
X . évfolyam. Csíkszereda 1901. á r i s . 13. szám. 

CSÍKI LAPOK 
P O L I T I K A I H E T I L A P 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 
S z e r k e s z t ő s é g é s k l a d é h l v n t . n l : 

Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illet6 minden közlemény, vala-
ir.int hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

\ * t en je le i iile n l n p 
M i n d e n S z e r d á n . 
Kéziratok nem adatunk vissza. 

KKJja.os h.'.KHKI'.SZTO 
Dr . F E J E R A N T A L , 

l'liVVKU. 

N v i l u ^ r i L v i k k r k 
soronként 40 fillérért  k-'./A.lirti 

Egyes lop ára 20 flllór. 

Előfizetési  á r : 
Egész évre.S kor. (Kill[Sídre) 12kor. Félévre 

4 kor N e g y e d é v r e 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Felhívás  előfizetésre. 
A beállóit  uj évnegyedben  tiszte-

leltei  kérjük  vármegyénk  és a esik-
vármegyei ügyek  iránt érdeklődőket, 
hogy lapunkra  minél számosabban elő-
fizetni  s így  anyagi támogatásukkal 
lehetővé  tenni szíveskedjenek  azt, hogy 
a közérdeket  minél nagyobb mértékben 
szolgálhassuk. 

Hlöftxeténi  áraink  lápunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

Kyéxz  évre H  korona  (4  frt). 
Félévre  . . 4 korona  (2  frt). 
Negyedévre  . 2 korona  (lfrt). 
Külföldre  . IS  korona  (6  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LAPOK" 
fzrrkeuslvaége  é# kittf/óhintftiltt. 

A szavazatjog. 
A magyar nép a honfoglalás  előtt 

hét hadra, vagyis törzsre volt felosztva. 
Az ösalkotmány tehát a törzsön alapult. 
Azonban a főhatalmat  a törzsegész gya-
korolta a törzsgyüléseken, melyeken a 
törzs megannyi önálló, szabad, vagyis 
nemes tartozott megjelenni. 

Az atelközi szerződéskor a törzse-
ket egy nemzeti egész fűzte  össze s az 
uj hazában a nemzeti közélet váltja fel 
az előbbi törzsszerkezetet. 

Szent László korától fogva  Szent 
István napján a székesfehérvári  térségen 
u. n. törvénynapot tartottak, melyeu a 
népnek is alkalma nyilt panaszai nyil-
vánítása, és orvoslására. 

Az Árpád-ház későbbi szakában nem 
09upán ily birósági gyülekezetekre, ha-

nem valódi alkotmányos országgyűlésre 
gylllnek a nemzet szubad tagjai Budára, 
majd Pestre vagy a Rákos mezejére. 
Azért voltak ezek országgyűlések, inert 
azokon nem csupán a főpapok  és országos 
méltóságok, hímem a köznemesek is részt 
vettek. 

Az Árpád-ház korszakának » végén 
s az Anjouk alatt uj alkotmányos életbe 
lép a nemzet. A nyugat-európai hűbéri 
rendszer áthatja az országot, a földbir-
tokok a családok részére biztositattak s 
csakis a tagok kihaltával szállt vissza 
a rendelkezés a „rudix onniium posses-
sionum"-ra, a birtokjog forrására:  a ko-
ronára. A közszereplés e korszakban 
összeesik a földbirtokéval  s minthogy 
ez biztosíttatott a családok, vagy testü-
letek részére, megindult a „rendek'-re 
szakadás. Ez a magyar alkotmánynak 
hűbéri, vagy mint azt Magyarországon 
mondották rendi minőséget kölcsönzött. 

Azonban az ősi alkotmány u rendi 
hatalommal még egy ideig küzd. Az 
Anjouk alatt a köznemesség elveszítette 
politikai súlyát s az ország sorsa az 
előkelők kezében volt. A köznemesség 
csak akkor jut még egy rövid időre 
tekintélyhez, mikor a Nagy Lajos alatt 
megalakult uj birtokrendből később a 
megyei intézmény fejlődik  ki s a ne-
messég megyénként követet küldhet a 
főpapok  é s a méltóságok tanácsához. 
Tehát a köznemesség többé már uem 
egyéni , mint az ősi alkotmány idejében, 
hanem csak rendi részvételre van fel-
jogosítva. E jogot élvezték a városok 
is. A megyei követküldéssel kezdődik 
tehát a szavazatjog története. 

A mohácsi vész után a felső  és 
alsó tábla rendszere honosodván meg. 
a nemzet nagyobb tömege csakis az alsó 
tábla, vagyis a későbbi alsóház utján 
vett részt a kormányzásban, de a vá-

loz tú i jog súlypontja a magyarságra 
veit fektetve. 

l.S4S-iki alkotmánnyal uj korszak 
nyílik meg a nemzet előtt. Az .Egyen-
lőség- a régi előjogokat megszünteti s 
a nép az adó s bizonyos műveltség 
alapján lesz részesévé a törvényho-
zásnak. 

Első alapul az adózás van megálla-
pítva. Első rendű politikai követelmény-
nek ismerik el, hogy a törvényhozás 
tagjai a /ok által választassanak, kik az 
adókat fizetik. 

Xe általános szavazotjog e lve a ké-
pességet is le akarj/i vinni az adózás 
határáig. Mert igazságtalanságnak mondja 
megtagadni valakitől azt a jogot, mely-
nek kötelezettségeit viseli. Ha adót lizet, 
ha kényszeritik a háborúba menni, ha 
engedelmességet kívánnak tőle, törvé-
nyesen föl  kell arra is jogosítva lennie, 
ho^y megkérdezze: miért? hogy tekin-
tetbe vegyék az ő vé leményét a meny-
nyire érdemli és semmivel se jobban. 
A nemzetben ne legyenek jogtalan pá-
riák, ha csak saját bűnük nem teszi azzá. 

A több nyelvű országban, mint a 
miénk, az általános szavazatjog azonban 
más szempontból is elbírálás alá esik. A 
magyar nemzet e l lenséget is táplál ke-
belén. Ezeknek a lelke nemzetel lenes 
eszmékkel van tele, szivükben nem a 
nemzeti hagyomány él, keblüket nem a 
magyar állam nagysága hevíti, az ellen-
séges eszméket és érzéseket pedig ki 
kell szorítani a törvényhozás köréből. 
Az országgyűlés többé nem a nemzet 
hatalmának lenne az erőforrása,  hanem 
színtere lenne a széthúzásnak, a viszály-
nak és a gyengeségnek. 

Az általános szavazatjogot hazánk-
ban a nemzeti egységnek kell meg-
előznie. 

A magyar nemzeti állam eszméje 
legyen az alattvalók összességének egye-
diili c-zélja. törekvéseik és vágyaik köz-
ponlja; a legcsekélyebb erő is ennek 
az eszmének szolgáljon, ennek erősíté-
sére és fejlesztésére  irányuljon. 

Ma még távol állunk e közös czél-
tól. A magyar elem küzd. áldoz anyagi 
és szellemi erejének legbecsesebb ne-
mével a nemzeti czélért, a nemzetiségek 
azonban nem akarnak a közös feladat-
hoz simulni. 

Polgári jogot, szabadságot nyertek 
s e fegyvereket  az állani egysége ellen 
villogtatják. 

Az alkotmányos szabadsággal azon 
a hazán ejtenek sebet, melytől az ado-
mányt nyerték. Hazánkban épen a nem-
zetiségek felszabadítása  fenyegeti  az 
egységet . 

A mint a szabadság az alvó szelle-
meket fölébresztette,  a művelődés és 
értelmiség kinőtt az itt lakó idegen ajkú 
nép talaján is, mely önálló nyelvi egyé-
nitéshez s kiilün politikai irányzathoz 
törekszik s kiilün való faji  tudatot ápol 
a nemzeti egység rovására. 

Hogyan ellensúlyozza az állami ha-
talom e széjjelhuzó tényezőket, melyek 
annál aggályosabbak lesznek, minél na-
gyobb rokon fajra  támaszkodhatnak a 
szomszédos országokban? Lelkiismere-
tünkkel, történelmi hagyományainkkal 
emberiségi hivatásunkkal jönnének el-
lentétbe, ha erőszakos elfojtáshoz,  meg-
semmisítéshez folyamodnánk. 

Az erőszakos eszközt a magyar 
állam nem használja fegyverül.  Az állam 
kényszerítő hatalmának csak az lehet 
a hivatása, hogy ne engedje meg az oly 
irányzat nyilvánulását, mely az állami 
rend és nemzeti egység alapfeltételeivel 
ellenkezik. A inig így őrködik az állami 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A világ vége. 

Tudósok, különféle  vallásfelekezek  prófétái 
és s néphit talán már a világ kezdete (?) óla fog-
lalkoznak a világ végének kérdésével. E téren 
két irányba ágazik szét a megállapodás, t. i a 
tér és ai idd szempontjából. A néphit egyik hatal-
mas képviseltje: vitéz Háry János uram ugyanis 
. a világ végénél lábát lelógatta*. Más följegyzés 
ellenben a világ yégéról mint időpontról  beszél; 
e szerint akkor fog  e mindnyájunkat érdekló ese 
mény bekövetkezni, ha majd az égből kénköves 
tüzes esfl  hull a földre  és olt uiindent fölemészt, 
kivéve a „jó" fogalomköréhez  tartozó személyeket 
és tárgyakat. (En, részemril a következd példa 
saerint értelmezem ezen elijesztő jövendólést: 
minden jó ember, jó karban levó ház, jó esőernyő 
atb. sértetlen marad, de a rossz lelkű ember, 
omladozó félben  levő ház, hasznavehetőn esóernyó 
•tb. a végromlásnak, az elpusztulásnak lesz ki-
téve.) Észlelhető, hogy ezen megállapodás se nem 
megbízhatóbb, se nem határozottabb, mint a Háry 
bakáé, mert hiszen még mindig marad egy felelet 
nélküli kérdés: Vájjon mikor  lesz Bzerencséuk 
a világ végét meghozó u. n. kénköveB tüzes esd 
böa?" Továbbá, ha jelzett kritikus nap bekövet-
keztével a jók megmaradnak, akkor oda jutunk, 
ahová ez eznttal nem elóször, nem is utoljára 
meghorozolt mádi zsidó: megint csak lessz világ. 

A világnak időbeli  vége, — nem különben 
a kezdete — bizonytalanabb ma, mint volt valaha. 
A mi • másik irány szószólóját, Háry Jánost illeti, 
A kegyelmét nem csupán megelőzte, de jóelóre 
meg ia czáfolta  egy komolyabb kinézésű obsitos: 
Kolombaa Kristóf.  Bebizonyította, hogy a világ 
Bak oincaen vége a aaóta ojabb és tyabb részeit 
fedezik  fel  a hajósok. E szerint lábunkat a világ 
tégéa le nem lógathatjuk, legfennebb  annyit 

mondhatunk, hogy fejjel  lógunk ki n világból, 
Amerikában lakó ellenlábasainkhoz viszonyítva. 

Az elmondottak daczára is, mint a letoniei; 
ujabb felfedezések  egyik tunuju, merem állítani, 
hogy Kolombusnak sincs igaza, és ezen állításom 
mellett annál bátrabban megmaradok, minthogy 
a szellemidézésben (bocsássa meg az ellenpárt!) 
nem hiszek. Koloinbus bosszúálló szellemének meg-
jelenésétől nem félek. 

Itt következnek érveim. 

Szülő, testvér, rokon, szomszéd és az ismerő-
söknek házunknál összegyűlt serege könnyezve 
kisérte ki szánunkat az udvarról. Az ajtótól a 
kapuig csak néhány lépésnyi a távolság, de ezen 
egy pár lépés alatt százszorta liaugosubb lott a 
sírás, ezerszerte nagyobb az elválás fájdalma.  A 
mint röpült a szán, a hány liázst elhagytunk, a 
hány ismerős arczczal találkoztunk, annyiszor fo-
kozódott szivünkben a kínzó érzelem. Víssza-visszu 
néztünk az édes, az elhagyóit tájra s midőn az 
alkonyat homálya, a téli nehéz köd mindent el 
takart szemeink elől, elcsendesült a zokogás és 
a könnyet sóhajok válták fel.  Sóhajok, melyek 
azt beszélték a reánk boruló sötét éjszakának : 
.vége van, vége lesz míudjárt a világnak". 

De a világ vége uem következett bo. Ha-
ladtunk az éjben tovább. Erdő után mező, aztán 
falu  következett. Ebcsaholás fölébresztett,  lámpa-
világ kivezetett a bánatos homályból. Egyszerre 
a szán megállott, ismerős hang fogadott  bennünket. 
Még egy éjét és egy napot rokonok közt töltöttünk. 

Újra elsirattuk, kiktől elszakadtunk s a szán 
tovább szaladt, simítva a havat. Minden forduló-
nál ismeretlen tájak, minden megállásnál idege-
nek vártak. Megérkeztünk a vasúti állomáshoz. 
Készülődött, füstölgött  már a masina, hogy minket 
ia magával ragadjon. Következett még egy nehéz, 
kemény próba: búcsúzott testvérünk, ki odáig ki-

sért. Tudom, mi a gyermek panaszos sírása ; tu 
doni, mi egy nőnek bus könuyhullutásii, de lin 
komoly, az élet küzdelmeiben niegedzett lóriit 
könnyezni látok, az mindennél jobban kínoz, l'ájt 
az, fájt  a tehetetlenség, hogy enyéim bánatát a 
vigasztalás llutulnm nélkiil kellett átéreznem. Ilu 
mi nem okozott fájdalmat  c perezben ? Hullanunk 
kocsisért, lovakért is könnyel, sirattuk a szánt, 
hogy vissza inért nem vihet. Megiudult a vonat. 
Midőn a testvérünk kalaplengetéset nem láttuk 
többé, elhelyezkedtünk a fülkében.  A kis liunk 
dudája a legbánatosabb székely nótát választotta 
ki vigasztalásuukra és ríva gyújtott rá. Lassan 
haladt a gőzös. Talán kedvünket kereste, hogy 
annál hosszasabban láthassuk szülőföldünk  el-el-
maradozó halmait, hogy annál hosszasabban bű-
cauzhussuuk tőle, ki tudja: mily hosszú időre, ki 
tudja: nem-e örökre ? 

