszédét zugó éljenzés helyeselte. Aztán a ko-
moly, szent hangulatból édes csilingelés, hur-
peugetés zavart ki. Kerekes Gyula és Fejér 
István VII. o. t. sikerült fuvola  kettőse, az 
ifjúsági  zenekar zsongó, lágy kíséretével. Még 
csengtek ez utolsó ütemek s ím egyszerre fel-
hangzott a lelkesítő: „Talpra magyar". Schlett 
Viktor VIII. o. t. szavalta tűzzel, hévvel s rajta 
is, ifjú  társainak arczán is ott égett az igazi 
érzés és lelkesedés pírja. Aztán eaek hangzott 
fel,  szépen, lelkesitően, mintha vihar szárnyalna 
végig az avar fölött,  a bérezek és völgyek 
fölött,  mintha tárogatóhaug súgná átkát a la-
banezra, a Káldy-féle  mélabús kurucz nóták vol-
tak azok. Ezután következett az ünnepély leg-
szebb pontja. Mánya Márton adta elő a Verő 
féle  Petőfi  haldokló jelenetét s mig ö szépen 
interpretálta a haldokló költő érzelmeit, kinn a 
tartalomnak megfelelő  zene kÍBérte a szavalást. 
A zenét Száva József  zenetanár szerezte és 
hangszerelte nagy ügyességgel és szakértelem-
mel. A melodráma keltett meghatottságot, még 
fokozta  a lengyel himnusz fülbemászó  dallama. 
Méltó befejezője  volt az ünnepélynek Tatár 
János Vili. o. t. lelkes, gyújtó hatású szava-
lása, ki Jakab Ödönnek nehéz, magas röptű 
ódáját adta elő. Majd újra felhangzott  a zenekar 
víg nótája és az ifjúság  uniszonó éneke s ezek-
nek hangjai mellett azzal a benyomással távo-
zott a közönség, hogy ime van még lelkesedés, 
van még tüz az ifjúságban  s igaz a mit Petőfi 
mondott: „Csak nem fajult  el még a székely 
vér, minden kis csöppje drága gyöngyött ér". 

Csík-Somlyón  a tanítóképzőben. 
A sajtószabadság ünnepét a tanítóképző-

ben is megünnepelték. Az önképzőkör disz ülést 
tartott 15-én délután 3 órakor, a melyen az 
egész tanári testület részt vett. A férfikar 
„Talpra magyar" czimü dallamával nyitotta 
meg az ünnepélyt. Bálint Sándor IV. éves ta-
nítójelölt tartott emlék beszédet s méltatta 
márczius 15-ének jelentőségét. Végül igen 
ügyesen fejtette  ki pályatársainak, hogy a ta-
nítóság kezében van a nép sorsa letéve, a 
mennyibeu ók vannak hivatva egykor oktatá-
suk révén a nép gyermekeibe az első csirákat 
beleoltani s buzdította a pályatársakat, hogy a 
hazaszeretetre tanítsák meg a kisdedeket, hogy 
ha kell, azok is akár életüket adják a hazáért. 
Király István IV. éves Petőfi  „Talpra magyar-
ját szavalta igen ügyesen, nagy hévvel, meg-
felelóleg,  az Ünnepélynek egyik legBikeiiutebb 
pontja volt. Lucz Kálmán s Király István he-
gedű duettje szintén komolyabb munkára vall, 
ügyesen adták elő pontjukat. Az énekkar kö-
vetkezett ezután, a mely dicséretesen tanulta 
be a darabot. Györbiró István szavalata szin-
tén elismerést érdemel, valamint Simó Benedek 
szavalata is. „Tavasz elmúlt" czimü dalt Be-
nedek Imre és Albert József  III. éves növen-
dékek adták elő ének duettben, Salamon Már-
ton IV. éves harmoníumon kisérte. A zenekar 
„Marseilles" — e zárta be a programmot, elég-
sikerűlen adva elő a franczia  himnuszt, köz-
kívánatra megismételték. Karácsony Jáősef  igaz-
gató végűi rövid beszédet intézett az ifjúság-
hoz, hangsúlyozva, hogy az Ünnep magasztos 
pontjait véssék jól szivükbe s ne feledjék  el, 
hogy e napnak csak ugy lesz igaz emléke, ha 
munkával s forró  hazaszeretettel ragaszkodnak 
hazájukhoz. Végül a Királyt éltette a mit az 
ifjúság  háromszoros .Éljen*-nel viszonzott. Sz. 
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Hazánk és a ZülfBli 
(Krónika a mait hétröL) 

A szép tavaszi napok beálltával a hó roha-
mosan olvad a hegyekről s e miatt a gyorsan 
felszaporodó  vizek némely helyeken árviz ve-
szedelemmel fenyegettek,  ami azonban a föld-
mivelésügyi miniszteriura jelentése szerint már 
szilnőfélben  van. A legnagyobb baj fenyegette 
a Szathmár alatt levő vidéket, mert a Szamos 
jege megtorlodott s e miatt a viz kiáradt. A 
jég torlasz azonban megbomlott a jég elindult 
s igy a veszély itt is megszűnt. 

A katholikus autonómiai kongresszusnak 
huszonhetes bizottsága a mult héten Szapáry 
Gyula gróf  elnöklésével gyűlést tartott, mely-
ben elnök bemutatta a szervezési szabályzatra 
a püspöki karnak és a vallás és közoktatásügyi 
miniszternek válasziratát. Az elnök azt óhajtja, 
hogy a tárgyalások zártak legyenek, a bizott-
ság tagjai azonban ezt nem látják megokoltnak. 
Ezen Illésben Ugrón Gábor javaslatba hozta, 
hogy a bizottság kérje fel  a prímást, hogy a 
kongresszust húsvét utánra hívja össze. A ja-
vaslatot a bizottság olyan alakban fogadta  el, 
hogy azt a bizottság elnöke a prímásnak tudo-
mására fogja  hozni. 

A márczius 15-iki évfordulón  örömben 
úszott az egész ország és Magyarország lako-
sai fényesen  dekumeutálták, hogy márczius 
15-ének emlékét a magyarok szivéből kiirtani 
nem lehet. 

Ugyan ezen a napon tartotta közgyűlését 
Budapesten az uj városháza dísztermében az 
Országos Nemzeti Szövetség, Márkus József 
főpolgármester  elnöklete alatt. A gyűlésnek 
egyik legérdekesebb tárgya volt Majláth József 
felolvasása  a kivárdorlásról, melynek végén 
ajánlja a honossági törvény módosítását, kiván-
dorlási ügynökségeket kellene felállítani  s ezen 
ügynökségek uti költséggel látnák el azokat, 
kik haza akarnának jönni, de erre pénzük nincs 
b végül gondoskodni kellene arról is, hogy a 
hazajött kivándorlók otthon mindjárt munkát 
találjanak. 

A gyűlés nem lévén határozatképes, a 
tárgysorozat többi része ezúttal elmaradt. 

A népszámlálási adatok nagyjában már 
össze vannak állítva, ebből kitűnik, hogy a 
magyar birodalom lakosainak száma 19.203.531. 
Különvéve Magyarországot, a lakosság jelenleg 
16.792.392, a többi pedig Horvátországra esik. 
Magyarországon a szaporodás 10 év alatt 
1.528.483 lélek. Horvátországban pedig 210.839. 

A osztrák parlamentben felhagytak  a vere-
kedéssel és mégis C9ak hozzáfogtak  a munká-
hoz. Óriási többséggel megszavazták az ujoncz 
javaslatot, a szeszadó javaslatot bizottsághoz 
utasították, megválasztották a kvóta küldött-
séget éa most tárgyalják a beruházási javaslatot. 

A lemondott vatikáni nagykövet helyébe 
Kuefstein  gróf  berlini nagykövetet fogják  ki-
nevezni. A kinevezés a napokban várható. 

Vilmos császár állapotáról a legújabb 
hírek azt mondják, hogy a császár sebe a leg-
kedvezőbb módon gyógyul. Az arcz daganata 
elmúlt és a seb már hegged és bór képződik 
rajta. A seb egy hét alatt előre láthatólag tel-
jesen begyógyul. 

Nagy Ünnepély folyt  le az elmúlt héten 
Bajorország fővárosában  Münchenben. Bajor-
ország régens herczegének Wittelsbach Luitpold 
herczegnek 80 éves születési évfordulóját  ün-
nepelték meg. Az ünnepélyen a mi királyunk 
is részt vett és a többi európai udvarok is 
képviselve voltak. 

A szomszédos Romániában az ottani had-
sereg hat legkitűnőbb tábornoka adta be le-
mondását. A lemondás oka az, hogy a mostani 
miniszterelnök a hadiköltségeknél nagy meg-
takarításokat akar eszközölni, a mit a tábor-
nokok a jelenlegi Balkan félszigeti  viszonyok 
szerint nem tartanak helyesnek. 