Mögöttünk maradt az utolsó székely falu. 
A fehéregyházi  csatatéren áthaladva már idegen 
viseletű, idegen nyelvű emberekkel tulálkoztunk, 
Szinte féltünk  tőlük. Aligha nem itt a világ vége 

Más éjszaka, uj nap következett. A reggel 
megint hozott egy kis vigasztalást, egy pár édes 
cseppet a sok keserűségre. Rokonaink várlak a 
kolozsvári állomáson. Kiváltunk tőlük is s most 
már azon reménytelen gondolattal, hogy ismerőssel 
többé uem találkoznuk, lehevertünk pihenőre az 
álmatlanul átvirrasztott szomorú éjszaka után. 
Kimerülve az úttól és bánattól, édes volt alvásunk 
s mi setn természetesebb, minthogy álmaiukbau 
a Hargitán tul, valóságban azonban Erdély hatá-
rán, a Királyhágán repültiiuk át. Egyszerre azt 
hallom, hogy körülöttünk Csíkszeredáról, Szent-
uiiklúsról, Szépvizról meg Tölgyesről is beszél-
getnek. De ez már álomnak sok lett volna I Nem 
is volt az ám: valóságos és eleveu csíkszeredai 
társaság foglalta  el fülkénk  előtt a tornáczot s 
egy nem közéjük tartozó hölgy hajviseletét rövid 
örmény szavakkal (bizonyság a feleségem)  szépen 

lepipálták. (ISzeit utolsó kifejezést  így szeretném 
írni helyesebben „leezukrozták ; ugyanis dohány-
füst  helyett erzeruini különlegességeket szopogat-
lak.) Tehát még mindig nincs vége a világnak.... 

Dél felé  járt az idő. Az alföldi  széles pusz-
tán robogott a vonat. Hegyet uem láttunk többé, 
hasztalan kutatott szemünk. Határtalan sikság 
nyúlik mindenfelé.  Lgy feküdt  a láthatáron az ég, 
mint egy iivetfélgünib  óriási légszivattyún. Ott, 
ott, bizonyára ott u világvége, hol az a kékség a 
fehér  földdel  ölelkezik. Majd meglátjuk, ha elérjük. 

Következett ismét uz est, de már nem volt 
sötét, mint az előbbiek, világos volt, miut a 
nappal: beérkeztünk a fővárosba.  Anuak ezerféle 
meglepő szépsége és a világvárosi szokatlau zaj 
kissé kiverte fejünkből  a bu gondolalát. Másnap 
átkeltünk a Dunán. A túlsó parton — az elhagyott 
utolsó székely falura  emlékeztető vigaszként — 
látlunk még egy pár halmot, de estefelé  elma-
radtuk azok. Barátságos holdfényben  úszott a sima 
táj és minél közelebb érkeztünk a ezélhoz, annál 
vonzóbb lett a képe. 53 évvel ezelőtt itt verte 
szét a magyarság Jellasich hordáit. 

* * 
* 

Tolna mellett a Duna forditott  „D" betűt 
képez. Szigetén, hatalmas erdő szélén, népes köz-
ség terjed el, mely már l'eslmegyéhez tartozik. 
Lakosai tősgyökeres magyarok, igazi, romlatlan 
tipusa az alföldi  fajnak.  Tökéletesen a szegedi 
tájszólást beszélik : 

rKöll-e könyér niögygyel? 
Ha nem köll, tödd el, 
Jó lesz nmj* röggel." 

Jól esik az embernek, ha a svábok fészké-
ből tiszta magyar levegőt szivni közéjük mehet. 
Annál nagyobb lesz örömünk, ha meglátjuk a 
vidék festői,  valóban gyöuyörü népviseletét. A 
budspesti táj- és népéletkép festők  látogatják is 
nyaranta sürün a helységet. Lentebb, vagy ben-
nebb nem is mennek, nekik ott a világ közepe. 

T J J N N I R R V A I e z á . n a á J a . o z e g r y f é l  1-7* m e l l é l d e t v a a c s a t o l v e u 
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rend felett,  addig teljes hatalmával és 
igyekezetével oda hasson, hogy a poli-
tikai és társadalmi élet minden mozza-
natába s összes intézményeibe csepeg-
tesse be azt a vonzó erőt, mely a szét-
húzó elemeket a magyar állam eszmé-
jéhez közelebb hozza. 

És ha minden állami és társadalmi 
tényező feladata  magaslatán áll, akkor 
a végsó eredmény más nem lehet, mint 
siker. E siker lesz a magyar állami ha-
talom diadalának betetőzése, a mi be 
fog  következni, ha politikai és kulturá-
lis intézményeink révén kellő kapcso-
latot tudunk teremteni a haza összes 
lakói között. 

E törekvésnek kell áthatnia azon 
intézményt, azon törvényt is, mely vá-
lasztói joggal ruházza fel  a polgárokat. 

Ha tehát eljön az idó, a mikor a 
szavazatjogot ki lehet s ki kell terjesz-
teni, akkor ezt oly alapra kell fektetni, 
hogy e jog kiterjesztésében csak azok 
részesüljenek, kik a magyar állam nyel 
vén beszélni és írni tudnak, vagyis a 
kik a saját faji  műveltségük mellett a 
magyar nyelv ismeretét is megszerezték 

Az idegen nyelvben az ellenséges 
vezetők alatt felnevelkedett  ember té 
ves állami eszmékkel van tele. A ma 
gyar alkotmányt, a nemzet történelmét 
nem ismerve, azt tartja igaznak, a mi 
ket az izgatók a saját nyelvén hirdetnek 

Magyarországon épen ezért ovato 
Ban kell fogadnunk  azon hangzatos sza-
vakat, melyek az általános szavazatjog 
mellett szólnak. A nemzeti nevelésnek 
kell ezt előbb megelőznie. Ha léteznék 
nálunk egész országra kiható nemzeti 
nevelés, akkor a szavazat jogának ki-
terjesztése nem hordana magában ve 
szélyt s az általánosabb jogot igazólui 
lehetne azzal, hogy a polgárok értelmi 
képességük- és magyar nyelvi ismere 
tQknél fogva  megalkothatják egyéni vé-
leményüket, de ezt az állapotot a nem-
zetiségi iskolák rendszere mellett soha 
se fogjuk  elérni. Ezért az iskola azon 
erőd, melynek a birtokáért foly  a leg-
erősebb harcz. Ha ezen erődöt elveszí-
tik az izgatók, hadi erejök felbomlik. 

A nemzetnek érdekében állana tel-
jes erejét az állami népoktatás felé  for 
ditani. S mégis az erőd felépítésénél 
fukarkodik  az ország. Nemzeti irányú 
iskolákat nem állítanak a nemzetiségek. 
Ez az állam feladata.  Azért a hol csak 
egy kis kedvező alkalom kínálkozik, 
létesíteni kellene állami népiskolákat. 
Még telket, épületet se kívánjanak tő 
lük; sót vegyék le az oktatás költségét 
a nép válláról, ez esetben ellenséges 

Azontúl nioca semmi keresni és kapni valójuk. 
A Duna tigateletet parancsoló ünnepélyes csendben 
halad gátjai közt. Tükrén — magát mintegy alá-
zatosan hajtogatva — ott lebeg egyfelől  az erdő, 
másfélül  a fala  képe. Ennek utczái és az épületek 
nélkülözik a legkisebb mértani rendet. Szabályozva 
eaak a Duna egyik ága van, melyen tul a Kín-
Kunságnak gazdag sikja végződik. Tiszta időben 
talán Szegedig ÍB ellát a szem. 

A község oeve: Bogyisiló. 
A vasárnapi pihenőt istentisztelet után téncz 

cial tölti el az ifjúság  valamelyik téren vagy 
csárda előtt. Az öregek nézik. Mi is odabámultunk, 
> hogyan tőlünk kitelt. Bámultunk ugy, hogy egy 
mellettünk álló atyafinak  fel  is tünt a dolog. 
Törekedett is nyomban kielégíteni a kíváncsiságét. 

— Kentök hunnan valók, ha szabad tűnni ? 
— Gyergyóból, bácsi, Oyergyóból. 
— Hát az mög már merre e6ik ? 
— Arra Románia felé. 
— Hál az mög mán mösazi van-e ? 
— Ötödnapra érkeztünk onuan ide. 
Fejét csóválta, sokalta ntuuk liosszságát. 
— Igön, igön, értőm. Iszön akkor ott van 

a világ vége. 
— Hál astán micsoda nemzet kentök? 
— Székelyek vagyunk, bátyám uram. 
— Székelyek ? És mégia tuunak magyarul ?... 
Csodáltam az öreget. Az ily korú emberek 

•sokás szerint sokat tudnak éB ez az őszhaju 
férfi  fennakad  azon, hogy mi székely létünkre 
magyarul beszélünk. Uit tudhat akkor a bogyisz-
lói Ifjúság? 

— Isten megáldja I 
— Istennek ajánlom I 
Hazamenet gondoltam magamban: .Tévedsz 

jé öreg. A Duna stigetén van a világ vége, do 
nem ám Gyergyóban. Nekünk a világ köiepe, a 
szivünk  van ott*.... 

Borosnyai K.  látván. 

akadályokkal nem fognak  találkozni 
Maga a nép kormányozható, csak ragad 
juk k i ' a karvalyok körmei közQl. 

Nyelvünk tudásának terjesztéséhez 
járuljunk az állami iskolák meghonosí-
tásával. Az állami népoktatás keretébe 
beilleszthető a faji  nyelv és vallás mü 
velése is, így tehát a népfajok  sérelme 
nélkül teljesíthető a nemzeti feladat,  a 
miért nein holmi hivalkodó fajszupre 
máczia nevében küzd, hanem azért cse 
lekszi, mert ezzel az állami egységnek 
a honpolgári kapcsolatnak egy nélkü 
lözhetetleu föltételét  létesiti, tehát ál 
lami szempontból, önmaga iránti küte 
lességteljesitésböl és a polgárok, a nem 
zetiségek művelődése érdekéből. 

Ha kivívjuk az általános nemzeti 
nevelést, akkor az általános szavazat 
jogot hangoztató pártok álláspontját ta 
Ián magáévá teheti minden magyar, ad 
dig azonban e politika könnyelmű meg 
feledkezés  lenne állami egységünkről s 
csakis a szakaduzottság repedéseit ké 
szitenők elő. —s. 

= A képvise lőház ülései . A képvi 
selóház márczius hó 18-án tartott ülésében vég 
zett a költségvetési törvénynyel, még pedig 
ugy, hogy azt részleteiben is elfogadta.  Osá 
volszky Lajos felszólalása  közben a pénzügy 
minisztert támadta a legnagyobb vehemencziá 
val. Tisza István gróf  megsürgette az állami 
adminisztráczió egyszerűsítését és kijlönösen 
azt kifogásolta,  hogy a segéd hivatali személy 
zet folyton  szaporodik s egyedill a mult esz 
tendóben 40° o-kal szaporodott, a minek ktlIU 
nősen az a rossz oldala, hogy számos olyan 
existencziát teremt, a mely fizetéséből  meg 
élni nem tud. Széli Kálmán miniszterelnök szó 
lott ezután és hivatkozott azon törekvésére 
melylyel a közigazgatást ugy a központban 
mint a vidéken egyszerűsíteni akarja. Már ad 
addig ia, mig az egész nagy munkával elké 
szülne, részletekben fogja  életbe léptetni a re 
formot.  Nem találja helyesnek a !) órától egy 
óráig terjedő munkaidót. Azon lesz, hogy 
napidijasok délután is dolgozzanak s igy Jobb 
díjazást kapjanak, A snját minisztériumában ö 
több napidijast nem lusVM ki. Molnár Józsiás 
az ország és a nemzet súlyos adósságairól szó-
lott és dicsérte az ezüst valutát, mely igeq sok-
bajon segített volna. Lukács pénzügyminiszter 
szerint az állatn nem akadályozhatja meg, hogy 
az egyesek adósságokat ne csináljanak. Az 
ezüstöt, mivel ára szerfelett  változó, érték mé 
róül venni nem leltet, valamint if«im  {ehet 
mérni olyan méterrel, mely ma hosszabb njint 
. olt tegnap. A márczius hó l'.l-én tartott ülés-
ben először is n költségvetési javaslatot sza-
vazták meg harmadszori olvasásban. Azután 
a miniszterelnök indítványát vették tárgyalás 
alá a kvóta bizottság kiküldése tárgyában. 
Tltaly Kálmán az indítványt nem fogadta  el 
daczára annak, liogy elismerte azt, hogy a kor 
mányelnök a fennálló  törvénynek ;)k>»'t eleget 
tenni, mikor indítványát benyújtotta. Ugrón 
Gábor szerint a kormányelnök indítványa el 
lenkezik a törvénynyel, mert a kiegyezési tör-
vény szerint Ausztria népeivel csak akkor lehet 
tárgyalni, ha felelód  minisztérium van, Q mihez 
okvetlen szükséges, hogy parlamentjének ál 
landó többsége legyen. Most ügyviteli inlnisz 
terium van s u többség csak egyes javaslatok 
számára szerezhető meg 8 ilyen formán  nincs 
meg Ausztriában a teljes alkotmányosság, ţnely 
a kiegyezés feltétele.  A miniszterelnök allitása 
szerint reánk csak annyi tartozik, hogy van-e 
Ausztriában törvényei) képviselet, a mely meg 
felel  az osztrák alkotmánynak. \em találja 
helyesnek, hogy az osztrák parlameutben krl-
tika tárgyává tegyék Magyarország viszonyalt 
valamint azt sem, liogy a magyar parlament 
ben megkritizálják Ausztria viszonyait. I'ichler 
Győző teljesen Ugrón álláspontjára helyezke-
dett. Ezután Ugrón személyes kérdésben szó-
lalt fel  és vitába keveredett a kormányelnök-
kel a jóizlés felett.  Széli Kálmán bizonyította, 
hogy a kvóta megállapításának tárgyalása és 
a király döntése mindig törvényes volt. Polónyi 
Géza szólalt fel  azután s a mellett argumen-
tált, hogy a kvóta legutóbbi megállapításai tör-
vénytelenek voltak, továbbá szemrehányást tett 
n kormánynak azért, hogy az osztrákok szidal-
mait szó nélkül tiiri. Ismét a kormányelnök 
szólalt fel  és erélyes hangon visszautasította 
az Ausztriából ránk támadó inzultusokat. Ö 
maga sajnálja legjobban és mélyen sajnálja, 
hogy oda át Ausztriában ugy a parlamentben, 
mint a parlamenten kivUl a mi országunk şllen 
olyan ellenséges hangok hallatszanak. Epen 
azért a hazafias  felbuzdulásból  fakadó  vissza-
utasítását azoknak a támadásoknak sokszor in-
zultusoknak, igazságtalan, helytelen, valótlan, 
ellenséges és rosz indulatu ráfogásoknak  és tá-
madásoknak, melyekben tetszeleg magának oda 
át Ausztriában képviselő és nem képviselő, sem 
nem kontrovertálta, sem nem kifogásolta  és 
azok ellen sohasem protestált. Azután ismét 
kifejtette,  hogy a kvóta megállapítása eddig 
mindig a törvényeknek megfelelően  történt. Erre 
a ház elhatározta, hogy kvóta bizottságot a 