A vitéz burok iránt világszerte a legna-
gyobb rokonszenv nyilatkozott meg. A hatal-
masságok azonban mind hátat fordítottak  ue-
kik, teljesen sorsukra hagyván őket. Legújabb 
hirek szerint a bur tábornokok összegyűltek, 
hogy a helyzetről tanácskozzanak. Hir szerint 
az angol kormány utasította Milner kormány-
zót, hogy Bothának nagyobb engedményeket 
tegyen azzal a feltétellel,  ha Botha azonnal 
békét köt. Anglia szabad kezet akar kapni 
Kínában, a hol a helyzet veszedelmesre fordult. 

Kinában a helyzet váltságosra fordult. 
Oroszország külön szerződést kötött Kínával 
Mandsu országra nézve, a mit a többbi hatal-
masságok korántsem néznek jó szemmel. Az 
idegen követek legközelebbi ülésükön ismét a 
vidéki kinai hivatalnokok megbüntetéséről ta-
nácskoztak, az orosz követ azonban határo-
zottan ellenzett minden halál büntetést. Az 
oroszok és angolok között a pekingi vasút tu-
lajdonának határai kérdésében is differcncziák 
támadtak, az oroszok a vitás területen elsán-
czolták magukat, az angolok pedig segítséget 
kértek és kaptak, hogy hova vezet mindez, azt 
csak a jó Isten tudja. 

Szövetkezés az iskolában. 
(összeállította dr. Gldófalvi  litván kolozsvári kir. 

közjegyző.) 
Pár évvel ezelőtt, több mint százan Kolozs-

várt középítő szövetkezetet akartunk alapítani, 
bogy a szegény sorsa kis tisztviselők, iparosok, 
gyári munkásokat és más ebez hasonló állása 
szükpénzfl  egyéneket házhelyhez, később házhoz 
ég as életbiztosítás igénybevételével a hátra-
maradt eaalAdot kis vagyonhoz juttassak. 

E tervünket nem tadlak keresztülvinni. 
Sok téuyezőben, kiknek e kérdéshez szava volt, 
hiányzott az altruizmus (mások bajával való 
törődés). Sokan féltek,  hogy a belvárosi emeletes 
paloták érteke csökkenni fog. 

Az időközben Kolozsvárit megalakított 
hitelszövetkezetek azonban ezt részben megva-
lósították, mert a mult esztendőben igen sok kis 
ember szerzett magának otthont. 

Nem régiben egyik kolozsvári hivelszövet-
kezet Kolozsvár sz. kir. várositól olyan értelmű 
támogatást kért, bogy addig is, a mig megerő-
södik, támogassa a város az üzlethelyiség előnyös 
áteugedésével. Mikor e kérést tárgyalták, én is 
jelen voltam. Nem sokat érveltek, egyszerűen 
kijelentették, bogy kérvényező hitelszövetkezet 
nem más, mint egy nyerészkedő vállalat és ezen 
s más indokból a kérelmet elutasították. 

Ezekben sem volt Altruizmus. 
Azt bele kell nevelui a gyermekbe, a kis-

ded-óvodábau kell kezdeni, a középiskolában foly-
tatni, a lelsőbb tanintézetben fejleszteni,  fokozni 
és megedzeni. Erre vonatkozólag fogom  türel-
müket egy pár perezre igénybe venni. 

A n.it mondok nem uj, sem nem eredeti, 
részem csak annyiban van, hogy összeállítottam, 
agy, bogy a ki akar, okulhat belőle. 

I. 
A család egy, a szerelet által vezeteti köz-

társaság, melynek keretén belül a gyermek látja, 
hogy csak ugy boldogulnak, ha az erősebbek 
a gyöngébbeket, gyermeket szeretgelik, támo-
gatják és ápolják. Hány öt hat esztendős leány-
kát ösmerünk, a ki kis öcscsét és húgát sokkal 
jobban gondozza és ápolja, mint akármelyik 
felnőtt. 

Ezt a kis gyermeket a törvény parancsánál 
fogva  a kisdedóvodába, iskolába kell küldeni, 
vétkezik minden tauitó é<i tanár, a ki a család 
által e gyermekekbe oltott áltraizinust — a mi 
nem más, minthogy a mások sorsával is törőd-
jék — kihalni engedi. 

Nem akarom én ezzel sem a tanítót, eem 
a gyermeket terhelni. Köuuyen megy az egész. 
Ha a kisdedóvodában a gyeruiek-kertésznö a 
gyermekeket olyan munkára szoktatja, bogy kö-
zösen, együtt alkossanak egy előttük nagyobb 
és igy szebb dolgot, meg van mentve az ált-
riuzmus. 

Ha a gyermek-kertésznő a gyermekekkel 
különböző szmü papír csillagokat állíttat össze, 
nevüket mindenikre ráírja és azotán megma-
gyarázza, hogy egy ilyen kis csillag magában 
még szinte semmi, de ha összefűzi  és kis kosa-
rat, vagy papirszöuyeget készít belőle, s a 
gyermekek látják, hogy a magukban véve ke-
vésbbé szép és értékes kis csillagokból mily szép 
dolog áll elő: meg van legkisebb etök által 
megalakítva az első kosár, vagy papira zftnyeg-
szövetkezet. 

Ez nem értékes magában, de az eredmény, 
az egymásra támaszkodás, nem marad el nyom-
talanul. 

A második évben a kisdedek más, értéke-
sebb, piaczképes dolgokat is állíthatnak elő. 
Óvodaköteles minden gyermek és mégsem tud-
juk mindnyájukat oda viuni. A kisdedek munká-
jával sok gyermeket lehetne ellátni. 

Ha a gyermek kertész ügyes, ugy e rendel-
kezésre álló még munkabíró, fiatal  erővel gyufa 
szálkából, kemény és színes papírból igeu sok 
értékes karácsonyfa  díszt készíttethet. E/.t szi-
vesebben venni1 meg a jobbmódu szülő gyer-
meke, mint bármi mást. 

igy alakulna meg minden kisdedóvodában 
az „első magyar karácsony fa-disz  termelő szö-
vetkezet". 

Fele tréfa,  fele  játék, de akármint vegyük, 
mégis csak nagy dolog az, ha e két év emléke 
a szövetkezeti igyekezéssel telítve marad meg 
gyermek agyvelejében. (Folyt, köv.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gróf  Majláth Püspök Csíkban. 

Az erdélyi egyház megye róm. katli. Püspöke, 
a ki fáradtságot  uem ismerve folytonosan  hivei 
körében mozog a a vallásos érzés ápolásán sza-
kadatlanul buzgólkodik, tegnap érkezett Csík-
Somlyóra éa megkezdette az összes tauuló ifjú-
sággal tartandó szeut gyakorlatokat, melyek három 
egymás utánni napra vannak torvezve. 

— Kinevezés. Az igazságügy miniszter 
dr. Kniirr Ferencz székelyudvarhelyi törvényszéki 
albiróta csíkszeredai kir, ügyészséghez nliigyészszé 
nevezte ki. 

— Gyásirovat Szabó Gézát, vármegyénk ér-
demes kir. tanfelügyelőjét  e hó 13-án súlyos és fáj-
dalmas csapás érte szeretett nejének, született Mezey 
Irmának korán bekövetkezett szomorú elhalálozásá-
val. Napy műveltségű uő, társas életüuknek kedvencz 
alakja es férjének  mindenben segítő társa és őran-
gyala volt. A szomorú esetről a csulád a következő 
jelentést adta kl: Szcntmiklósi Szabó Géza, Csikvár-
megye kir. tanfelügyelője  a maga és az alólirt rokon-
ság nevében fájdalmas  szívvel jelenti felejtlietlen  jó 
neje szentiniklósi Szabó Gézáné szili. Mezcy Innának 
fofyó  évi márczius hó 18-ikán reggel S órukor, éle-
tének 38-ik, boldog házasságának 19-ik évében a ha-
lotti szentségek áíütatos felvétele  után történt gyá-
szos elhunytát. A reá mért fájdalmakat  keresztényt 
megadással viselve, három hétig járta a szenvedések 
kálváriáját mtg a Mindenható megkönyörült rajta s 
lelkét visszahívta. A megboldogultnak földi  marad-
ványai folyó  évi márczius hó 14-ikén délelőtt 11 óra-
kor fognak  a lakásán a róm. kath. egyház szertar-
tásai szerint tartott beszontelés után a helybeli va-
sati indóházhoz kikísértetni és Szombathelyre szállít-
tatni. Lelki üdveért az engesztelő szent-mise áldozat 
folyó  évi márczius hó 18-ikán délelőtt 9 órakor fog 
a csíkszeredai róm. kath. plébánia templomban és a 
szombathelyi Szeut-Ferenczrcndiek templomában az 

Egek Urának bemutattatni. Legyen áldott cmléko! 
Csíkszereda, 1901. márczius hó 13-ikán. Mezey Hen-
riette férj.  Gaár Frigyesné, Mezoy Berta, özv. Weid-
lich Gyuiáné, Mezey Antal, Uczey Kálmán testvérek. 
Gaár 1 rigyes, Dr. Szabó Dénes es neje Wickcnburg-
Capello Margit grófnő,  Szentmiklósy Béla, özv. Mezey 
Béiáné, Baracz Erzsébet, sógorok es sógornők. A ha-
láleset alkalmából a társaduloin minden osztályából 
óriási részvét nyilatkozott meg. Ezt dokumentálja a 
rengeteg mennyiségű szebbnél-szebb koszorú, uielyek 
a ravatal körül voltak elhelyezve és a 14-én történt 
impozáns temetés, melveu a helybeli iskolák növen-
dékein és tanítói testületein kívül a társadalom min-
den osztályából igen nagyszámú közönség vett részt, 
képviselve voltak az összes lüvatalok főnökeik  veze-
tése alatt és a m. kir. honvéd tisztikar is. A háznál 
a gyászszertartást Murányi Kálmán felcsiki  fuesperes 
végezte nagy segédlettel. Ezután a szebbnél-szebb 
koszorúkkal borított gyászkocsit a helybeli vasúti 
állomáshoz kisérték, a honnan a délután 1 órai vo-
nattal örök nyugvó helyére a szombathelyi családi 
sirboltbu szállították u kihűlt földi  részeit. 

— Dr. Szilvássy János a borszéki fürdő-
nek érdemes, nagy képzettségű orvosa, élete 50 ik, 
borszéki működése 13 ik évében tüdógyuladásban 
váratlanul elhunyt. Temetése IU01. márczius 14-éu 
délelőtt 10 órakor történt uagy részvét mellett a 
az engesztelő szentmise ugyanakkor mutattatott 
be a borszéki r. k. tamplomban az egek Uráliak. 
Áldás leugjen emlékezetén, béke sirja felett! 

— Malik József  a sepsiszentgyörgyi ál-
lami polgári leányiskola igazgatója, s a Székely 
Nemzet szerkesztője, a sepsi-ezeutgyörgyi ev. ref. 
egyház főgonduoka,  a Székely Nemzeti Múzeum 
igazgatóválaszlmáuyának elnöke, a Jókai uyomda 
részvény társulat vezérigazgatója, Sepsi-ozent-
gyürgy város képviselóbizottságának tagja, önfel-
áldozó munkás életének 52-ik, házasságának 12 ik 
évében folyó  évi márcziua hó l l -éu éjjeli 1*2 
órakor Sepsi szentgyörgyön Bzívszélhüdésben hir-
telenül elhunyt. A holdogultnak hült porait már-
czius hó 13-án szerdán délután 3 órakor helyez-
ték örök nyugalomra. A szeretet örök emléke őrköd-
jék nyugvó porai folett  1 

— Személyi hirek. Darányi földmive-
lési miniszter köszönetét és elismerését nyil-
vánította Mauthner Ödön cs. és kir. udvari 
magkereskedónek nzon hazafias  tevékenysége 
és közreműködéséért, melyet a párisi nemzet-
közi kiállítás magyar osztálya sikerének bizto-
sítása érdekében kifejtett.  Fiát Mauthner Alf-
rédet pedig Ő Felsége ugyancsak a párisi ki-
állítás magyar osztályán kifejtett  ügybuzgó 
tevékenységéért az arany érdemkereszttel tün-
tette ki. A fiatal,  alig 23 éves képzett és tö-
rekvő kereskedő valóban rászolgált a kitünte-
tésre, mert n kertészeti kiállítás rendezésében, 
— a mi oly fényesen  sikerült — nagy része 
volt. Szívből gratulálunk az apának a fiához, 
mert a kitüntetés fényessége  reá sugárzik az 
apára is, ki mindkét fiát  ugy nevelte, hogy ők 
is diszére fognak  válni a hazai kereskedelemnek. 

— Az Oltár egyesület elmaradt es 
télye. A caik-szereda—zaögödi oltáregycsiiletmiut 
lapunk mult számában jeleztük márczius 4-én 
(csütörtököu) eslélyt akart rendezni a zsögödi 
templom javára. Űz estélyen gr. Fredró .Az egyet-
leány" czimü egy felvonásos  vígjátékát szándé-
kozták előadui. A mint a próbákon lehetett látni 
a közönségnek egy igazán élvezetes estét nyúj-
tottak volua. A szereplók üsszeválogatáaában, 
illetve felkérésében  s a szerepek kiosztásában 
igazán nagyon tapintatosan jártak el, mert min-
den szereplőnek oly szerepet oBztottak ki, a mely 
egészen megfelelt  természetüknek, vagy legalább 
is teljesen áttudták érezni s oly természetesen 
miuden visszataszító tettetés látszata nélkül adták 
elő a darabot az utolsó próbán, bogy a próbát néző 
közönség igazán gyönyörködhetett, sőt gyönyör-
ködött is benue. A vígjáték után következd a az 
estélyt kiegészítő darabok is a szereplő személye-
zetet tekinlvo nagyon mulatságosnak Ígérkeztek. 
Reméljük, hogy az oltáregyesület egészen nem 
ejti el az előadást, hanem ha arra alkalmas idő 
lesz bo fogja  mutatni azt az érdeklődő közünség-
uek, ha a büubánati idő g a gyász ideje azt meg 
engedi. 

— Szabályrendelet módositás. Vár 
megyénknek az építkezésekre vonatkozó szabály-
rendelete mult évben módositás alá kerülvén, a 
mint tudjuk abbau Szeredavárosra nézve terhes 
intézkedések vétettek fel  a mennyiben kimonda-
tott, hogy ezután a mellék- és gazdasági épületek 
is esak szilárd anyagokból építhetők fel  s a meg-
lévők födelei  és csak tűzmentes anyaggal helyet-
tesíthetők. A szabályredeletnek ezt a miniszterileg 
is jóváhagyott intézkedését a polgárságra nézve 
a város képviselőtestülete tulszigorunak tartván, 
egyik közelebbi gyűlésében a törvényhatóságot 
megkeresni határozta a szabályrendelet ide vo-
natkozó részének oly értelmű módosítására, bogy 
a gazdasági- és mellék épületeknek fából  való 
építése jövőre is engedtessék meg azon megszo-
rítással, hogy azok bádogfedéllel  legyenek ellát-
hatók. A kérelem érdemében a tavaszi közgyűlés 
fog  határozni. 

— A tavasz. Dermesztő téli álmából ná-
lunk is fölébredt  a természet. A hivatalos tavasz 
kezdetét verőféuyes  szép napok előzték meg, 
melyek fel  ontván a Tóid kérgére tapadt havat 
éa jeget, legalább a mezők minden árviz veszély 
uélkűl megsiabdultak a fagyos  takarótól s a pa 
csirták vig csevegése tölti be a levegőt, mely 
hivatva van életre kelteni az oly Bokáig szunyá-
don természetet a megindítani a rügy és bimbó 
fakadáat.  Gyenge fehér  berekvirág leng már a 
gyermekek kalapján, s ma-holnap csokorba kerül 
az ibolya, mint a tavasa elsó kedves virága, ha 
osak ezt a tavaszi lágy fuvalmat  zimankós napok 
nem váltják föl,  a mi nálunk korai tavaszod ás 
után gyakran megszokott törtinni. 

— 25°/o-08 pótadó kulturális éa köz-
gazdasági ozélokra. A tavasz ébredésével 
Csíkszereda város magisitrátusa is öntudatra éb-
redt és a parancsoló szükségletnek eleget tenni 
igyekezik. A somlyói gimnázium előtérbe lépett 
áthelyezésének kérdése, vagy is ai emelendő épü-
letek helyének biztosítása, továbbá egy a törvény 
kivánaluiainak megfelelő  közvágóhíd felépítése 
éa a régen tervezett piaeztér beszerzése elodáz-
hatatlanná válván és rendkívüli áldozatot igényel-
vén, a képviselőtestület a jelzett czélok meg-
valósithatáaára 25°/0 pótadót vetett ki a város 
adózó polgáraira, minthogy a létező közjövedel-
mek az admiuiaztraliv költségek fedezésére  is 
alig elégségesek. Nem került volna nagy ön meg-
tagadásba a város polgárságának a pótadó kike-
rülése, ha annak idején a szükkeblüséget félre 
teszi a a tekintélyes regálé váltság összegnek 
legalább kamatait közczélokra átengedi. 

— A földmivelési  miniszter az erdő-
tulajdonosoknak. Hogy a migán tulajdont 
képező erdők is beerdősitteasenek a földmivelési 
miniszter 2119 folyamodó  birtokosnak, a kiknek 
száma évről-évre növekszik, 53 millió 624260 
csemetét ajándékozott, melylyel mintegy 15 eter 
korona hold erdőt ültettek be, 2376 holddal többel, 
mint a megelőző évben. Ingyen csemetét osak 
kisebb birtokosok kapnak: kedvezményes áron 
ezerenkint 1 korona 50 fillérrel  a jobb helyzet-
ben lévőket látja el a földmivelési  kormány. Ezen 
kívül a mult évben 699 folyamodó  között 64220 
korona segélyt utalványozott ki, a folyó  évben 
713 folyamodó  között 6331 kat. hold beerdősi-
tésére 78063 koronát. 