másnapi ülésben megválasztja. Ezután hozzá 
fogtak  az Adria szerződésének tárgyalásához. 
A beczikkelyezó javaslatot Heltay Ferencz is-
mertette. Lévay Lajos szólalt fel  elsőnek, de 
a kivándorlás kérdéséhez beszélt, anjelyczélra 
az Adria javaslat kevéssé alkalmas. Epen ezért 
nem nagy figyelemmel  hallgatták. A márczius 
hó 20-án tartott ülésben a kvóta bizottságot 
választották meg. A bizottság tagjai lettek: 
Andróssy  Gyula gráf,  Apponyi Albert  gr., 
Falk  Miksn,  Horanszky  Nándor,  Láng La-
jos, iíatlekovics  Sándor,  Pulszky  Ágost, 
Tisza  Kálmán,  Tomasics  Miklós,  ifj-  Zichy 
János  gróf.  A márczius hó 21-én tartott ülés-
ben az Adria szerzódesének beczikkelyezésére 
vonatkozó javaslatot tárgyalták. Ezen a gyű-
lésen az első szónok Pichler Győző volt, ki a 
javaslatot politikai és közgazdasági szempont-
ból birálta meg. Az Adria tenger hajós társa-
ság látja el egyedül tengeri forgalmunkat,  épen 
azért a jövőben, ha ga/dasági önállóságunkat 
kivívjuk, jelentékeny szerepe lesz. Ugy látszik, 
hogy a kormány is erre gondol, mikor az Adriát 
növelni akarja. Aggodalmasnak tartja azonban 
azt, hogy a szerződés monopoliumot ad az 
Adriának s ez által megakadályozza azt, hogy 
más hasonló vállalat keletkezzék mellette. Igen 
nagynak tartja azt a segítséget a melyet az 
állam az Adriának juttat, holott ez távolról 
sem teljesít ennek megfelelő  szolgálatot. A 
I'ichler beszéde végeztével elnök öt perez szü-
netet adott. Azután Kakovszky István szólalt 
fel  még pedig a házszabályok cziraén s rámu-
tat arra, hogy a javaslatot olyan módon kíván-
ják tárgyalni, a mivel az ellenőrzést megaka-
dályozzák. Az egész javaslat két szakaszban 
van foglalva  s így a szerződés egyes pontjai-
hoz hozzá szólani nem lehet. Széli Kálmán ki-
jelentette, hogy az Adriával kötött szerződés 
egyes szakaszait a ház külön tárgyalhatja. 
Természetes azonban, hogyha a szerződést csak 
részleteiben módosítjuk, akkor már a maga 
egészén változás esett és elfogadása  csak a 
maga teljességében lehetséges, hogy a társa-
sággal való kötésünk álljon. Major Ferencz 
szerint nem lehet megengedni, hogy az Adria 
számár:) oly nagy szubvencziót adjon a kor-
mány, mikor az ország nyomorban van. Az 
Adria részvényei osztrák kezekben vannak s 
igy a szubvencziót osztrákoknak adjuk. A ja-
vaslatot nem fogadja  el. Márczius hó 23-án 
!YÍ  Adria szerződésének bcczikkelyezését tár-
gyalták ['erezel Dezső később Tallián Béla el-
nöklete alatt. I'ader Iieţsq a javaslat ellen, 
Battyány Tivadar gróf  a javaslat mellett be-
szélt. Szünet után Kakovszky István szertelen*-
kedett. A Kakovszky vádjaira és támadásaira 

kereskedelmi miniszter higgadtan és tárgyi-
lagosan adatokká' fog  válaszolni. 

= Főrendiház ülése, \ főrendiház  rqa 
negyedfél  órás ülésében letárgyalta az állami 
költségvetést és a gyermek-menedékhelyekről 
sgóló törvényjavaslatot. Mivel a költségvetés a 
ItázszabályQk H/jerint még nem lett volna tár-
gyalható, Széchenyi Pál gróf  indítványára a 
sürgősség kimondásával segítettek a dolgon. 
A vita sem zajt, sem mozgalmat nem keltett, 
h;i|kan folyt  le, mint szalonokban a csevegés. 
Áz első szónok, Zselénszky Róbert gróf  azt 
bizonyította, hogy az agráriusok tÖP-'kvéae 
egyező a kormányelnök újévi beszédében el-
hangzott fölhívással.  Prónay Dezső báró, a fó-
renitiháa agyeţ|en szélsőbali tagja a nemzeti 
termelés védelmére valódi ogzkqziţl az önálló 
vámterületet hirdette, autonóm vámtarifával  s 
minimális és maximális vámtételekkel. Zichy 
Ş)ij;n[)or gróf  szimpátiáját fejezte  ki a Zselénszki 
gróf  agrarprygr̂ nţriţjn jfánt  s a kereszt-felsze-
gezó ifjúság  számára a legnagyobb méltányos, 
ságot kérte. Panaszkodott a házszabályok sé-
relméről is s a mikor erre Csáky Albin gróf 
vonszolt, ott hag; .a a termet, a mi hiiiOB ici-
tünést keltett. Â kormány tagjai közül Hege-
dűs Sándor Zselénszky grófnak  és Prónay bá-
rónak adott válaszában hangoztatta, hogy s 
kereskedelmi és iparkamara tervezetének közre-
adása félvereség  yolqa, a magyar államvasutak 
jövedelmezősége pedig nagyobb mint az oszt-
rák allainvasutaké. A vicinális törvényjavaslat 
muukáját röviden befejezik.  Vlassics Gyula a 
keresztkérdésben kijelentette, hogy a fegyelmi 
vétség e)4(t «zerf)eţ  gem hunyhat. Darányi rész-
let kérdésben nyilatkozott. Széli kormáuyelnük 
azt kívánta, hogy az agráriusok az ő gazda-
sági programmjanak alkalmazásában is az ó 
álláspontjára helyezkedjenek. A vámkérdésben 
figyelmeztette  Ausztriát, hogy a vámterület el-
különítése halálos csapást mérne- az osztrák 
iparra, 

H a z á n k és a E ü l f ö l i 
(Krónika a mult hétröL) 

A mull hét egyik szenzácziós eseménye 
d'Orsay  Olivér  ezredesnek, a mezőhegyes! m. 
kir. méntelep parancsnokának nyugdíjazása, a kit 
Krieghammer hadügyminiszter állítólag azért nyug-
díjazott, mivel a Darányi földmiveléaügyi  miuisz-
ter által a magyar lótenyésztés emelése érdeké-
ben összehívott ankelteu ugy nyilatkozott, hogy 

hadügyminisztérium által fentartett  csikótelepek 
nem sokat érnek a hadsereg lószükségletének 
biztosítására és B lótenyésztésnek emelésére, ha-
nem a helyett sokkal okosabb lenne, közvetlenül 

magyar gazdáktól beszerezni a lovakat, a lo 
vasságtól a kanozákat kiosztani a gazdáknak éa 
gondoskodni jó ménekről a a közvetlen vásár-

lással jövedelmezővé tenni a költséges oaikó ne-
velést. 

Igasán helyes, okos éa igaz beszéd, de köz-
tudomású dolog, hogy ha as ember igazat mond, 
betörik feje  különösen katonáéknál. 

A budapesti egyetemi ifjúság  egy része az 
egyetemi tanács határozatát és a kultuszminiszter 
rendeletét teljesen uegligálva a jogi és bölcsé-
szeti kar termeiben a keresztet kifüggesztette. 

Az ifjúság  ezen lépése által természetesen 
kihágást követett el s e miatt a tauács az egye-
temet 4 napra bezáratta, a kereszteket a tan-
termekből eltávolította és a tettesek ellen fegyelmi 
vizsgálatot indított. 

Hogy a fegyelmi  vizsgálat mit fog  eredmé-
nyezni, azt előre tudni nem lehet, He minden 
esetre, sajnos állapot, hogy as ifjúság  erőszakos 
módon akarja a szent jelvény t régi jogaiba vissza 
helyezni, külöuösen akkor, midőn rendelkezésre 
áll a törvényes ut, hogy óhajtásuknak érvényt 
szerezzenek. 

A magyar tudományos világnak egyik ér-
demes tagja, dr.  Fodor  József  egyetemi orvos-
kari tanár folyó  hó 19-én éjfél  után két órakor 
meghalt. A közegészségügy terén és annak ér-
dekében végzett kutatásai, bakteorologiai vizs-
gálódásai és a sok fényes  eredmény, a melyet 
elért, ismertté és tiszteltté tették nevét nouicsak 
itthon, hanem egész Európában. Ezt bizonyítja 
azon számos megtiszteltetés, a melyekben tudo-
mányos pályáján része volt. Még csak ötvennyolca 
éves volt. 1843-ban született ; Bécsben és Pesten 
tnuult. 1865-ben orvos doktor lett. 1872-ben a 
kolozsvári tudomány egyetemre az állam-orvostan 
tanárává nevezték kl, a hounan 2 év elteltével 
a közegészségtani tanszékre a budapesti egye-
temhez hívták meg. Az Akadémia 1878-ban le-
velező, 1883 bau pedig reudes taggá választotta 
ineg. Tudományos működéséért majdnem az összes 
európai tudományos intézetek tagúkká, az időkö-
zönkint tartott orvosi kongresszusok pedig elnö-
kükké választották meg. Halálát influenza  illető-
leg şz e|)l)ől következett véredény elmeazeseijig 
okozta, moly miatt egyik lábát amputálni kellett. 
Temetése folyó  hó 22-én történt a legnagyobb 
pompával, óriási közönség jelenlétében. 

A katholikus autonomia 27-es bizottsága a 
mt|lt héten naponkiut ülésezett éB uz előterjesz-
tett javaslatot Ziohy Nándor gróf  indítványára a 
következő sorrendben tárgyalta : I. A vagyon kér-
dése. 2. A tanügy. 3. A püspöki székek betöltése 
4. Választási mód. &. Az egyházmegyei képvise-
lőtestület gyűlése. 

Az elspoutru vonatkozólag megszövegezték 
a katholikus vagyonra vgnatkgzó jog fentartó  nyi-
latkozatot. 

Az iskolákról folyó  hó 20. és 21-én tárgyal-
tak. Kimondotta a bizottság, hogy a középiskolák 
tanárai és igazgatói mind a; autououija által 
hozassanak Javaslatba, a liozeumi tanárok pedig 
az autonomia által neveztessenek ki. 

A közigazgatás egyszerűsítéséről szóló tör-
vényjavaslatot Széli Kálmán miniszterelnök, mint 
belügyminiszter húsvét ntáu a ház asztalára teazi 
s valószínűleg még április hó folyamán  le fog 
tárgyaltatili az országgyűlés mindkét házában. 

Az osztrák képviselőházban ismét az obstruk-
czió róme kisért. A radikális németek fenyege-
tőznek az obstrukczióval még pedig as iuterpel-
lácziók czenzurálása miatt. November hó 32 én 
a radikális németek épen egy óra hosszáig nem 
engedték meg a rendes tárgyalást. 

Az angolpk ég burok közöli megindított 
tárgyalások teljesen meghiúsultak s Így a háborút 
tovább is folytatni  fogják.  Londoni hírek szerint 
katonai körök azt sürgetik, hogy a kormány min-
den rendelkezésre álló katonát Déláfrikába  küld-
jön, hogy a háborúnak minél előbb vége vet-
tessék, 

Kínában az angolok és oroszok viszályko-
dását ugy látszik, hogy békés uton fogják  elintézni. 

Legújabb hírek szerint az európai hatalmas-
ságok az Egyesült-államokkal éa Japánnal együtt 
lépéseket tettek az ellen, hogy Oroszország külön 
egyezséget kössön Kínával. Ezzel kapcsolatoaan 
azt is jelentik, hogy Kina a Mandzsúriára vonat-
kozó szerződést vlsszautaaitotta. Itt is ujabb bo-
nyodalmak vannak kilátásban. 

Szövetkezés az iskolában. 
(Összeállította dr. Oidófalvl  látván kolozsvári kir. 

közjegyző.) 
(Folytatása és vége) . 

II. 
Az elemi iskolában a tanító már ilyen gyer-

mekeknek a dolgok velejét Bsmertetheli meg. 
Megtanulhatja példákból, hogy a társadalom nem 
egyébb, mint a tett szolgálatok kölcsönös kicseré-
lése. Alkalmas olvasmányokkal, alkalmas példák-
kal kell a fogékony  lelkekel megtermékenyíteni. 