— Adakozás. Az öreg honvédek mároziua 
15-én való megvendégeléaére adakoztak: Ko-
vács Zsigmond 6 kor., dr. Csikl József,  Török 
Ferenez, Kovács János 2—2 kor., Bitai Béla, 
Molnár József,  Helwig 0. János, Dávid Péter, 
Dresznándt Viktor, Veres Lajos, Qözsi Árpád, Sul-
ieri Dániel, Márton Gábor, Merza Rezsó, Jakab 
Ödön, Loonhardt, Szabó Miklós, Alber Balázs, Nagy 
Gyula, Dávid Ignácz, Jakab József,  Simó Ignácz, 
Csedó István, Mester János, Barcsai Dénea, Pálfi 
Sándor, Dóczi János, Ranoz Iguácz, Meodel N., 
Lux Sándor, Schulleri Frigyes, Dóczi József,  Bá-
lás; Lajos, Darvas Béla, Orbán Tivadar, Qál Jó-
zsef,  Filó Károly, Pál János, Tuma Mátyás, Szabó 
Lajos 1 — 1 K„ Gál József  1 K. 35 f.,  Welmann 
Géza 1 K. 20 f„  Nagy Sándor 96 f.,  Farkas 
Gyula, Kukuj N., Rancz Károly 60—60 f„  Vá-
radi Dénes, Tóth Ferencz. Smlivtó Zélig. Grtin-
feld  60—50 f.,  Fekete Frigyes, Gecző Elek, Po-
toczky Pál, Grünvald Albert, Szultán Gergely, 
Sziklás József  40—40 f.  és Adler József  20 f. 
Azt hisszük, hogy az ilyen tényre felesleges  di-
cséretet mondani. 

— Főtárgyai ások a csíkszeredai kir. 
törvényszéknél. 1801. évi márczius hó 22 én. 
533/961. bfsz.  Székely Péter Ferenczé ób 6 társa : 
súlyos testi sértésért. 489/901. bfsz.  Simon And-
rás és 1 társa: lopás büntetteért. 627/901. bfsz. 
Tankó Antál: lopás büntetteért. 626/901. bfsi. 
Gerád János: hatóság elleni erőszak éa súlyos 
teBti sértés miatt. Elnök: dr. Perjéasy Mihály 
tszéki elnök. Birák: Dósa Kálmán tsiéki biró. 
Nóvák Albert tszéki albiró. Jegyző: Borsai Mór 
tszéki aljegyző. 

— Hibaigazítás. A gyergyó-esomafalvi 
közbirtokosság által lapunk márczius 13 diki szá-
mában közzétett Faeladási hirdetménybe hibák 
csúsztak be, a melyeket a következőkben igazí-
tunk helyre: a kikiáltási ár: 126446 korona  az 
az Egyszázhuszonhatezernégyszáznegyven-
hat korona,  az árverés pedig 1901. évi áprilia 
hó 21-én délután 2 órakor kezdődik Gy.-Csoma-
falva  község házánál. 

— „Talpra magyar P Megjelent a hazafias 
szavalókönyv. Talpra magyar! ez a czíme annak a 
tüzesen hazafias,  nagyértekQ szavalókönyvnek, mely 
a Szegedi Napló kiadásában megjelent. Mi van ebben 
a könyvben 'i  Mi teszi olyan különösen értékessé, két 
tekintetből is? Benne van e könyvben a nemzet min-
den büszkessége, dicsősége és gyásza a magyarság 
nemzeti érzésének minden hangja, aminek csak a 
magyur hazafias  költők a nemzet dalnokai hangot 
adtak. Banne vAn Talpra magyartól kezdve a Szó-
zatig minden magyar óda, szavalmány, a ml csak 
márczius 15-ikét, október 6-ikát, Kossuth Lajost, 
Petőti Sándort, a honvédhősöket s a nemzet vértanúit 
dicsőíti. Minden jó magyar embernek, különösen a 
lelkes ifjúságnak,  a népköröknek, az egyesületeknek-
asztaltársaságnak nélkülözhetetlen ez a mü, amelynek 
harmadfélszáz  lapján a leggyönyörűbb hazafias  versek 
találhatók, amelyek csak a nemzet nagy Ünnepein, 
márczius 15-én, október 6-án, Kossuth Lajosnak és 
a honvédhősöknek emléknapjain elszavalhatok. Eddig-
elé alig tudott a közönség vagy az egyes szavaló 
egy-egy ilyen hazafias  szavalinányhoz hozzájutni. 
Aki c könyvet megszerzi, csaknem másfélszáz  iiyen 
válogatott költeményben választhat tetszése szerint. 
Éppen az volt e könyvnek a czélja, hogy egyrészt 
a hazafias  érzelmet élessze, a hazaszeretetet ébren 
tartsa, serkentse s másrészt olyan müvet adjon a 
közönség kezébe, a melynek birtokában a nemzeti 
ünnepekre egészen uj, lelkesítő programmot állit-
hasson össze. Különösen nagy hrâznat veszi a mű-
nek a tanítóság, amely a tanulóknak verseket tanu-
lásra kijeiölhet, maga az érettebb ifjúság,  mely szaval-
mányokoól válogathat s a nemzet minden polgára, 
aki elődcink dicsőségét, gyászát emlékezetével illen-
dőnek tartja olykor fölkeresni.  A díszes kiállitásn 
mü, amely nemzeti szinfl  szép czimlapján a Talpra-
magyart szavaló Petőfit  mutatja, a Szegedi Napló 
kiadóhivatalában 2 koronáért vásárolható. Ezen öaz-
szeg beküldése után a könyvet bárhová bérmentve 
elküldik. Azt talán nem keli ismételnünk, hogy e 
mü költeményei a legkitűnőbb magyar költók leg-
szebb versei közül vannak összeáUitva. A ma beérke-
zetttömérdek rendelésből Ítélve, a „Talpra magyarénak 
szokatlanul nagy népszerűsége lesz Magyarországon. 

— Jakab József  jónevü izabó mai szár 
mánkban közölt hirdetésire felhívjak  a közön-
ség figyelmét  s egyben ajánljuk a nevezett mes-
ter raktárában levő kitűnő varrógépeket és a Bos-
tan érkezett jó minőségű elegáns rohaszöveteket. 
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K T I L T T É B.»l 
Nyilatkoa&t. 

Alnlirott elismerem, hogy Váradi Károly 
építőmestert ok nélkül bántalmaztam s ezért 
tőle a nyilvánosság előtt bocsánatot kérek. 

Csíkszereda, 1901. márczius 9-én. 
I. I. 

•) Aa e rovatban közlöttekórt az aláíró felelős. 
Szerk. 

XIV. 1901. H. M. számhoz 
14380. 

Általános pályázati hirdetmény 
a) a katonatiszti  árva fiuk  nevelő  intézetébe 
b) a katonai  reáliskolákba 
c) a két  katonai  akadémiába  és 
d)  a katonatiszti  leányok  soproni nevelő 
intézetébe  való felvétel  tárgyában. 

A cs. éa kir. hadsereg fennemlitett  katonai 
nevelő- éa képziintézeteiben az 1801/1902-ik is-
kolai év kezdetén (a katonatiszti árva fiuk  neve 
liintésetében és a Katonai reáliskolákban szep-
tember 1-éa, a katonai akadémiákban szeptember 
21-én) mintegy 424 egész és féldijmente9  (a kő 
sös hadügyi tározábél javadalmazott) kincstári, 
illetileg alapítványi és fizetéses  hely fog  betöltetni. 

Ezen helyek közül esik: 
34 hely a katonatiszti árva flukneveliintézetére, 

200 . a katonai alreáliskolák I só, 
10 . a . . Il ik, 
36 . a . . Ill ik, 
16 . a n „ IV-ik évfolyamára; 

130 hely a bécsojhelyi katonai Terézia aka-
démia és a bécsi katonai miiszaki akadémia I nö 
évfolyamára. 

A felvételi  általános föltételek  következik : 
1. magyar vagy oszták állampolgári jog; 
2. testi alkalmasság; 
3. kielégíti erkölcsi magaviselet; 
4. a felvételre  megkívántató legkisebb élet-

kor elérése, illetőleg a legoagyobb életkornak tul 
nem haladása: ezen életkor 
• katonatiszti árva fiuk  neveié intézetére nézve 

a betöltött 6. évtól a tul nem haladott 10-ik évig; 
a katonai alreáliskola I. évf.  nézve a betöltött 

10-ik évtól a tul nem baladott 12-ik évig 
• katonai alreáliskola II. évf.  nézve a betöltött 

11-ik évtól a tul nem haladott 13-ik évig 
a katonai alreáliskola III. évf.  nézve a betöltött 

12-ik évtól a tul aem haladott 14-ik évig 
a katonai alreáliskola IV. évf.  uézve a betöltött 

18-ik évtól a tul nem haladott 16-ik évig 
a katonai akadémia I. évf.  nézve a betöltött 

17-ik évtól a tul aem haladott 20-ik évig 
terjed; ai életkorra nézve szeptember hó I -eje 
irányadó; már besorozott pályázók a katonai fi-
reáliskolába és akadémiákba aem vétetuek fül; 

6. a megkívántató előismeretek, még pedig: 
a katonai alreáliskolák 1-sfl  évfolyamába 

leendő felvételhez  a népiskola 4-ik vagy &-ik 
osztályának látogatása kielégíti eredménynyel; 

a katonai alreáliskolák II ik évfolyamába 
leendó felvételhez,  valamely középiskola (Magyar-
országon, az 1868-ik évi 38. törvényozikk szériát 
szervezett polgári iskola, vagy a tiuuiei községi 
polgári iskola is) l-só osztályának látogatása ki-
elégiti eredméoynyel; 

a katonai alreáliskolák III. évfolyamába 
leendó felvételhez,  valamely középiskola (Magyar-
országon, a»_ 1868-ik évi 23. törvényczíkk szerint 
szervezett polgári iBkola vagy a fiumei  községi 
polgári iskola is) Il-ik osztályának látogatása ki-
elégíti eredméoynyel; 

A katonai alrealiskolák IV. évfolyamába 
leendó felvételhez,  valamely középiskola (Magyar-

országoa, az 1868-ik évi 88. törvónyozikk szerint 
szervezett polgári iskola, vagy a fiumei  közBÓgi 
polgári iskola is) 3 ik osztályának látogatása ki-
elégíti eredméaynyel; 

A katonai akadémiák I-si évfolyamába  leendó 
felvitelhez,  valamely teljes középiskola logfelsibb 
osztályának látogatása kielégíti erodményuyel; 

0. a tandíjfizetés  kötelezettségének elvál-
lalása, mely tandíj a katonai reáliskolákban és 
akadémiákban évenkint 28 koronában vau meg 
megállapítva és minden iskolai év kezdetével 
flzetendi. 

A katonai reáliskolákban és akadémiákban 
egészen díjmentes vagy Célfizetéses  kincstári (a 
közös hadügyi tárczábúl javadalmazott) helyekre, 
az idézett szabályzat 3-ik j a értelmében csnkia 
a tényleges katonai szolgálatban álló vojry a rok-
kantak állomdtiyiilioz tartozó tiszteknek, katonai 
hivatalnoknak s altiszteknek, azután udvari ÓB 
polgári állami hivatalban leviknck fiai  bírnak 
igénynyel, feltéve,  bogy a fentebb  jelzett feltéte-
leknek megfelelnek. 

Valamennyi jelölt fölvételi  vizsgát köteles tenni. 
(Folyt, köv.) 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 1126—1901. ki. |(>8| 2 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Várhegy és Gyergyó Sala-

más kisközségekből alakított körben a 
körjegyzői állás Gyergyó-Várhegy szék-
helyei üresedésben lévén, annak betöl-
tésére ezennel pályázatot hirdetek és 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  pályázati kérvéuyüket hozzám 
folyó  márczius hó végéig annál 
biztosabban adják be, mivel később be-
érkező pályázatokat nem fogok  figye-
lembe venni. 

A körjegyzö JaAadalmazisa következő : 
1. Fizetés 800 korona. 
2. Uti átalány 180 koroua. 
3. Irodai átalány 140 koroua. 
4. Természetbeni lakás. 
A választás folyó  évi április hó 

2-án Gyergyó-Várhegy községházá-
nál eszközöltetik. 

Megválasztandó körjegyző köteles 
leend külön tiszteletdíjért az állami anya-
könyvvezetést is teljesíteni. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1901. már-
czius 9-én. Dr. Lázár János, 

főszolgabíró. 
Csík-Mindszent Hosszuaszó 

tízesében előforduló 

ásványvízforrásomat 
ezennel haszonbérbe adom. Érte-
kezhetni alulírottnál. 

Csik-Várdotfalván,  1901. 
PETRES ANDRÁS. 

Sz. 11—901. (09) 2 - 2 

Faeladási hirdetmény. 
A melylyel közhírré tétetik, hogy 

a gy.-csomafalvi  közbirtokosság Írásbeli 
versenytárgyalással összekötött nyilvá-
nos szóbeli árverésen eladja a nagymél-
tóságú földmivelésügyi  ni. kir. miniszter 
urnák 513S1. szám alatt rendkívüli ki-
használására engedélyeztetett -122-5 hold 
kiterjedést! hegyes utja erdőrész I. vág. 
tér 25. II. vs. 29 s osztaga fáját.  Az 
áruba bocsátott iából van, a megejtett 
becslés szerint mell magasságba mért 
15—31 czni. átmérőjű luezfenyő  Piczla 
exsenyel 87210 drb fa,  17032 köbméter 
32—90 cm. átmérőjű luezfenyő,  31283 
drb fa,  26944 kbm. 15--52 cm. átmé-
rőjű bükk 3028 drb, 1038 llrmétcrre be-
csült fa  tömeggel. 

Az erdőrész Csomafalva  községtől 
a tutajozható Maros folyótól  a legköze-
lebbi gőzfürésztöl  mintegy 10—13 kiló-
méternyire van. A kihasználás idő tart 
az eladás jogerőre emelkedése napjától 
számított (fi)  hatodik év \ égéig. 

A kikiáltási ár 126446 korona, azaz 
Egyszázliuszonliatezer négyszáznegyven-
hat korona, a melyen alul eladás íicm 
történi!:. 

Bánatpénz 12600 korona, a melyet 
a versenyzők készjiénzbeu vagy óvadék 
képes értékpapírokban az árverezést 
vezető bizottságéinükének kezéhez köte-
lesek letenni azzal a kijelentéssel, hogy 
az árverési feltételeket  ismerik. 

Zárt Írásbeli ajánlatok a szükséges 
bélyeggel és bánatpénzzel ellátva, az 
árverési feltételek  ismereteinek igazo-
lásával csak szóbeli árverés megkez-
dése előtt nyújthatók be a közbirtokos-
ság elnökének czimzett és postán érkező 
ujáulatok is csak szóbeli árverés meg-
kezdése előtt fogadtatnak  el. 

Ismeretlen versenyzők írásbeli aján-
latain, aláírásuk közjegyzőileg hitelesítve 
legyen. Elkésve érkezett, a feltételektől 
eltérő ajánlatok, valamint utóajánlatok 
nem kerülnek tárgyalás alá. 

Az árverés Gyó-Csomafalva  község-
házánál 1901. évi április 21-én d. u. 
2 órakor kezdődik. 

A részletes árverési feltételek  a 
közbirtokosság elnökénél megtekinthe-
tők, ugyan ö intézkedhetik az erdő meg-
tekintése ügyében, a hozzá forduló  érdek-
lődök megkérésére. 

Gyergyó-Csomafalván,  1901. már-
czius hó 7-én. 
Csata Miklós, 

kö/.liirt. c-lntik. 
Bartalis Imre, 

kö/.liirt. jegyző. 

Sz. 2461—1901. 
I. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál évi 

1120 korona fizetés  cs 167 korona vár-
megyei segély mellett javadalmazott segéd-
levéltí'trnoki állás előléptetés folytán  meg-
üresedvén, arra ezennel pályázatot hirde-
tek. Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, 
eddigi szolgálatukat és az 1883. «?vi I. 
törvényezikk 13. § ának utolsó bekezdé-
sében eló'irt. képesítésüket igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérvényüket 
a vármegye főispánja  méltóságos Mikó 
Bálint inhoz í. évi m á r c z i u s hó 2 0 - i g 
n y ú j t s á k b e . 

Csíkszeredán 1901. évi márcziim 1-én. 

<Ö6) :i-n 
Becze Antal, 

alispán. 

Sz. 1131/1901. 
llkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. livszék, mint telek-

könyvi liat.ós:\g közhírré teszi, hogy özv. Lajos 
Kerenczné s társai régrehajtatónak özv. Ange-
lescu Györgyué végrehajtást szenvedő elleni 
8 korona 40 fillér  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csiks/.eieilai kir. 
törvényszék területén li-vö, Csik-Zsögöd közaég 
határán fekvő  a csikz^ögödi 641. számú tjkvben 
A. -[-. 1. rendszám 3303/b. hrsz. Kaszálóra 724 
koronában megállapított kikiáltási álban Lázár 
Mária társtulajdonos jutalékára is, a csikzsőgödi 
782. fzániu  tikvben A. f.  2. rendszám 3004/,. 
hrsz. kaszálóra 11 koronában, a csikzsögiidi 
1945. számú tjkvben A. f.  1 rendszám 3002.. 
..COJ.2. lielyrajziszAum kaszálóra 131 koronában 
m-gállapilott kikiáltási árban Koller Mihály, 
Klempa Miliályné szül. Koller Borbála, Koller 
Ottó, Nemes Filézné szül. Koller A-na, Novotni 
Ambrusné szül. Cselkó Janka, Cselkó Alajos, 
Cselkó Ferencz, özv. Cselkó Károlyné szül. Gre-
gor Amalin társtulajdonosok jutalékára is elren-
delte. és liogy a fennebb  megjelölt ingitlanok 
az 1901. évi május hó 31-ik napjának délelőtti 9 
Órakor C-ik-Zsiigöd község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul iseladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanuk bf-oáráiiak  IO"/u-át készpénzbrii, Vagy 
a/.  Is81: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számitól t és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kell in. kir. is*azságügyministeri rende-
let 8. §-álian kijelölt, óvadékképes értékpapírban a 
kiküldői t kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t..-cz. 170. §-a él teimében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgállatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi jannár hó 
31-ik napján. Geczö Béla, 

|7'2J l - l kir. tvszkí bíró. 
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—°«6> S z o l i d ó s p o n t o s k i s z o l g á l á s . 