Ilyenszerfl  példát egy párt halljak mostan : 
Kovács Lajos, a levélhordó kellemetlen hely-

zetben volt hétfőn.  Kilyakadt a cxipSje. Elment 
tebit Nagy Péterhez, a czipéazhez és igy szólt 
bozzá: 

— Csináld meg a c/ípőmet, mert különben 
bolnap nem állhatok szolgálatba. 

Péter azt válaszolta: 
— Síivesen megcsinálnám a czipfidet,  de 

fát  kell hoznom ai erdőből. Ha esőnk leás az 
éjjel, hossza ideig nem lesz fűteni  valóm. Ok-
vetetlenül h a u kell bonom a fit  as erdőből. 
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Ebben a kellemetlen helyzetben Lajosnak 
jó gondolata támadt, igy szólt Péterhez: 

— lile hallga-^»: csináld ineg a czipőmel, 
én meg haza hozóin a fádat  az erdőből. 

Ugy történt, a hogy megbeszélték és mind 
a ketten nagyon m-gvollak elégedve. 

íme első benyomása a tett kölcsönös szol-
gálatuknak, a melyek állal ember »7. ember társá 
nak éleiét lüthetővé. elviselhetővé teszi. Tömér-
dek ilyen példa mind annak a megértésére, lelís 
merésére, ve/.eli a tanulói, hogy az egyedül AIIA 
ember jóformán  lehebeteilen, inig a szövetkezett 
ember csoport halaimat képvisel; a szövetkezés 
utján a látszólag megoldhatatlan feladatok  min-
den nehézségei elhárilhalók. 

Még egy ilyen iskolai példa: 
A tanitó megígérte, hogy csiit öi tökön juta-

lomból sétálni viszi az egész osztályt, mert meg 
volt vele elégedve. Csütörtökön reggel azonban 
Lajos apja kijelentette, hogy Lajosunk fát  kell 
boi dania, tieni mehet sétálni. Etre az egész osz-
tály elment Tólli Lajosékhoz, segiletlek n-ki, 
a lát hamainsnn behordták s Lajos azután me-
hetett sétálni a többiekkel Val iinennyen öi ültek, 
Lajos is örült s a tanitó azt mondta, hogy ez 
az összetartás. 

Az i.skolai életből az alkalmi szövetkezés-
nek igen sok példáját sorolhatnám még lel, azon-
ban még csak egy pál't enilhek a nevezetesebbek 
közül, azek tartósabb hatással vo'tak a flatai 
lelkekre. 

Egyik érdéi) részi főgimnáziumokban  a tanu-
lók kőzött, ugyan nemniegerősilellalapszabályok-
kal, de tényleg feuáll  „a tanárok lulszigora állal 
okozott vagyoni kár megtérítésére alakult szö-
vetkezet" és áldásosán működik. 

A mult évben történt, hogy egyik jeles-
képzettségű társukat egy gyerinekcsinyát l kon-
viktust kedvezmény és más javadalmak elvesz-
tésére Ítélte a tanári kar. A szövetkezet tagjai 
az tanillótársaí voltak. Az ítéletet maguk közölt 
igazságtalannak minősítették. 

Nem mentek további panaszra, nem éltek 
pei újítással, mert tanulni akartak, az érettségire 
készültek. Minden tagra kivételiek aránylagosat) 
a káit. 

Megfizették  társuk helyett a kollégiumnak 
összes követelését, alig jutott egyve-egyre egy-
ket korona"és teljesen vagyontalan tái>uk ta-
nulmányait tovább folytathatta.  Tanuló társai 
szeretete munkakedvét annyira fokozta,  hogy 
mi hl egyik legelső tette le az érettségit. 

Meg volt mentve s ma a kolozsvári egye-
temen egyik legkitűnőbb hallgató. 

Társai itt vannak vele, szóval, tettel most 
már ü is gyámolítja őket és annyira összetar-
tanak, hogy egyiknek ötömé mindnyájuk öröme, 
masiknak bánata mindnyájak bánata, egyikuek 
pénze mindnyájuk pénze és igy itt az idegenben 
valamennyien jól boldogulnak. 

Ugyanezen főtanodában  a rendes gyakorlat 
az. hogy ha valamelyiket nagyobb anyagi kár 
éri, kibocsát epy ivei, niirja. hogy „!Segit-„ és 
bizony az összes növendékek megsegítik az ilyen 
kérő szóval huz/Ajuk loidulókat. 

Ugyanott láttam, hogy egyik diák. a melyik 
a főtanodától  legmesszebb lakik, megfogad  egy 
így bizonyos fuvarost  két rósz, lassú járatú ló-
val, de jó kedelyü einbeit és azután szervezi a 
„Szállító szövetkezel"-et. S'kszor Ki-20 diák 
podgyásza is reá kei ül e szekérre, ők meg gya-
log, dalolva m-nnek a szekér után. Olcsón fu-
varozzák haza mindegyiküket, a többlet egy ré-
széi öl útra valót szereznek be, ebből részeltetik 
a fuvarost  is, a ki az ulou velük jól mulat és 
épen ezéit sokkal jutányosa1 ban vállalkozik az 
ilynn terhesebb fuvarozásra,  iniullia egy önző 
diák csak a maga részére foglalná  le. 

Kiég ennyi a fiukról. 
beszéljünk most tuár a leányokról. 
Egy budapesti külvárosi iskolában az egyik 

növendék megbetegedett, s az orvos egy liter 
kina-bort reudelt neki. Még ha az iskolában 
készült volna is a bort, legalább két koronában 
került volna. Ekkora összeget pedig senki »'ni 
tudott áldozni. Ekkor a tanítónő azt tanácsolja 
a növenJéknknek, adják össze mindazt, a mi ki-
nek-kinek kicsi tehetségétől telik. S igy apránként 
összerakosgatva csakhamar egybegyűlt a liter 
kina-bor ára. 

A legokosabb leánykát ekkor az orvosság-
gal elküldik beteg társuk lakására, s valamennyi 
emlékezni fog  arra, hogy vállvetve sikerült, a 
mi külön-külön leh"letlennek látszott. 

íme a szövetkezés példái, a mikor bizonyos 
alkalmi czélok elérésére törekednek. Ionén csak 
egy lépés választ el a szövetkezés állandósításá-
tól, a mi számos iskolában m»g is történik. Sok 
helyütt közösen szerzik be a t .Illanókat, czeni-
zákat, zsebkéseket, s ez által gondoskodunk 
arról, hogy senki se legyen akadályozva, a mun-
kában. És a szó teljes érteluiébeu kooperáczió a 
neve annak a szövetkezésnek, melyet az egyik 
falusi  iskolában alakítottak a ruhák javítására. 
Országos vásár alkalmával a növendékek pénzt 
adtak ös-ze, hogy szövetdarabokat, fonalat,  gom-
bokat vásárolhassanak olcsó ároo. Mindezt nagy 
dobozta helyezték, ez a raktár s valaüáuyszor 
kifeslik  valamelyik leányka rnbája, iftgtön  ki-
javítják az iskolában. A nagyobb leánykák fol-
tozzák a kicsinyek ruháját ugy, hogy a családok 
ettől a goudlól teljesen mentve vannak, Az 
egyik leányka igy irt erről a szövetkezésről: 

„A fonál,  nagyban vásárolva, bárom kráj-
czár helyett csak kettőbe kerül. Majd ha nagy 

leszek, oda törekszem, hogy ö-szeálljnnk néhá-
nyan jó gazdasszonyok, a milyen magam vagyok, 
hogy czukrot, a kávét, a fűszereket,  szóval min-
dent, a mi szükséges, közösen beszerezzük. Igy 
kevesebbe karul." 

Ezt másképen ngy is lehetne nevezni, hogy 
a férj  fizetésének  vásárló képességét fokozzuk. 
A mivel bizonyára többet tett az asszony, mint 
ha azon iparkodik, hogy maga is fizetést  kapjon. 

Formára ez semmi de a dolog lényegére 
nézve igen sok, úgyszólván minden. Az ilyen 
tanítások hatása sokszor szembeszökően nyilat-
kozik meg a gyakorlati életben. Párisban pél-
dául a hol a sok mindenféle  lilalom a tanitó 
kezét megbénítja, ilyen sorokat találunk egy 13 
éves tanuló írásbeli feladványában  : „Nem en-
gedelmeskedtem a tanító urnák. A tanitó ur 
megtiltja a lapdázást, mert a lapdával könnyen 
betörhetjük az ablakot. Nem fogom  többé 
lenni . . Ez történik Párisban. Már most 
nézzünk át pl. Orleansban, a hol egykorúak a 
tanulók, lapilázni is akarnak s az iskola üveg-
tábláit hasonló veszedelem fenyegeti.  Orleansban 
legott megalakuld „az üvegtáblák betörése ellen 
való szövetkezel" s a tanulók annyit játszottak, 
a mennyit akartak. A míg tehát a párisi tauuló 
tehetetlenségében csüggedten megáll a fenyegető 
üvegtáblával szemben, az orleansi ügyet se vet 
rá. a szive kedvét tölti; az üvegtáblákról előre 
gondoskodtak. Ha betörnek néhányat: lesz mun-
kája az üvegesnek, ennyi az egész. Igy növekszik 
a fogyasztás,  lejlödik az egyéni kezdeményezés 
szelleme, pusztán az ilyen szervezet által, inely 
arról gondoskodik, hogy a támadt hiáuyok pó-
toltassanak. 

I I I . 

Az igy előkészített növendékek már az al-
tmi/.uius (mások bajával való törődés) sal ke-
rülnek a tanárok, tanítók kezelése és nevelése 
alá. Minden tanú jának meg vau a segilö-egye-
sülele. Én ezen egyesületeket a mai szellemében 
nem tartom helyeseknek. Akarhánynak nagy 
tőkéje van és még sem tud eredményt elérni. 
Azt sem tartom helyesnek, hogy ezeu egyesüle-
tek nagy része ni.nden viszontszolgáltatás kikö-
tése nélkül, mintegy kegyelem kenyeret ad. Igen 
sok, arra ráutalt, önérzetes fiatal  ember e segít-
séget épen e minőségéért uem veszi igénybe. 

E segítő egyesületek átalakilandok lenné-
nek iskolai filléres  szövetkezetekké. Ugy kép-
zelem, hogy megfelelő  alapszabály melleit minden 
tanuló, gazdag és szegény egyaránt, hetenként 
legalább egy fillért  tartozna befizetni,  a míg egy 
minimális üzletrészt, mondjak öt év alatt 250 
fillért  befizetne. 

HA foly  tatni akarná és ugy esne, hogy egy 
ötéves cziklus tanulmányai végeztével belejezést 
nem nyerne, ugy legyen joga ezt hasonló [ölle-
lelek melleit még akkor is, mikor már az inté-
zetnek nem növendéke — folytatni.  A szövetke. 
zei igazgató-tanácsát képezné mindig a legma-
gasabb osztály növendékei. Igazgatóságát és 
felügyelő-bizottságát  meg a tanintézetben levő 
növendékek közül szabadon választottak. Könyv-
vivöil péuztárnokát és más hivatalnokai ugyan-
csak az iskolai növendékek közül választaná. 

Azzal, hogy az iskolából már kikerült egyén 
még m'tulig tagia lehel e szövetkezetnek, mint 
üzletre zes, elérnék azt, hogy az iskolából kike-
rültén egy kedves intézmény utján kapcsolatban 
és összeköttetésben állauának azzal az intézet-
tel, mely nekik az előmenetelre a nevelést, ok-
tatást megadta. 

Tudom és hiszem, hogy igen keveseu toguá-
nak kilépni. Hisz a felelősség  nem lenne magasabb, 
mint a jegyzett üzletrész, vagy részek erejéig. 

A segítés se lenne kegyadomány. Becsület-
szóra adott olyan értelmű kölcsönt gondolok, 
melyben a javadalmazott által kiállító' t kötvény-
ben kölelezué magát arra, bogy a kölcsön veti 
tőkét és annak évi l°'n kamatját akkor, a mikor 
vagyoni viszonyai megengedik, meg fogja  fizetni. 
Lesz mindenütt egy pár olyan is, a ki nem fogja 
tudni visszatéríteni, a kapott segélykölcsönt, 
de ma jó része nem is gondol vele. 

A segítő szövelkezet adósainak többsége 
azonban meglógja térileni, mihelyt csak lehet és 
pedig megtoldva, mert rajta is segítettek, segít-
sen ö is másokon. 

A nem magasab, mint l"/0 kamatjövedelem-
ből az önképzőkörök, dalkörök, zeneegyletek és 
uiindeu más egyletek az intézet kebelén belUI 
segélyezendők volnának. 

Az első években erre kevés jatna, mert a 
tagoknak könyvvásárlásra, internálusi és egyéb 
szükségletekre az üzletrészek is alig lennének 
elegendők, de már egy évtized múlva igen nagy 
segélyt nyújthatna egy ilyen szövetkezet. 

A magyar ember kötelességtudó, pontos 
fizető,  erről csak a nem jól alkalmazóit segítés 
munkájával szoklaltatott le. Ha már most, mint 
gyermek a kapott segélyért viszontszolgáltatással 
tartozik, meg fog  erősödni benue a kötelesség-
érzet és a hazának pontos, kötelességtudó pol-
gárává lesz. 

Örök hálával fog  emlékezni arra az inté 
zetre mely benue ezt kifejlesztette.  Majd ha ta-
nulmányai után munkája gyümölcsét élvezi, nem 
fog  megfeledezni  arról a filléres  önsegélyző szö-
vetkezetről sem, melynek vezetésében, mint gyér 
mek tevékeny részt vesz, örömmel fog  vissza 
emlékezni azokra a küzdelmes gyűlésekre, me-
lyeken szabad választási jogát éveken át gya-
korolta, annak áldásaiban részesült. 