• Tavaszi és nyári idényre személyesen tett bevásárlásomról visszatérve, bátor vagyok a nagyérdemű 
városi és vidéki közönség becses tudomására adni, miszerint raktáromat dns választékban és az eddigieknél 
még sokkal olcsóbb  árak mellett láttáméi szakmámhoz tartozó mindennemű 

TAVASZI ÉS NYÁRI ÚJDONSÁGOKKAL 
Hölgyek részére: 

Legújabb divat utáni kabátok és váll-gallérok, tavaszi- és nyári 
diszkalapok, ruha szövetek hozzátaiáló remek díszekkel, valódi 
jól mosható delén, batiszt, zephir és voálok, selyem és mosó 
blouzok, divatos nyakkendők, kötények, szoknyák, nap- és 
esóernyök, kész fehérnemüek  és mindennemű vásznak, asztal-
nemüek, fehér-  és szines függönyök,  futó-  és szalon szőnyegek 
ágy- és asztal-téritők, szoba-díszek, mindennemű kézi-munkák 

hozzávaló selymek és pamutok stb. stb 

N E V E Z E T E S E N : 
Urak részére: 

Csakis jobb minőségű gyapjú ruhaszövetek, legújabb divatú ka-
lapok, nyakkendők, ingek, gallérok, kézelők, zsebkendők, 

kész gumi-köpenyek, fiu-öltönyök. 
Valódi „Pirker'-féle  bőr-kesztyük, harisnyák, stb. 

Női, férfi-  és gyermek czipők nagy választékban, torna czipők, 
sár czipők. 

Léazáll i lott Arak a következekben: NC1 ruhának va ló ttzSr Nzüvet j ő minfiitégii  1 2 0 cm. széles 3 5 k r . 
8© «Bélen 8 8 kr . , Jó n ő n é nzótten és kretonok 2 0 kr. méterre. 

Temetkezési raktáromat, melyben dus választékban kaphatók mindennemű érez- és fa-koporsók, 
koszorúk és szalagok, ujabb diszitékekkel láttam el, nevezetesen a mai kor igényeinek megfelelő  diszes 
gyászkocsival is, a mit szükség esetén minden nálam rendelt temetéshez dijnélkül szolgálok. 

A n. é. közönség szives pártfogását  kérve, vagyok szolgálat kész tisztelettel 

^ E Z S Ö 
[•'] 2—3 női- és férfi  divat-üzlete, Csíkszeredán. 

—s<g> M i n t á k i n g y e n é s b é r m e n t v e . ~ 

ET 
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Jobb  és  megbízhatóbb 
gazdasági-  és  kerti-magvak 

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

MAUTHNER ÖDÖN 
e s . é s l-tir. u c l v n r i m n K l t c r c s l í o d ú s o 

BUDAPESTEN 
Iodák és > VIL BottenbiUer-utzca 33. 
raktárak: I (Közúti villamos megállóhelye). 
Elárusító 1 VL Alldrássy-ut 23. 

helységek: t (A m. kir. operával szemben). 
226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 

ingyen és bérmentve küldi. [«IJ-IO 

Csik-Taploczán 
Egy házzal és gazdasági épületek-
kel berendezett országút melletti 

TELEK 
eladó. Ugyanott eladó egy 4 és fél 
lóeréjü lokomobil. Értekezhetni 
Csik-Taploczán Molnár B. Jó-
zsefnél.  [67] 2-3 

Árverési hirdetés. 
A dus fenyő  erdő között festői  fekvésű 

— a természet valódi remekét clőnkbe táró ki-
ránduló helyeivel, ásványvizeinek bámulatos 
gyógyhntásával, Uditő 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 klimatikus gyógyhelyén Cnlkmeyyeben 

Titsnádfiirdőn 
/'.  éri áprltin  1-mő én következő  napjain 
nyilvános árverés utján három esetleg öt egy-
mást követő évekre bérbe adatnak. 

1. flf/óffifcMiiruok,  remléylő,  kávé-
ház a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel li. in. 
étterem, tálaló, vendéglős lakása, cseléd szobák, 
konyhák, pincze, jégverem kávéház, kártyázó 
szobit, kikiáltási ár 7000 korona. 

2- (iyógycsarnok fedettsétányán  egy üzlet-
helyiség, kikiáltási ár 1500 korona. 

3. (íyógycsarnok fedettsétányán  kisebb 
üzlethelyiség, kikiáltási ár 200 korona. 

4. A ItexHŐ  én Stefánia  ineley- és 
htileyf'iintők,  u. m. melegített-, kád- és snlon-
fUrdők,  belélegzó, hideg tiikörfiirdók,  hidegvíz 
gyógymód és inassage berendezéssel, fürdőruha 
felszereléssel,  kikiáltási ár 5GU0 korona. 

5. Az erilei eznkrázila,  kávéház,  ti 
vendágszobávnl, kikiáltási ár 1000 koronn. 

0. Az iinnze» játékhelyek.  u. m. 2 Lewn 
Tenis, 2 Croquette tér, 2 vétó tekepálya. 1 függő 
teke, kikiáltási ár 450 korona. 

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

H. I'lriezl  helypénz és vámszedés, ki-
kiáltási ár 300 korona. 

9. A f'iiiilőréf/t  esáriln  és istálók, ki-
kiáltási ár 250 korona. 

Ezen bérlettárgyak egyenkint és üssze-
tesen is kiadattnak. Az árverezési feltételek 
megtekinthetők, bővebb tudni valók beszerez-
hetők: Hrassó, vár-uteza 7. sz. a. a fürdőszo-
vetkezet titkáránál, az árverés napján Ttisnád-
ftirdőn  az igazgatói irodában. 

1901. február  havában. 
47] 4 -4 A fü rdő  i g a z g a t ó s á g . 

g é p é s z 
azonnali állást keres a ki rezenáncz 
gyárnál 10 évet szolgált gépek ja-
vítása. szerelése és vas eszter-
gályozásában jártassággal bír. 

Bővebb felvilágosítás  a kiadó-
hivatalban. | ( ü l 

w i M M i M M M i e e e » 

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

emészthető, igen meleg vagy igen hideg ételek élvezése, vugy pedig rendetlen életmód Viliül maguk-
nak valuinely gyomorbajt, nevezeteseit: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, nehéz 
emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer ajánltatik, melynek kiváló hatású már sok év óta ki viui próbál vu. 
Ez neoi más, mint az 

ULLRICH HUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Es a fâsseres  bor a legkiválóbban gyógy hatásának talált növényekből ós a legkitűnőbb jó 
borból kései tte tik, erösiti ós táplálja as ember emesstösservesetét, elhárítja as emeeztési 

•avarokat és as egészséges vér újra képséaére kiválólag hat. 
A fentnevezett  Füszeresbomuk kellő időben való használatú állul u gyoinorlmjok már csirá-

jukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni, hogy uzt kellő időben használja 
A krónikus gyoroorbajnál fellépő  jelenségek, milyenek: a főfájás,  felbŐfogéeek,  mellég ' — - • 
hányással egybekötött émelygés, 
élvezete utáo azonnal elenyésznek. 

még ha olyan hevesek 
mellégés. puffadás, 

lépnun is fel,  u bomuk nehátivs/.ori 

Q v i i L r l l i m i l i J Q annak kellemetlen következményei, mint a ssorulÂB kolikus fajdal-
O Z t / h U l l j L í J U l a o mak, szívdobogás, á lmatlanság valumint u vértolulások a májban, 

lépben és a verőczér rendszerben (aranyercs hántolniuk) a Füsse resbor állni gyakran igen gyorsun 
cl hárít tatnak. A füszeresbor  megszünteti u nehéz emésztést és könnyű székelés által uz ulkalinullnn 
a gyomorból és belekből eltávolitju. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképződésnek és a máj beteges állupotáiiuk a követ* 
kezményei. Az étvágytalanság, az ideges elernyedés és lehangoltság, továbbá a gyakori fejfájások', 
az álmatlau éjszakák lassankent végkép kimerítik uz embert. — A füszeresbor  az elgyengült élet-
erőnek uj impnlszust ad. — A Füszeresbor fokozza  az étvágyút, előmozdítja az emésztést és táp-
lálkozást, kormányozza az anyagcserét, gvorsitja a vérképződést, lecsillapítja a felingerelt  idegeket 
és egészen uj életkedvet teremt. Mindezeket számos elismerés és hálairut bizonyiiju. 

Kelek Szász-Keresztúr, Kacza, Kőhalom, Ugra, A.-Uákos, Miklosvár, N.-Ajtu. Bölön, Xulán, Bodok, 
Csernatou, Bereczk, Zabola, St.-psi-Szentgyörgy, Kézdi-Vásárhely s igy tovább .Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségei ben levő gyógyszertárokbuu. 

A csíkszeredai gyógyszertárból Füszeresbor eredeti minőségben három ós háromnál több 
palaczkkal megrendelésre küldetik Ausztria—Magyarország valamennyi helységébe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Faszeresbort kell kérni I!! 
A fűszeres  bor nem titkos szer, alkotó részei: MalBgabor 450,0, boresszenczm 100,0, tílycze-

rin 100 0 pirosbor 240,0, bcrekenyelé 150,0, csenesznyelé 320,0, édeskömény, ánizs, l.eleaugyökér, 
amerlkil erfigyökér,  erczián és kolmusgyökér, mindenikből 10,0, 10,0, resz. W k c t az olkatreszeket 
kell flsszevegylteni.  l 8 

wiinini»é»mwi*** B B W i i a i w w w w B m m i n ' ' 

ftt  ÎÎ 
M A U T N E R A D O L F E S T A R S A I 

B u d n p e . s t , V . , A r a n y • l á i i o N - i i t c z a 5 u z . 

Acetylen világítási berendezések minden nagyságban, 
S z á m o s b e r e n d e z é s ü z e m b e n . 

CALCIUM c a r b i d E l , a d á s "' 
Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen. 

M í * S J z a , ] £ l i ó p z o 11 feép.rteelS'k  J c e r e ^ t e t ü g T c , 
S z á m o s e l i e m e i ö n y i l a t l e o z a t " b i r t o ! c á , " b a i i v a g y u n k . 

•A K'ilil >i<l-i U i i ^ . jU l . o a ' l l i L ' / l ü k : 
Úiv. gróf  Batthyány lózsefné,  nuuy íjirtokosm-
Takarékpémtár lisztergnin. [Kelbár. 
Dr. Almassy László, iigyvéd Jászberény 
Dr. Polgár Sándor, ügyvéd (ijümryns 
Bikfalvy  Testvérek, kereskedik ZíiuU 
Löwylótsef  isTsa.likorgyárosok Bcsztercze-
Közeegháza Vojtek |banya 
Trappista-kolostor Prijedor (Hosznin) 
„Posavina"-szalló Iiick» (üusznwi 
„Bosna' -szálló Dunjnluka (Bosznia) 

Friedrich Sándor, vendéglús X.-I'uláuka 
Haus Kereeztély, vendégiés Húdságh 
Mezei Mór, vendéglős Munkács 
Földváry István, vendéglős Uj firndiska 
Frank Mórne és Tsa, vusuti vendéglő Boglár 
Wimmer Károly, vendéglős Bjelina (Bosznia) 
Planer Ferencz, vend giús Déva 
Kónya Miklós, vendéglős Ziluli 4 .4 
Kaszinó-egylet Nyírbátor 
Weiser Berthold, vendéglős L. Szt.-Miklós. 

»5 lakásait és üzleteit. 

A nagyérdemű közönség b, figyelmébe! 
liát or vagyok a n. é. k''/.«"niség li. ügyeimébe ajánlani, mi-

szerint a l"uda|iesi i és bécsi tiiamliul Itii/M érke/ve iizle'emft  a 
luvas/i és nyári szezonra ujjolag l"-ri nil<'zi >111 | 

'M Dl'S VÁLASZTl::ic NŐI S/j")YKTi;K.JJKN S 
•s és hozzá val.', dis/rkhen. női kabáiuk. gallérok, női .liszkalapok. =a 
j2 férli-  é< női iVhérneinnek. lérli kalapok, nyakkendők, vásznuk 
^ nitgv választ éklian sili. sl 11. Mn nem akarom a nagy reklámok cq 
J i és lapok lta^áltjain i'i/.lfl  fin  liiim-vét nifg^Zi  •r>,z ni. hanem üzlo- > gs 

(emil.-n sz t> 1 i <1. j ö és po n 1 o> kiszolgálás áll al akarom mig vru 
gf  beesi'ilt vevüilii''t lneggy<>/.<••!(ni a/ iizl K'liili' n levő ujdon- ^2* 

ságokről, marsulok inOly tisztelfiiel 

íiéiiclijliidii  rSándcp, 
[7i] a - 3 

a 
női-  és Jerji  tlirat-iizlrte,  Csikszereilft. 

H t f '  Olgf t ió  é s p o n t o s k i s z . Q l g á l , Í B , 

Vitn szerencséin :t nasvérdeiníi kii/.iinsés tuiloniására lioziii, liopy 
CSIKSZKKKnÁUAX SINGER, KÂRIKAHA10S, PATENT- és CZIPÉSZEK récére 

S : V A R R Ó G É P E K B Ő L 2 : 
n a g y r a l s t á r t r e n d e z t e m "be . 

Kzen varrófiépek  előnyei más uyartmányokknl szemben a gyártiisrn 
használt kitűnő niiaósénii anva^lian és a technika ezen téren elért íe^iijahh 
vívmányai szerinti nyártáslian rejlenek. Tartóssá;, szabatos csinos kivitel és 
konnyii zajtalan miikóilés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

I 
Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges szíjak, olajozok, 

csavarhuzók, hajók és mindenfele  számú tűk stb. felszerelések. 
Úgyszintén a tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb 

boni gyártmányú gyapjú szövetek. 
Magamat n nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 

luarndtan teljes tisztelettel » 1 1 * . « 

Jakab József, 
[öli] 3-10 férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 
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o n u t ó d a i 
_ 7 T I C T O E , 

könyvnyomdája, könyy-, papír-, rajz-, Írószer- és díszműáru kereskedése Csíkszeredában. 
Miután közelebbről sikerült nekem egy nagyobb szállítmány papirt jutányos áron megvásárolni, most már 

azon kellemes helyzetben vagvok, hogy a raktári nyomtatványok közül a kisebbeket 100 ivenként 
1 korona 60 fillérért  (75 kr.), a nagyobbakat szintén 100 ivenkint 2 korona 80 fillérért 
(1 frt  40 kr.) árusíthatom, mely körülményre mély tisztelettel felhívom,  a m. t. ügyvéd-, községi- és körjegyző 
urak, lelkészi hivatalok, iskolák és a nagyérdemű közönség ügyeimét. 

A raktáron tartott nvomtatvánvok a következők: 

A nyomtatványok megnevezése | ~ 

Községi és körjegyzői hivatalok 
részére. 

126 Adó- éa értékbizonyítvány 
lötfj  Adófőkönyvi  kivonat 
15:2! Alkalmassági jegyzék 
22 Állítás-kötelesek összeírása idegenekről 

138/al Adósok könyve 
23! Állítás-kötelesek összeírása a helyi ille-

tőséggel biró egyénekről 
07) Árverési hirdetés 
43! Beteg-lajstrom 
72> Beszedési lajstrom 
60; Beérkezett iitlevelek nyilvántartása 

Becslési jegyzőkönyv 
Bizonylat (árvaszéki elnök aláírással) 
Bejelentési lap a lóosztályozásnál 
Borjú nyilvántartás 
Birtok tisztázási iv 

115 Cselédkönyv utalvány 
2 Cselédek nyilvántartása 

56 Ellennyugta (két-íéle) 
62 Ebösszeirási kimutatás 
63; Ebbejelentési czédula 
64 Elismervény a marhalevél beszolgálta-

í tásról 
122; Erdökihágási tárgyalási jegyzőkönyv 
123i Erdökihágási idézés 
151! Előjegyzési könyv a besorozottakról 

kint 
170 Elismervény a kutyaadóról 
153 Gyámhatóság alatt álló kiskorúak nyil-

vántartása 
Ü3. Gyámfogadalmi  jegyzőkönyv 

3! Hagyatéki leltár 
4 Hagyatéki kimutatás 

16 Honvéd változási kimutatás 
44( Halottkénii jegyzőkönyv VI. minta 
45 Haláleset kim. idegen egyénekről I). 111. 
46 Halálokok kimutatása és Halottvizsgá-

lati jegyzőkönyv 
47 Halottkénii jelentés V. m. 
48 Halottkénii jelentés VIII. 111. 
4ÍIÍ Halottkénii jelentés IV m. 
521 Halottvizsgálati jegyzőkönyv VII. ni. 
5l' Halottkénii jelentés'lll. in. 
50j Halottkénii jelentés II. 111. 
53] Halottvizsgálati bizonyítvány 

88 
IIS 
169 
25 
('.' 

II) 
11 
17 

IS 
r.i 
26 
27 
31) 
32 
34 
33 

a népfelkelőkről  évnegyeden-

110 

117 
a negyedévi adó-

b.) 