IV. 
Látom sokak arczáról a kérdést, hogy miért 

kellett ezt nekünk végighallgatni, és végigolvasni? 
Azért, mert hazánkban már több százezer 

ember lobogtatja a szövetkezeti zászlót, de még 
igen kevés* a vezető, a tanitó, hogy mely uton-
módon lehessen a legegyszerűbb szövetkezetről, 
a hitelszövetkezetekről áttérni A magasabb, kom-
phkáltább, de áldásosabb többi szövetkezetre : 
a termelő-, a fogyasztó-,  raktár-, közmagtár és 
más szakszövetkezetekre. 

Igen sok ember fog  kelleni, a ki ebben 
az irányban majd vezessen. 

Az iskolában kell ezt megtanulni, játszva, 
köunyen szeretetteljes vezetés mellett, mert ha 
ott ezt elmulasztják, a gyermekeket önzőknek 
nevelik, oknélkül kiáltják : „Szabadság, testvéri-
ség egyenlőségÖnző emberek ajakán ez kiálló 
szó lesz a pusztában, csakis önzetlen emberek 
tehetik termékenyuyé embertársaikat, hogy e 
szavak ne csak jelszavakat, de igazságot is 
hirdessenek. 

jutott arra a meggyőződésre, hogy a könyv nem 
olyan élettelen dolog, mint a japáni legyező, mely 
csinosan fest  a szoba egyik sarkában. Hogy a 
könyv nélkül üres a szoba, hiányzik beHlle • 
lélek. Vagy igaza volna Puskin könyvárusának 
— A költő és könyvárus czimfl  gyönyört ver-
sében ránk vonatkoztatva is, hogy: 

Lepheti a penésa s a por 
Ha vers, ha próza; ez a kor 
M®g egy jó szót sem adna értak. 

Nem akarjuk, nem tudjuk hinni. A magyar 
könyv szeretete ily mostoha nem lehet. Ha ba-
josan, ha lassacskán is, de elfog  készülni annak 
a hidnak a túlsó fele  is. Mert a magyar értel-
miségnek meg kell értenie, hogy más a könyv, 
— minden jóravaló könyv — mint a kinai váza, 
meg a japáni legyező. Ez legfeljebb  arra jő, 
hogy elkergessük vele az alkalmatlan legyet a 
könyveink olvasása közben. 

A magyar könyv. 
Irta Itóua Béla. 

Szivem igaz szeretetével üdvözlőm a magyar 
szellem minden hajtását, a rügyezni kezdő bim-
bótól az erős karu tölgyig. Kedvesek vagytok 
nekem, gyönyöi üségére lelkemnek ti gömbölyded, 
barátságos belükkel teli lapjai magyar értelem-
nek, magyar szivnek. Büszkeségtől duzzad min-
'den érzésem, valamikor gyarapodástokai látom, 
dicsekvés indilja tollam, ha szépségteket kell 
magasztalnom. 

Mert szépek vagytok, magyar könyvek, 
szépek, akár díszes külső pompája járjon veletek, 
akár a magyar szó édes zenéje csengjen szürke, 
diszlelen lapjaikról. Ha rajtam állna, a magyar 
könyvesboltból hidat veretnék minden tehetős 
magyar házba, hogy könnyen átkelhetnének oda 
a családi szentély kellős közepébe a magyar 
könyvek. 

De igy csak nézem, évek óta elboruló tekin-
tetem kiséri a hídverők Danaida-munkáját. Nem 
készül az a híd soha el, bármi nagy is a készség, 
mely a munkásokat a dolgukban vezérli. A híd 
egyik tarlója erős, kemény talajon épült, a ma-
gyar könyvkiadó álhatatos hitén, hogy a mi 
közönségünknek kell a könyv. A másik tartónak, 
a magyar értelmiség televény földjében  CBak nem 
akad tartós talaja. Akárhányszor fölverik  a pil-
léreket, csak összeomlanak azok. 

Denikve, a magyar könyvnek nem akad 
gazdája. A magyar társadalom nem kéri ki részét 
az irodalom termeléséből oly módon, hogy remé-
uyünk lehetne a magyar könyvkiadás hirtelen 
fellendült  kedvéuek állandósítására. Kiadóink 
panaszkodnak, hogy az ö készségűkkel nincs 
arányban a könyvvásárló kedv. Hogy egy-két 
nagyobb vállalkozást kivéve, nem sikerül semmi, 
hogy nem Ind gyökeret verni a könyvek szük-
séges voltának általános érzése. 

Hát ez szomorú dolog. Szomorú főleg  akkor, 
mikor egy sajátos jelenség kellene, bogy csak 
inkább szítsa közönségünk könyvvásárlási ked-
vét, tudniillik, a magyar könyv olcsósága. Egyet-
len európai literátura sem termel oly olcsó köny-
veket mint a miénk. Már látom, hogy egynéme-
lyek kétkedőn rázzák a fejüket.  Pedig lessenek 
elhinni, igy van ez. A magyar tudományos könyv 
minden időben olcsóbb volt a külföldinél.  Vagy 
hol akad párja a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvkiadó-vállalatának, mely mint az idén, egy 
Carlyle és Bodley kötetet, Pauler történeti mun-
káját és Jánosi esztelika történetét tárgyazó 
könyvel nyuitana mind együtt tiz koronáért? 
B e ö t h y Á k o s uj könyvéhez fogható  ter-
ledelmes német könyv legalább husz márkába 
kerülne, a magyarnak 14 korona az ára. Eötvös 
és Mikszáth gyűjteményes munkáinak egy-egy 
kötete remek kiállitásúsn négy koronán kerül 
piaczra, Reviczki és Kis József  költeméuyes 
könyveit három koronájával teszik népszerűvé, 
az Athenaeum olvasótára és az Egyetemes re-
génylár pedig koronánként hozzák forgalomba 
a hazai és idegen elbeszélők legjava alkotásait. 
A magyar könyvtár kiádója 30 fillérért  veszte-
geti a kitűnően megválogatott lűzeteket, pedig 
alig számíthat olyan nagy keresletre miut Rek-
lámék. Ha a magyar klasszikusok egyrészével 
egyelőre meg is vagyunk akadva (a mig a ha-
láluk után való 50 ösztendö le nem jár), Petőfi-
ből ime két forintos  illusztrált kiadással ked-
veskedik az Athneaeum, a Zalán futását  Bzép 
rajzokkal ékesítve három koronáért adják. Tompa 
összes verseit meg négyért. Majd aztán eljön 
az olcsó Arany, Vörösmarty, Berzsenyi, Bajza 
ideje is. 

Astán micsoda gondot fordít  a magyar kiadó 
a könyveire! Alig akad köztük egy is, mely ne 
kivánna a szemnek is tetszeni. Ebben a tekin-
tetben határozottan előtte járunk a franczíának 
meg a németnek. Mert Frsuklinék, Révaiék, az 
Athneaeum, a Budapesti Hírlap remekül nyom-
tatott könyvekkel kelletik a magyar könyvet. 

A tavaszszal — ugy tudjuk — könyvki-
állítást rendeznek a magyar kiadók. Nem a leg-
jobb időt válogatták meg hozzá a gazdasági 
hanyatlás mai korában. De ki tudja, hamarosan 
lesz-e máskép? Azért jól teszik, ha megvaló-
sítják tervüket. Jól teszik azért is, hogy meg-
bizonyítsák igy közvetlenül, mit tettek dk egy 
évtizeden át a magyar szellem fejlesztéséért; 
bogy közönségünk — és itt mindig a« értelmi-
ség értődjék első sorban — még mindig uem 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— G á b o r nap ja . A csik-somlyói főgim-

názium • népszerű és képzett igazgatóját, Pál 
Gábort neve napja alkalmából a tanári testület 
és a hálás főgimnáziumi  ifjúság  szép óváczió-
biin részesítette. Ugyanis folyó  hó 24-én este 
iiz ifjúság  fáklyás  zenével tisztelte meg, me-
lyet a derék igazgató szép szavakban köszönt 
meg s ennek végeztével a tanári testület tisz-
telgett nála, a kiket vacsorára vendégeiül is 
látott, melyen az ünnepeltet és családját szebb-
nél-szebb felköszöntőkkel  lepték meg. Pál Gá-
bor fogadja  a mi őszinte üdvözletünket is. 

— Merény le t J a b l á n c z y a l t á b o r n a g y 
ellen. A csendőrség főfelügyelője  Jablánczy 
Sándor ellen e hó 21-én Budapesten a láncz-
liidfő  pesti oldalán egy volt csendőr számve-
vőségi főhadnagy  forgópisztolynál  merényletet 
követett el, mely alkalomból kisült, hogy a 
merénylő csikmegyei nngykászoni Gál János 
volt, kit pár évvel ezelőtt a csendőrség köte-
lékéből elbocsátottak s a ki ezért Jablánczy 
altábornagyon akarta megbőszülni magát, a kit 
szerencsétlen helyzetbe jutása legfőbb  okozó-
jának tartott. Gál a jelzett helyen szembeta-
lált altábornagynak egy levelet akart átnyúj-
tani, annak elolvasását követelvén, mit az al-
tábornagy nem fogadott  el és tovább akart 
haladni. Ekkor Gál forgó  pisztolyt vett elő s 
rákiáltott, hogy megöli s pisztolyát el is sütötte, 
ez iizonban csütörtököt mondván, az altábor-
nagy kardot rántott s leakarta vágni támadóját, 
miben megakadályoztatott egy hirtelen ott ter-
mett zálogházi szolga és egy pinczér által, kik 
a merénylő karjait hátul lefogták  s átadták 
egy közelben álló rendőrnek, ki aztán a fő-
kapitánysághoz kisérte, hol kihallgattatván, be-
vallotta azon szándékát, hogy az altábornagyot 
megakarta gyilkolni, mert egy levél miatt ő 
tette jövőjét tönkre. A merénylő előéletéről 
következő részleteket Írhatjuk meg: Gál János 
két év előtt még a pozsonyi csendórkerUleti 
parancsnokság számvevőségében mint főhad-
nagy volt beosztva. Pályáját az erdélyrészi 
csendőrségnél kezdte meg, mint egyszerű köz-
csendőr. A csendőrség volt főparancsnoka  né-
hai Török Ferencz tehetséget fedezvén  fel 
benne, számvevő tiszti tanfolyamra  küldötte, 
inint akkori altisztet. Mikor innen kikerült, 
18!)2-ben hadnagygyá, néhány évvel utóbb fó-
hadnagygyá léptették elő. Ebben a minőség-
ben kuszárnya-bérieti szerződések kötése s az 
utazási számlák felülvizsgálása  volt a tisztje s 
működésében szabálytalanságok fedeztetvén  fel, 
mivel időközben becsületbeli ügye is akadt, a 
becsületbíróság rangjának elvesztésére Ítélte. 
Gál perújításért folyamodott,  majd nyugdíja-
zását kérte a minisztériumtól, de ezt sem tel-
jesítették. Jablánczi altábornagy ellen az in-
dította a merényletre, hogy benne sejtette az 
elutasító végzések szerzőjét. A szerencsétlen 
ember lelki állapotán már a tavaly észlelték a 
normális állapot hiányát s allitolag mostani 
tettét is beszámithatlan állapotban követte el. 

— P ü s p ö k i s s en tgyako r l a tok Cnk-
Somlyón. Előlegesen megállapított diazpozi-
cziók után közöltük lapunk mait számában 
gróf  Mujláth püspök ur őméltóságának e hó 
20-án Csík-Somlyóra való érkezését, azonban 
eme megállapodásban változás állván be, a 
szentgyakorlatok tartására a kitűzött napon nem 
őméltósága maga, hanem megbízottja Mind-
linszki JózBef  pozsonyi Jézustársasági atya érke-
zett meg, a ki fáradhatlan  buzgalommal tartott 
négy napon át a Bzerzet nagy templomában 
magas Bzinvonalu szentbeszédeket a tanuló-
ifjúságnak  és pedig naponkint négyszer. Szom-
baton délután az összes ifjúság  a szentgyónás-
hoz járult, melyben a közelbeli papság segéd-
kezett. Vasárnap délelőtt maga a püspöki meg-
bízott végzett gyóntatást, melyhez a külső kö-
zönség részéről, nevezetesen a női nemből igen 
sokan járultak, délután pedig elutazott Som-
lyóról. 

— • soro sás . A mint előre is jeleztük, 
vármegyénkben az idei ujonezsorozás már kez-
detét vette e hó 26-án, még pedig az alcsiki 
sorozó bizottság polgári elnöki teendőit Beeze 
Antal alispán ur teljesjti. A közöshadsereg ré-
Bzéről Meczner Lajos őrnagy és Rayda Elemér 
főhadnagy  fognak  a sorozásnál közreműködni, 
mig a honvédséget a helybeli honvéd zászlóalj 
őrnagya és egy segédtiszt képviseli. 
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— A somlyói g i m n á z i u m áthelye-
zésének ügye. Hir szerint a vallás és közok-
tatási miniszter a státus igazgatóságának hozzá 
intézett felteijesztésére  kijelentette, hogy az 
építésre adandó államsegély iránt a törvény-
hozásnak csak akkor fog  előterjeszt tenni, ha 
ismeretes lesz előtte ugy a vármegye, mint az 
erdélyi róm. kath. státus ajánlata s közöltetik 
vele egyúttal ugy a somlyói gimnázium épület 
és teleknek, valamint a gimnázium helyéül 
Szeredában kijelölt területnek értéke. 

— Öngyilkosság. Tekerópataki Farkas 
Ágoston amiatti bujában, liogy egy lova el-
pusztult, folyó  hó 19-én saját csűrében fela-
kasztotta magát s mikor neje rátalált, már 
meg volt halva. 