Hátráléki kimutatás 
hátralékokról 

Haláleset felvétel 
124 Határszéli igazolvány (szegény. 
125 Heti bérlajstrom kimutatás 
168 Helyben fennálló  anyagárak j. 
168 Hivatalos bizonyítvány 
172 Helyszínrajzi leirás 
188 Himlójárvány kimutatás 
193 Hevenyfertóző  könyv 

7 Idézés kihágásos ügyben 
137 Iparigazolványi nyilvántartás 
145 Igény-bejelentés űrbéli birtokhoz 
170; Igazolvány a sorozásra jelentkezők r. 

36 
61 
71 

102 
1(13 
104 
105 
107 

109 
113 
121) 
131 

136 

171 
184 
11!) 

87 
127 
66 

111 
146 

67 
55 
58 
74 

15(1 
185 
114 
28 
29 

54 
5!) 
6ÍI 
73 

A nyomtatványok megnevezése 

Jelentkezési könyv a tart. szab. tart. 
és póttartalékosokról 

Juh, kecske és szarvasmarha összeírás 
Jegyzőkönyv a mezóreiidöri kihágásokr. 
Járványtábla 
Iktató 
Kézbesítési könyv 
Kézbesítési iv 
Kézbesítési vevény 
Közsjgi idézés 
Községi tárgyalási jegyzőkönyvi (egyez 

ségi) 
Kiizs. tárgyalási jegyzőkönyv (makacs) 
Községi tárgyalási jegyzőkönyv (rendes) 
Kataszteri birtokiv (kiiliv) 
Kataszteri birtokiv (lie.liv) 
Községi erkölcsi és vagyoni bizonyítvány 
Kimutatás az crdőkihágásokról 
Kimutatás az adóbehajtás menetéről 
Kimutatás diihvadakról 
Kimutatás a lindmentességi dij mene-

téről 
Kimutatás a tánczvigalmakról 
Községi bir. végrehajtási jegyzőkönyv 
Kivetési főkönyv 
Községi közmunka főkönyv 
Költségelőirányzat 
Községi közmunka beszedési napló 
Községi közmunka összeirási napló 
Kivonat az idegen állitás kötelesek 

összeirási lajstromából 
Kezelési kimutatás nz adósok könyvéhez 
Kisebb polgári perek nyilvántartása 
Kihirdetési jegyzőkönyv 
Kimutatás a kocsik és szekerek össze-

írásáról 
Kimutatás a községi bejelentett és osz-

tályozott lovakról 
Kimutatás az árvizekről 
Katonai nyilvántartás 
Kivonat a születési, keresztclési anya-

könyvekből 
Leltár a községi elhalt egyénekről 
Legelőre kihajtott marhák kimutatása 
Marhalevél iktató 
Mutatókönvv 
Meghívás a képviselő testületi gyűlésre 

(a legtöbb adólfizetők) 
Marhalevél nyilvántartás 
Nyugta 2-l'ele 
Nemleges zálnglási és becslési jkönyv 
Névlajstrom és nyilvántartási jegyzék 
Népl'elkelési lajstrom (H. nloszl.j 
Osztályozási kimutatás 
Óvoda és tankötelesek összeírása 
Panaszkönyv 
Puhatolási jegyzőkönyv és Postakönyv 

az értékkiildeményekról 
Postakönyv 
Pénzbeszedési napló 
Pénztári napló 
Pótadó kivetési lajstrom 

A nyomtatványok megnevezése i 

Pénzbüntetések nyilvántartása 
Pénzbüntetésekről vezetett pénznapló 
Szegénységi bizonyítvány (2-féle) 
Sorhad változási kimutatás 
Szemlejegy 
Szemle nyivántartás 
Számadási főkönyv 
Számadási könyv (v. pénznapló) 
Szavazásra jogosult gazdák jegyzéke 
Tartózkodási iktató 
Tulajdonjog átruházási jegyzőkönyv 
Törzskönyv a marhalevél ír. 
Tenyészállatok összeírása 
Tolonczlevél 
Téritvény 
Tűzkár kimutatás 
l'tadó kivetési napló 
Útlevél utalvány 
l'tadó napló 
l'tlevél nyilvántartás 
l'tadó főkönyv  kül- és beliv 
Vagyon leltár 
Vagyon illetőségi bizonyítvány 
Végzés a községi bíróságnál 
Záloglási és becslési jegyzőkönyv 
Zálnglási jegyzőkönyv 
Záloglásí és becslési jegyzőkönyv nf. 
Zaloglási és becslési jegyzőkönyv (régi) 
Összeirólap az esküdtszéki egyénekről 

166 
107 

1 
15' 
65 
67 
71) 

108 
138 
24 
57 
61 
90. 

112' 
116 
170 
80 
1)6 

106 
125 
147 
76 
99 

134 
8 

ití 
161 
169 
31 

I Ügyvédek 
91 Árverési feltételek 
20 lrományiegyzék 
40 Kielégítési végrehajtási kérés 
41 Kielégítési végrehajtási kérés fizetési 

meghagyásból 
42 Meghatalmazván}' 
39 Sommás kereset 
37 Sommás váltókereset 
38 Sürgős bizt. iránti végrehajtási kérés 

Lelkészi hivatalok részére. 
79 Extrák tus Baptisatoruin 
82 l'Atraktus Copulatorum 
81 Kxtruktus Defuiiktoruni 
85 Kötelezvény 100 koronáig és fclíil 
77 Leltár 

ITi Matrikula Baptisatoruin 
176, Matrikula Copulatorum 
175 Matrikula Defunktorum 
83 Pénztári napló ;: 
84 Itovntos kimutatás 

192 ügyviteli napló 
lSi, Esperesi kerületben letett alapítványok 

nyivántartása 
Iskolák részére. 

1(14 Pénztári napló 
179 Előmeneteli és mulasztási kimutatás 
178 Felvételi napló 
I64i Költségvetés 
78 Mulasztási kimutatás (havi) 

160; Tanévi számadás 

159 

139 
140| 
141 
197 

Elemi és polgári iskolai bizonyítvány 
Munkanapló 
III-as Táblázat 
Vegyes magán nyomtatványok. 

Adóbejelentés 
Adás-vevési szerződés 
Tulajdonjog bekebelezési kérés 
Tulajdonjog kekebelezési kérés felzet 
Fizetési meghagyás 
Községi panaszlevél 
Adósság levél 
Bizonyítvány ujoncz félsz.  ügy. 
Hegálé nyugta 
Nyilatkozat és Szolgálati-jegy 
Zálogjog bekebelezési kérés 
Zálogjog bekebelezési felzet 
Bérmálási jegyek 
Bérmálási ivek 
Adás-vevési szerződés jogról 
Mutatványkönyv (megye) 
Taliijmérték jegyzék 
Jegyzőkönyv a birtokrendezésről 
Kimutatás az úrbéri birtok állományról 
Irattári sorkönyv (megye) 
Gyámok ésgondn. nyilvántartása (m.) 
Gyámoltak és gondnokoltak nyilván-

tartása (megye) 
Büntetett egyénekről vezetett iktató 

(sz. b.) 
Iromány jegyzék (ra.) 
Tárgy mutató (m.) 
Klleimyugta csik-szentmiklósi egyh. 
Árverési jegyzőkönyv kir. bír. 
Hivatalos bélyeglelet 
Jegyzőkönyv a bünt. elj. besz. 
Ellennyugta gyinn. pénzal. 
Pénztári napló gyinn. pénzal. 
Pénzbüntetések pénztári naplója pénz-

büntetésekről vezetett nyilvántartás 
2-féle  (szb. h.) 

Pénzbüntetésekről vezetett pénznapló 
2-féle  (szb. h.) 

Legelők nyilvántartása 
Készlet kimutatás 
Iktató szolgabírói hivatal részére 
Rózsafüzér  társulat könyve 
Erdő hárcza 
l'jraoltási rovatos iv 
Iktató könyv (in.) 
Részletes állatleírás 
Pénzbüntetések behajt, szolg. félsz. 
Erdészeti nyomtatványok 
Faeladási bárcza 
Sürgetésí napló. Kllenórzéá könyv. 

Előadói könyv és Kiadói könyv (m.) 
Kötelezvény 2-féle 
Értesítés a házassági és születési anya-

könyvvekból (családi ért.) 
Kilépést bejelentó-lap 
Tagdíj befizetési  nyugta 
Belépést bejelentő-lap 
Állítási lajstrom (szolgb. hív.) 

Mélv tisztelettel jelentem azt is. hogy a csiki „01tár-egyesület"-ek és más jótékony egyesületek 
számára a jótékonyczél érdekében kibocsátandó meghivókat és más hasonló kisebb nyomtatványokat 

TELJESEN INGYEN 
H s é s z i t t e t e a a a . e l , i l l e t ő l e g * " b o c s â u j t o a n n . x e 3 n . d . e l 3 s © z é s r e . 

100 drb gyászjelentés leglínomabb papíron és a legdíszesebb kiállításban csak három forint. 
Mély tisztelettel 

[AB I Á É T 0 1 UTÓBA, Dresz&áadi Viktor. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