— Gyermek gyilkoság. I'app Mária 
(Jánosé) nevü gyergyó-várhegyi árva oláh leány 
házából ezelőtt pár nappal eltávozott s lakása 
ajtait nyitva hagyta. Szomszédaszonyok f.  hó 
17-én bementek a házba, meggyőződést akarván 
szerezni, hogy a leány otthon van-e. A leányt 
nem találták, hanem az asztal alatt friss  ásás-
nak nyomait vették észre. A föld  felsó  rétegét 
félre  tolva egy szennyes rongyba takart cso-
magot találták. A csomagot kibontották s meg-
rettenve látták, hogy a mi benne volt nem egyéb 
mint egy kis, párnaposnak mutatkozó gyermek 
hulla. Az esetnek hire szaladt s az elöljáróság 
jelentést tett a gyergyó-szentiniklósi járásbíró-
ságnak, mely f.  hó 21-én tartotta ineg 2 orvos 
közreműködésével a hulla vizsgálatot. Az orvosi 
vizsgálat rendén a gyermek élve születése és 
szándékos megfojtása  kétséget kizáróan beiga-
zolást nyert. A szerencsétlen anya, midőn meg-
tudta, hogy bűnének nyomára jöttek menekülni 
akart, de rokonai, kiknél addig tartózkodott 
nem engedték el, s most kétségbe esve várja 
büntetését. 

— Iparfelügyelöi  ke rü l e t ek nj be-
osztása. A kereskedelmi minister a kazán 
vizsgálati ós iparfelügyeleti  ügyek együttes 
ellátására a kereskedelmi és ipar kamarák te-
rületi beosztásával azonos iparfelügyelői  kerü-
leteket szervezvén, a maros-vásárhelyi ipar-
kamara területére — melyhez Csikmegye is 
tartozik — Maros-Vásárhely város székhelyei 
ipari felügyelőül  Solt Adolf  I. osztályú ipari 
segédfelűgyelőt  nevezte ki. Az egyesitett szol-
gálat az uj szervezeti beosztással április hó 1-én 
veszi kezdetét. 

— Erdfisitési  j u t a l o m d i j a k k i tűzése . 
Az országos erdei alapból a magasabb fennsí-
kok, s azok meredek oldalainak s közgazdaság 
szempontból erdészetileg művelendő oly terü-
leteknek beerdósitésére, melyeken hegyomlások 
hő- vagy kógörgetek megakadályozása, szél-
vészek és vizek rombolásának, valamint a fu-
tóhomok tovább terjedésének meggátlásu vé-
gett az erdősítés közgazdasági szempontból 
Bzükséges, a földmivelési  ministerfolyó  évben 
6 nagyjutalmat és 12 elismerő jutalmat tűzött 
ki és pedig: két elsőrendű nagyjutalmat egyen-
kint 1000 koronára, két másodrendű nagy ju-
talmat egyenkint 800 koronára, két harmad-
rendű nagy jutalmat egyenkint GOft  koronára, 
három elsőrendű elismerő jutalmat egyenkint 
500 koronára, három másodrendű elismerő ju-
talmat egyenkint 400 koronára, három harmad-
rendű elismerő jutalmat egyenkint 301) koro-
nára és három negyedrendű elismerő jutalmat 
egyenkint 200 koronára. Versenyre bocsáthatók 
mindazon erdősítések, melyben a folyó  évben 
nem állami költségen foganatosítva  lettek, még 
pedig a nagy jutalmakra, ha egy tagban leg-
alább 25, az elismerő jutalmakra ha egy vagy 
két tagban legalább 10 holdra terjednek. Verse-
nyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos testületek, 
polgári, egyházi, vagy birtokos községek, kiknek 
költségén az erdősítés teljesíttetett. 

— Len kikészí tő gyá r Udvarhe ly-
megyében. Udvarhelyen e hó 15-én fontos 
értekezlet volt, melyen a földmivelési  miniszter 
képviseletében Kasy miniszteri osztálytanácsos, 
Károly Rezsó és Füredi szaktanárok, Kriedler 
gyáros Szepességból, valamint Dániel (Jábor 
képviselőházi alelnökkel élén a vármegye elő-
kelőségei vettek részt. Ezen az értekezleten 
határozták el egy lentermelő és kikészítő gyár-
nak Székely-Udvarhelyen még ez évben való 
felállítását  Az értekezletről Darányi minisz-
terhez üdvözlő- és köszönőtáviratot intéztek, 
melyre a miniszter következőket válaszolta: 
.A vármegye tisztelt gazdaközönségének meg-
bízásából küldött szives megemlékezést őszinte 
köszönettel vettem azon kívánságom kíséreté-
ben, hogy a lentermelés szinte hathatós tényező 
legyen a vármegye gazdaközönsége jóllétének 
emelésében". 

_ — K é t gyermek-é le t m e g m e n t é s e . 
A hó olvadásból származott tavaszi vizáradá-
Bok bár azok a csendes enyhe idő mellett nor-
mális állapotban voltak, mégis majdnem áldo-
zatot követeltek maguknak. Két gyermek éle-
tét veszélyeztette az áradat és pedig egy 9 
éves leánykáét a Kászon vize és egy 5 éves 
fiueskáét  a Fisákvize. Kászon-feltizi  Csiki Fe-
rencz 9 éves leánykája a Kászon patak meg-
áradt vjzén átvezető pallóról zuhant a habok 
kitaé, kit odavaló Fekete Simon élete kocz-
káztatásávalmentett ki a rohanó árból, csik-
sienlgyörgyi Szécs János pedig a Fisák vizébe 
eaett 5 éves Scócs Györgyöt adta vissza az 
étetnek, hasonló körülmények között Mindkét 
esetnek tanúi lévén, ezek vallomása alapján 
áz illetők életmentési jutalomdijra ajánltattak 
* kormánynál. 

— Al E. K. E.-gyujtól. (Kérés az Iv K. E. 
tágjaihoz és bsrátjaiboz.) Egészséges verseny fejlődött 
ti a liuzui gvujtógváruk között. Első sorban uz volt 
A czél, hogy' kiszorítsák U külföldi  gyujtókut, melyek-
ből toll!) millió korona értékűt fogyasztott  u magyar 
közönség. Most hogy A külföldi  gyuitókniik fogyasz-
tása nanról-napru csökken, megengedhetik maguknak 
uzt u fényűzést,  hogy versenyre keljenek egymás kö-
zött és a közönség is helyesen cselekszik, lui a jobb 
és gazdaságosabb hnziii gyújtókat vezeti he háztar-
tásába Ilyen gvujtók a most forgalomhajölt  E. K. E. 
gvujtók, melyek kifogástalan  és Ízléses kiállításukkal, 
tartós égő képességükkel a legkényesebb idényeket is 
kielégítik. Ezeket a gyújtókat az tliiió mugyur ál-
talános gvufagyár  r. t (Dudátok) hozta forgalomba  s 
hogv mindenfele  megrendelésnek eleget tehessen 
egyszerre többféle  fajú  gyújtót bocsát a közönség 
használatába : E. Iv. E. biztonsági gyújtót. E. K. E. 
robogó-gyújtót. E. K. E. vihar-gyujtót sţb. Az elne-
vezés az" Erdélyi Kárpát-Egyesület nevének kezdő-
betűi után történt, melynek kulturális jótékony czél-
juiru az E. K. E.-gyujtók eladási árából ">«/0-ot ad a 
hazatias czég. Természetesen a czég gyújtói tiszta 
magvar gyártmányok, melyek a budafoki  gyárban 
készülnek, a hol csak magyar munkásokut alkalmaz-
nak és magyar nyerstorméiiyoket dolgoznak fel.  Fel-
hívjuk a közönség figyelmét  az uj gyújtókra, mefyek 
sokkal jobbak és sokkul gazdaságosabbak, mint a 
most forgalomba  levő többi efféle  gyújtók. A magyar 
gvujtó-ipurnuk csuk dicséretére válik, hogy nemesük 
kitudja szorítani u külföldi  gyújtókat, de itthon ver-
senyezni is tud egymás között. A közönségnél 
természetesen a jobb gvujtó fog  győzni, a mi nein 
árt u többi hazai gyáraknak, mert ez csak sarkalni 
fogja,  hogy azok is megközelítsék jóságban, kiállí-
tásban és praktikus kivitelben az E. K. E. gyújtókat. 
Ez okból, hazafias  tisztelettel kérjiik, szíveskedjék e 
gyújtókat pártfogásába  venni és levelező lapon kö-
zölni velünk, hogy lakó helyén melyik kereskedő 
hajlandó az E k, E.-gyújtókat bevezetni, hogy Vele 
közvetlen érintkezhessünk. -V megrendelések az Er-
délyi Kárpát-Egycsiil'-fhez,  Kolozsvárra, vagy az 
l/nió magyar ált. írvufagvárhoz.  Budafokra  inté-
zendök. Kolozsvár, 't'JOl.'febi.  12. lir. Fcílilzsch Ar-
thur orsz- képv. elnök. Kudnót Ilezsó főtitkár.  A/. 
erdélyi kárpát egyesitlet fenuti  kérését hazatias kö-
zönségünk és iparosaink figyelmébe  annál inkább 
ajánlhatjuk, mert az egyesület kimondotta azt is, 
hogy itz E. K. E. gyújtókból bevett összegeket ösze-
szegvüjti és abból a fogyasztás  arányúhoz képei niiu-
don vármegyében egy-egy „Erzsébet menedék házat" 
épít : tehát otyuu kö/.ezél juvára fordítja  a gyujLók 
jövedelmét, inely minden vármegyére nézve igen 
foutos. 

Fő tá rgya i á sok a kir . tö rvényszék-
nél . l'JOl. évi márczius hn 29-én. HU — l'JOl. 
bfaz.  Kjuitz Sándor csalás biirteltéért. 483. bfs7. 
Itúngi Árpád közokirat linmieitiisért. 1)N4. hisz. 
Rode Itnre és 4 társa súlyos testieórtéa bűntettéért. 
Klnük Dr. Perjéssy. IJirák Elles Zsigmond, Kovács 
Lajos. Jegyző Beöthy Gábor: 1001. márczius lió 
30-án. Újra fölvételi  ügy. 1I0G. bfsz.  Puskás 
Gábor súlyos testisértés bűntettéért. 

Méhészek figyelmébe.  A .Székelyföld  Gyer-
gyó nevü vidékén a napokban egy igen értékes, Mé-
hészkönyv cziiuii inú jelenik meg Józsa Sándor ismert 
jeles méhész tollából. Szerző hosszas kísérletezés utján 
fényesen  bebizonyította, hogv a méhészkedés nem-
csuk hazánk enyhe égulju vidékein nyereséges, de a 
felvidék  zord bérczei között is kitiiuő, eddig nem is 
remélt szép sikert biztosit e kedves foglalkozás,  ha 
a megfelelő  szakismeret nein hiányzik. E fontos  tu-
pasztalatait állította össze szerző könyvulakjábau* 
Addig is, inig alkalmunk leend e praktikus könyv-
vel bővebben foglalkozni,  hazalias örömmel ajánljuk 
u méhészeknek megrendelésre. Megrendeléseket el-
fogadnak  n kiadók, Létz János és társa (tyergvó-
Szentniiklóson (Csikmegye). A könvv ára 1 korouu 
Ml lillér (80 krujezár). 

— A magyar könyv czimii mai czik-
künket a Hóna Béla szerkesztésében megjelenő 
.Irodalmi Tájékoztató'-ból vettük át. I\z a két-
hetenkint megjelenő kritikai szemle tárgyilagos 
ismertetésekben ad számot az irodalmi és szín-
házi élet jelentós eseményeiről. A mostani 
negyedik évfolyamban  a kővetkezőktől közölt 
többek közt czíkkeket: Alexander Bernát. Ágai 
Adolf  (l'orzó), Borovszky Samu, Lyka Károly. 
Mikszáth Kálmán, Uákosi Viktor (Sipulusz), 
Szana Tamás, Zilahi Kiss Béla, Zempléni Árpád. 
Seress László, stb. Az egész magyar irodalom 
újdonságai inegísmerszenek a nagy gonddal 
szerkesztett szemlében, melyet szívesen aján-
lunk a könyvek barátainak. Előfizetési  ára az 
Ízlésesen kiállított lapnak igen olcsó: egész 
évre 4 korona, mely a kiadóhivatalba, Jávor-
uteza 3. szám alá küldendő. 

— Hirdetmény. A vármegye alispán-
jának 1900. évi október hó 2S-án kelt 11875. 
számú intézkedésével a vármegye területén 
fölállítandó  25 drb intótábla oszlopokra való 
felhelyezési  munkálatokra 215 korona összeg 
erejéig engedélyeztetett. A l'entemlitett mun-
kálat foganatosításának  biztosítása czéljából az 
1901. évi április hó 9-ik napjának délelőtt 10 
órájára a Csikmegyei m. kir. államépitészeti 
hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. A versenyezni óhaj-
tók felhivatnak,  hogy a feutebbi  munkálat vég-
rehajtásának elvállalására vonatkozó, az enge-
délyezett költség után számítandó, s a részle-
tes feltételekben  előirt 5"/0-nyi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap délelőtt 
9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival in-
kább igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. A 
szóban forgó  munkálatra vonutkozó műszaki 
művelet és részletes leltételek a nevezett m. 
kir államépitészeti hivataluál, a rendes hivata-
los órákban, naponkint megtekinthetők. Kelt 
Csíkszeredán 1901. évi márczius 21-én. Csik-
megyei in. kir. államépitészeti hivatal. 

— Budapesti Napló. Az n*z ujságiró-gárda, 
niely a maga erejéből megállapította a Budapesti 
Napló-t, mesés sikert ért el. A Budapesi Napló friss  és 
megbízható értesülései, lelkes temperamentumos, ko-
moly, tartalmas, hatásukban valósággal Bzeozácziós r' o l i t l k a i c z i k k o l , a m e l y e k n y o m a t é k o s s á t e s z i k a p o -

i t l k a i s ú l y r a d ö u t ő j e l e n t ő s é g ű ú j s á g v é l e m é n y é t , 
t á r c z a r o v a t á n a k m a g a s I r o d a l m i s z í n v o n a l a , g a z d a g 
I n f o r m a t i v  a n y a g a , k l t O n A é r t e s ü l é s e i , k i l n e r i t A , ö t -
l e t e s , v á l t o z a t o s , e l e v e n r o v a t a i s m i n d e n r e n d u k ö z -
l e m é n y e i n e k v á l t o z a t o s s á g a é s f o l y t o n  g y a r a p o d ó 

bősége napról-napra ékeszzólóau tanúskodnak arról, 
hogy a Budapesti Napló fényesen  megfelel  a l e g v é r -
mesebb várakozásnak is. A B'udapesti Napló szerkesz-
tősége és olvasó-közönsége közt páratlanul meleg os 
szives viszony fejlődött  ki Naponkint jelentkezik ez 
a szerkesztői üzeni tek rovatában. A Budapesti Napló 
páratlanul álló kedvezményt juttat előfizetőinek  azzal 
a meglepetéssel, hogy kivétel nélkül va umeiinyiüket 
biztosítja a Maiinheiini Biztosító Társaság magyar-
országi képviselőségénél baleset általokozott rokkant-
ság és baleset által történő luilál esetére 2000 korona 
erejéig. A biztosítás egész költségét a kiadóhivatal 
fedezi  és ugy a Budapesti Napló régi elöli-zetöi, mint 
uz újonnan belépők jogérvényes biztosítási kötvényt 
kúpnak 21*10 korona erejéig. A Budapesti Napló szer-
kesztősége, amelynek belső tagjai! Vészi József  fő-
szerkesztő. Bruttíi Sándor, felelős  szerkesztő. Ábrányi 
Emil. Chiir Vilmos, (Vrn Gyula, Erős Gyula, Fái 
Béla. tinda (iéza. Gergely István, Hajdú Miklós, llolló 
Márton, Horváth Elemér, Jauovics l*ál. Kabos Ede. 
dr. Kovács Jenő. Lutzkó Andor. I.vku Károly. Már-
kus József,  .Molnár Ferencz, dr. Soltész Adolf,  Sváb 
Tivadar, Thurv Zoltán napról-napra egész crejet. 
egész lelkesedését, összes hírlapírói kvalitásait viszi 
a harezba. Hűséges szövetségese ebben a külső mun-
katársuk diszes serege. Ez a rugója a Budapesti Napló 
eddigi példátlan nagy sikerének és biztosítéka jöven-
dőjének. Olvasóink ügyeimét újból is felhívjuk  a 
Budapesti Nupló-ra és ismételve u legmclegbben 
ajánljuk ezt az újságot. Olvasásra az újdonságok iránt 
érdeklödékuek és valóságos lelki épülésükre uzoknuk. 
akiknek a magyur hírlapirodalom inagas színvonalá-
ban és magyar írók és újságírók liangyuszorgulinábun 
kedvük telik. 

— Modern d iva tok . Az einberi szellem 
szeszélyes, valósággal szomjazza az újságot. Nagy 
mii.eszek élvezése után ujjongva tapsol kissebb 
értékű fiataloknak.  Itégi hagyományok szentesi 
lottó műformák  megértését zseniális újításnak 
tartja. Egy mezőn használt stílussal szivestin kísér-
letezik más téren, a hol udiiig nem hnszálták, 
mert nem oda való. Igy szorította ki a modern 
dráma egyéni küzdelme a régi drámát, méhben 
az egyéni és n kiiz ütközött össze. Igy ment ki 
divatbél a könnyed és szellemes, liliom frnnczia 
oporelte, kénj teleti levén kitérni a durva, vaskos 
angol bohózat 11 íjából s a szellem pattogásának 
holyét elfoglalták  pattogó tánezok. A zene, mely 
étidig kísérte a cselekményt, most vozot. A leg-
szélsőbb és legiulzébb újítások csak látszólag oly 
ujak és uz emberi szellem nem igen produkálhat 
olyat a minek előzménye uo volua az emberiség 
történetében. A zenei elemeknek most említett 
tulliutalinnsoilása megvolt már Görögországban. 
A szecessziós, alig olvasható modem belük csak 
a régi, esetlenségükben szép fraktur-irás  lulliaj-
tásai. Titzan vázáin figyelmes  szetn meglátja az 
ilskori vtiilnépek rajzának motívumait. Az apaliiilai 
lelet knnesója formára,  díszítésre finom,  mint 
azok az ujabb edények, a melyek díszítését dicsé-
retképiin nevezzük modemnek. Formára, hajlé-
konyságra, sugár>ágra kiállja a versenyt a leg-
modernebb alkotásokkal. Valóban a világtörténet 
nein más, mint az emberiség eszméinek és az 
emberi kéz alkotásainak vissza-visszetérő megúj-
hodása, eltérésekkel, különböző alakokban, den.igy 
jában mindig ugyiiniiunak marutl va. Az emberi 
szellemnek történetét, eszméit, az emberi kéz alko-
tásait gazdag és sziuus képekben mutatja a Nagy 
Képes Világtörténet, a melynek most U3—'Jl-ik 
füzete  hagyta el a sajtót. Kzekbeu van a híres 
és mii vészi upuliiilui kaucsAnak rajza is. Az egész 
vállalat tizenkét kötetből fog  állani, szerkesztője 
dr. Marczali Henrik akadémikus, a budapesti 
egyetem történettudomány tanára. A IV. kötetet 
dr. Uorcvszky Sumu akadémikus, jóuevü türténet-
irú írja, dr. Goldzilier Ignácz európai liirii őrien 
lalistáuk társaságbon. Az V. kötetül dr. Mika 
Sándor irta a legújabb kutalásek nyomán Egy 
kötet ára diszkötésbeu 10 kor.,  kapható füzeten-
ként (a Cl) fillér)  és havi részletfizetésre  is. a 
kiadó társaságnál, Révai Testvérek Irod. lut. 
Részvény-társaságnál, Budapest, VIII., Ollói ut 
IS. szám. 

N V I L T T É H.*} 
Nyi la tkoza t . 

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

Csíkszereda, 1901. márczius u-én. 
I lyés I s t v á n . 

*) Az e rovatban közlöttekért az aláiró felelős. 
tízerk. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é * I P A H 
A tes t i nagyság az á l l a tok l e g é r t é k e s e b b 

t u l a j d o n s á g a . 
(A pritcipitált foszforsavas  ínész hatása uz állatok 

fejlődésére.) 
Házi állataink testi nagyságát illetőleg 

elégszer hallunk pro és kontra véleményeket, s 
nem egy helyt olvashatjuk szakmunkákban ;is, 
hogy az apróbb állatok értékesebbek, mert ke-
vesebb takarmányt fogyasztanak,  könnyebben 
kielégíthetők, s ennek következtében haszno-
sabbak. Ezzel szemben azonban azt tapasztal-
hatok, liogy a külföldön  mindenütt, de moder-
nebb tenyésztőink körében a baza batárain belül 
is, hová tovább terjed az előszeretet a testileg 
nagyobb állatok iránt s állatkiállitásainkon több-
nyire oly szépen fejlődött  állatok mutattatnak 
be, melyek ellen — legalább e tekintetben — 
kifogást  tenni csakugyan nem lehet. Mintán te 
hát e tekintetben a nézetek eltérők, nem lesz 
talán felesleges  e tArgygyal e helyen kissé be-
hatóan foglalkozni. 

Lássuk mindenekelőtt a takarmány érté-
kesítést, mert ez a legbatésabb fegyver  a i ap-
róbb testű állatokat előszeretettel tenyésztő 
gazdák kezében. Pedig a takarmánynak mikénti 

kihasználása függ  ngyan számos tényezőtől, de 
legkevésbé sem az állatok testi nagyságától. 
Vannak a nagy testa állatok között is rosszul 
értékesíthetők ép ugy, mint a kicsiny testüek 
között. Mert a takarmánynak jobb vagy ke-
vésbé jó kihasználása fajta  és egyéni tulajdon-
ság. Akár szarvasmarhák, akár sertéseknél ta-
pasztalhatjuk ezt nap-nap nHlett a midóu a 
hízóba állitolt különböző fajtájú,  tle sőt egy és 
ugyanazon fejráju  állatok is külőnböző hizási 
eredményt mutatnak fel,  daczára az egyenlő 
takarmányozásnak. De olt vau pl. az angol 
nagy fehér  szőrű sertés, a yorkshirei, a mely 
tutivá levöen sokkalta jobban értékesíti a ta-
karmányt, mint pl. a nálunk Í9 itt-ott honos 
hegyi sertés, a mely utóbbi pedig testileg jóval 
kise'ib mint, amaz. Vagy a nagy simmentbáli, 
pin/gaii', kulilandi szarvasmarha sokkalta jobb 
lii/.ó, mint a felvidéken  honos eltörpült magyar 
marha, bármi tekintetben teszünk is összehason-
lítást kis és nagy testű állatok között, meg-
fogunk  gyö/.ndni, hogy az állítok te.-ti nagy-
sága igen éltékes tulajdonság, mely a gazdára 
mindenkor e-nk hasznot hajtó lehet. Hasznot 
hajtó, inert a nagy tesü állat élet szükségleteire 
rtr.lnyUg kevesebb takarmányt szükségei, mert 
a nagyobb állatok tartása, ápolása, kiszolgálása 
aránylag kevesebbe kerül, kevesebb erőt szük-
ségei, mert n mészáros ugyan annyi idő alatt 
dolgozik lel egy nagy testű, mint egy kis testit 
szarvasmaéhát, s igy amazt jobb m megfizetheti; 
mert az állattenyésztő, de az ál lat tartó is a ki 
csupán hasznosítási czélva veszi az állatokat, 
mindig szivesebben nyúl a nagytestű állatba/, 
s aránylag is jobban megfizeti  a nagy, mint a 
kis testű állatokat. 

Mi a teendője tehát a gazdának, hogy 
állatai testi növekedéséi gyorsítsa, 'okozza. Há-
rom tényező van, e körülményre befolyással, 
ti. in. lehetőleg nagy apa állatokat használni, 
a növendék állatokat a legjobban táplálui, s 
gondoskodni arról, hogy mennél több szervetlen 
anyag ásványi alkotó rész lusson a szervezetbe, 
a mely csak akkor fejlődhetik  gyorsan nagygyá, 
ha a csontalapzat felépítésére  elegendő szervet-
len Hiiyag.it kap, ellenkezőleg hízni fog  az a nö-
vendék állal, de nem a kívánt módon nőnui. 
E három tényező közül csak az utóbbival szán-
dékozom ez alkalommal foglalkozni. 

A csontok felépítéséhez  az állal i szer-
vezetnek nagy mennyiségű ásványi alkotó részre, 
különösen toszforsavas  mészre vau szüksége. 

Az egy éves borjú testében körülbelül 
6.5 -7.0 klgrm. loszforsavnak,  7.6—8.0 klgrm. 
mésznek kell lenui, s litt ezen anyagokból nem 
vehetett, fel  egy éves koráig ennyit a 350 -400 
klgrtii. élősúlyt semmi esetre sem érheti el, sőt 
•agyon sok esetben az u m. angol betegség, 
csontlágynlás fog  nála beállni. A mesterséges 
takarmányl'élékben egyáltalán nincs annyi fosz-
for  és mész a mennyit a felnőtt  állat is szük-
ségei, de nagyon sok esetben a természetes 
takarmányok nem tartalmazuak ezen anyagok-
ból annyit a mennyire a növekedésben levő ál-
latnak szüksége van, s ez az oka, hogy igen 
sok istállóban kitűnően takannányozzák ngyan 
a borjukat, ínég nem fejlődnek  azok elegendő 
gyorsan, mert a takarmányokban nincs annyi 
ásványi alkotó rész, a mennyi a csontozat gyors 
fejlesztésére  eiegeiulő volna. Igy van ez általá-
ban véve mindenütt, de különösen igy vau min-
den lapos mocsáros vidéken, mindenütt a bol 
savanyu széna terem; igy van legtöbbször a 
homok vidékeken s minden a granit elmáHásából 
származó talajon. Az ilyen talajukról lekerülő 
növényzet foszforsavban  és mészben szegény 
s igy Magyarországnak egy nagyon nagy terü-
letén csak az esetben lehet nagy teslü, erős 
csontú állatokat nevelni, ha mesterségesen pó-
toljuk azt a ini a növényekből hiányzik, ka 
piácipitá't foszforsavas  meszel, is etetünk álla-
tainkkal. 

Mi az a prácipitált foszforsavas  mész? 
Ezeu anyag a sósavval dolgozó eoyvgyárak 

terméke, melyek a feldolgozandó  csontokból só-
sav segélyével a foszforsavas  meszet kioldják; 
az oldatot azután inésztejjel közömbösítik, belőle 
a foszforsavat  méi-zbez kötve, rendkívül finom 
csapadék alakjában leválasztják; ezen csapadék 
egy és két aljú foszforsavas  meszet is tartalmaz, 
miáltal emészthetősége emelkedik. Az egyszerűen 
megörült, vagy párolt csontliszt jóval kevésbé 
emészthető, gyakran undorító szagú, könnyen 
megpenészedve ártalmas is lehet, még az eset-
ben is, ba nem ragályos betegségbeu elhullott 
állatok csontjából készül. Ezért tebát csakis 
prácipitált toszforsavas  meszet használjunk az 
az állatok táplálására, s ezt is csak megbízható 
forrásból  szerezzük be. Kitűnő minőségű ilyen 
foszforsavas  meszet boz forgalomban  a budapesti 
Hungária kénsav- és műtrágyagyár. 

Ennek a toszforsavas  mésznek etetésével 
az állatok fejlődését  bámulatos mérvben lehet 
fokozni  még olyan vidékeken is, a bol a fűféle 
takarmányok is szegények ásványi anyagokban. 
Etetjük ma már a tos/forsivas  meszet összes 
növendék állatainkkal, de különösen jó hatású-
nak bizonyult a borjuknál és sertéseknél, mely 
utóbbiakkal egy éves korukig, a borjukkal 
pedig teljes kitejlő lésükig etetjük. Egyenlő és 
bő takarmányozás mellett az a borjú,a mely 
csontlisztet kapott teljes kifejlődését  6 - 6 hó-
nappal hamarább éri el, mint a*, a mely 
csonllisztet nem kapott, csikókkal ujabb időben 
csontliszt czvibakot kezdenek etetni. Ez 60 kler 
Finom zabdara, 50 kg. rozskorpából és 6 kg 
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kováazMl kénttlt kemény tészta, melybe 1 0 - 1 2 
kg. takarmány csonlisztet gyúrnak bele, s 400 
drb pogácsát készüknek belőle, melynek uiin-
denilie 20—26 gri.m. csunllisztet tebát. egynapi 
adagol tartalmaz, e melyet azután dara alak-
jában kapnak a csikók. Ezekkel is lebet azon-
ban egyszerűen zab) a hintve etetni a csontlisztet. 

A csontliszt azonban nemcsak a növendék 
állatoknál tesz jó szolgálatot, de különösen a 
tejös tebeueknél is. 

A tej aránylag igen sok foszfortavas  me-
szet tartalmaz, a melyet természetesen a szer-
vezettől von el abban az esetben, ba elegendő 
foszforsavas  mész nincs a takarmányban, a 
melynek nem ritkán csontpubulás a következ-
ménye ; a foszforsavas  mész hiánya észre is 
vehető az állalokon arról, hogy különböző tár-
gyakat különösen pedig a falakat  előszeretettel 
nyaldossák. Különösen akkor tapasztalhatjuk ezl, 
ha az állatok sok tejsavat tartalmazó takar-
mányt vagy széubydrálokhan bővelkedő takar-
mányt kapnak, a mely a belekben részben tej-
savvá alakul s oldólag bat a csontokban már 
lerakodott löszforsavas  mészre. 

A tapasztalás bizonyitja, hogy a tehenek 
tejelőképésségére, különösen pedig a lej minő-
ségére a foszforsavas  mész adagolása igen jó-
tékony hatással van. 

A foszforsavas  meszet legjobb bármely házi 
álattal az eröiakarmány közé kévéi vé feletetni. 

Napi adag: 
Lónak . . . 1 5 - 3 0 grm. 
Szarvasmarhának . 25—40 „ 
Hízó ökörnek . 4 0 - 5 0 „ 
Juhnak . 1 0 - 2 0 „ 
Sertésnek 10-"20 . 
Borjúnak 8 - 2 0 „ 
Csikónak 8—20 „ 
Báránynak . 3 - 6 „ 
Malacznak . . 3 — 6 „ 
Szárnyasoknak . • '/»—2 „ 
Hasas teheneknek, kanczáknak 2 — 10 grammal 

Mbi*ri, 
Mintán a foszforsavas  mész nem dr^gs, 

épenséggel nem költséges, s a kiadott összeg 
nagyon bőven kamatozik. A darabonkénti kiadá-
évente körülbelül 2 koronát tesz ki. oly csekély 
ţebâl a kiadás, hogy azt a legszegényebb gazda 
is elviselheti, annyival is inkább, mert az összeg 
sokszorosan térül meg. 

HIVATALOS UESZ. 
XIV. 11)01. H. M. számhoz 

1433U. 
Általános pályázati hirdetmény 
A) § katonatiszti  árva fiuk  nevelő  intézetébe 
b) a katonai reáliskolákba 
e) a két  katonai  akadémiába  és 
d)  o katonatiszti  leányok  soproni nevelő 
intézetébe  való felvétel  tárgyúban. 

(Folytutás és vé^c.) 
A katonai alreáilskolák l-só évfolyamába 

pályázók a fölvételi  vizsgát anyanyelvükön is le-
tehetik ; s a német nyelv nem tudása a kiilöubeu 
jól képesíteti pályázóknak fölvétele  tekintetében 
Hkf>dályul  nem szolgál. A katonai alrpáliskolák 
többi évfolyamaira  pályázók » felvételi  vizsgát 
szintén anyanyelvükön tehetik le, ha a vizsgáló 
bizottságnak vau oly tagja, a ki a vizsgát a jo 
lölttel annak anyanyelvén képes megtartani: oly 
pályázók azonbau. kik magyar tannyelvű közép-

iskolában végezték tanulmányaikat, a katonai »1-
reáliskolák Il ik, ITI-rk és IV. évfolyamára  nézvo 
a megszabott felvételi  vizsgát minden körülmények 
között magyar nyelven tehetik le de ezen pályá-
zóknak is annyira birniok kell a német nyelvet, 
hogy az előadásokat haszontlal hallgatni képesek 
legyenek. 

A katonai fdreáliskolába  és a katonai aka-
démiákba való fölvételt  kérú pályázók a vizsgál 
német nyelven kötelesek letenui, és ezeu nyelvet 
annyira kell birniok, hogy a tanulmányokban való 
előmenetelük e tekintetben biztosítva legyen. 

A katonai reáliskolák magasabb évfolyamaira 
és a katonai akadémiák I srt évfolyamára  pályá-
zóknak felvételi  vizsgája általában kiterjed az 
előbbi évfolyamok  tantárgyaira oly mérvben, a mi 
uúben azok az illető évfolyamban  előadattak. 

A katonai ügyességek és katonai gyakorla-
tok nem képezik a felvételi  vizsga tárgyát. 

A felvételi  vizsga terjedelme az elől idézett 
szabályzat Il ik mellékletében, mindegyik évfo-
lyamra nézve, röviden jelezve van. Megjegyez-
tetik azonban, hogy a bécsújhelyi katonai Terézia 
akadémia számára kiadott uj tanterv következté 
ben azon pályázóknak, a kik ezen akadémiába 
való felvételüket  óhajtják, az „AbrAzoló-mértan"-
ból megfelelő  előkepzottséggel kell birniok. 

A bécsújhelyi katonai Terézia akadémiának 
rendeltetése, hogy növendékeit a gyalogság, va-
dász csupatok éa lovusság számára, a katonai mii 
szaki akadémiáé pedig, hogy növendékeit a tü-
zérség. és utászkur, továbbá a vasúti és távirdai 
ezred számára képezzo ki. A bécsi műszaki aka 
démiába leendő felvételt  kéiö folyamodványokban 
tehát megjelölendő, vájjon a pályázó a tüzérségi 
vajcy hadmérnöki osztályba kívánja e magát fel 
vétntni. 

A bécsi katonai miiszaki akadémiába beren-
reudelt valamennyi jelöltnek a fent  jelzett osz-
tályokba vuló beosztása az akadémia parancsnok-
ság hatáskörébe tartozik. Ezeu beosztás, a felvé 
teli vizsgák megtartása után a pályázati és állo-
mány viszonyokhoz képest történik, a mely alka-
lommal a felvételi  folyamodványban  kifejezett 
kérelem lehetőleg tekintetbe fog  vétetni 

A felvételi  iö|vényekhez melléklendők : 
1. a keresztlevél (születési bizonyítvány); 
2. a szabályszerű katonai orvosi bizonyít-

vány a pályázónak testi alkulmasságról; 
3. a legutolsó iskolai bizonyítvány (iskolai 

értesítő vagy iskolai kimutatás) és a mult tan-
évben nyert egész évi bizonyítvány ; 

•1. a honossági bizonyítvány; 
alapítványi helyekro pályázók részéről ezeken 

kivül: 
5. különös igazolása souak, hogy a pályázó 

az alapítványi oklevélben foglalt  feltóteleknek 
megfelel. 

A (közös hadUgyi tárczábö) javadalmazott) 
kincstári és a fizetés  helyek ndományását kérő 
folyamodványok,  a hadsereg kiegészítési kerületi, 
és hadtest parancsnokságai által, 1UOI. évi május 
hő 15 ig fogadtatnak  el, 

Az emiitett hatósághoz a kitűzött határidő 
után beérkezett folyamodványok  feltétlenül  vissza 
foguak  utasíttatni, 

Budapest, 1U0I. évi február  '2*2. 
Honvédelmi  miniszter. 

Laptulujdonos: 
G Y Ö R G Y J A K A B ÖRÖKÖSE. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra nézve, hogy ugy a lap bel-
tortalma, mint annak kiállítása kielégítse a lap 
mélyen tlsstelt elöfleetőit,  ennek tudatában biza-
lommal fordul  a kösönséghea ssives támogatásért 
s felkéri  acon tlsstelt elóflsetóket,  kik előfizeté-
seikkel hátrálékban vannak, hogy a hátralékokat 
posta fordultával  beküldeni szíveskedjenek. 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
ÉS 

MAGYARÁZATA. 
AZ IN!*;. ÉVI XXXIII. TOHVlí.N'YCZlKlv. 

I. és n . kötet. 

IUTA 
Dr . P E R J É S S Y M I H Á L Y 

csiks/.fii'tiai  kir. türvsz. cluok. 
Kaphat»» n szerzőnél és Györgyjakab Máreon utóda 
könykercskiHli'SÓBT'n Csiks/Arrt-iliíban. Kgy-egv kötet 

ára 4 korona. 

1 Csik-Taploczán ş 
í | Egy házzal és gazdasági épületek- §i 
m kel berendezett országút melletti 

1 T E L E K * 
eladó, l'gyanott eladó egy 4 és fél  £ „ 

Értekezhetni 
ÜÜ 

üá 2? lóeréjü lokomobil. 
2f  Csik-Taploczán Molnár B. Jó- fü 
gj zsefnél.  ->-a t 

395. szám 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1900. évi. 867. száma végzése 
lolytán dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
csíkszeredai takarékpénztár részvény társaság 
végrehajtató részére Szakács Gyárfás  s társ. 
oikszenlléleki lakósok végrehajtást szenvedő 
560 kor. követelés s jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  alperestől le- és felűl-
loglalt 1222 kor. becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1900. évi V. 867/2. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
aunak az alap és lelülfoglaltatók  követelése ere-
jéig is a mennyiben azok kielégítési jogot nyer-
lek volna, végrehajtást szenvedők lakásán Csik-
Szentléleken leendő megtartása batáridőül 1901. 
évi április hó 20-ik napján délelőtti 8 órája ki-
tlízet ik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: 
I. Szakács Gyárfásnál  tehenek, szekerek, széna, 
szán, csikó, eke és taliga II. Kőszegi Károlynál 
gazdasági eszközök és házi bútorok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Felhívatuak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem liiuik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban l eadni, vagy pedig szóval bejeleu-
leni el ne mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 11)01. márczius hó 22. napján. 
[76] 1 —l K e r e s z t e s Gyula, 

kir. bir. végrehajtó 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
KÖNYVNYOMDÁJA, KÖNYV-, PAPIR-, RAJZ , ÍRÓSZER- ÉS OISZMÜÁRU KERESKEDÉSE 

C S I I C S Z E I R E I D ^ . E ^ H S T . 
ajáulja a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  a inai kor kívánalmainak meg-

felelően  berendezett 

melyen bárminő nyomtatványok kiállítását a legjutányosabb árakon és a lej;díszesebb 
alakban is elvállalja. A nyomtatványok készítésénél a csitt, ízlés és pontosság az 
irányadók és azon törekvés, hogy a nagyérdemű küzünség igényei minden irányban 

kielégíttessenek. 
Jótékoni/rxéln  niiihitsáf/oh:  iitryliirói  ti let/ohxóhbon  állíttatunk  lei. 

riti/jlin  á rkrtl  frrjin  >'•  >> ţ/bfii  rtnxisHliirk. 
10Q tlfb.  i/i/ás~.jrlt'iittM  Ity/fliitiiitttbli  )>tt iii fon  t'x  tt /fţ/tlixzcsebb  kiáll  t-

tánban txttl;  három forint. 
100 tlrb.  iit-rjffft/  40—XO  krajrxáriff. 

A rendelkezésre álló nagy papír laktár módot nyújt arra is, hogy daczára 
annak, hogy a papírára az utóbbi időben 4.>°h, emclketlrtt  az eddigi mérsékelt 
árak is tejebh szállíttassanak. 

Ajánlja könyv-, papír-, író- és rajzszer valamint díszműáru kereskedését 
mely ugy van berendezve, liogy onnan a vásárló közönség minden szükségletét a 
legolcsóbb árakon beszerezheti. 

• V Legolcsóbb árak, pontos kiszolgálás!!! "WW 

S x o l i c l ó s p o n t o s k i s z o l g á l á s . 

• 
• 

s 

ss 

m 

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

TAVASZI ÉS NYÁRI ÚJDONSÁGOKKAL 
N E V E Z E T E S E N 

Hölgyek részére: 
Legujabb divat utáni kabátok é s vállgallérok, tavaszi- é s nyári 
diszkalapok, ruha szövetek liozzátaláló remek díszekkel, valódi 
jól mosható delén, batiszt, zephir és voálok, se lyem és mosó 
blouzók, divatos nyakkendők, kötények, szoknyák, nap- és 
esóernyök, kész fehérnemüek  é s miudenneinU vásznak, asztal-
nemüek, fehér-  é s szines függönyök,  futó-  é s szalon szőnyegek 
ágy- é s asztal-téritők, szoba-diszek, mindennemű kézi-munkák 

hozzávaló selymek é s pamutok stb. stb 

Urak részére: 
Csakis jobb minőségű gyapjú ruhaszövetek, legujabb divatú ka-
lapok, nyakkendők, ingek, gallérok, kézelők, zsebkendők, 

kész gumi-köpenyek, flu-öltönyök. 
Valódi „Pirker' - fé le  bőr-kesztyűk, harisnyák, stb. 

Női, férfi-  és gyermek czipők uagy választékban, torna czipők, 
• . ^ „ « . . . ^ — f  - — — 8 ® r c z i p ő k . 

LéNzállilolt árak a következőkben: ruhának való Miör szövet jó mlnóségfl  120 cm. széleN 35 kr., 
SO m . széle» 8 8 kr. , j ó monó nzSttei* é* kretonok « © kr . méterre . 

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

A n. é. közönség sz ives pártfogását  kérve, vagyok szolgálat kész tisztelettel _ _ -
IvdCEXSZ-A. B E Z S O 

n ő i - é s férf i d i va t -üz le te , C s í k s z e r e d á n . [63] 3—3 

J — M i n t á k i n g y e n é s b ó r - m e n t v e . — 



Márczius 27. C S Í K I L A P O K 13. asin. 

m+**±±±±±±±±±±±±9 
íjytfmcüttés!  a hires 
MÁUTH NER FÉLE MAGVAK, 
i zacskóin 
rajtáll a MAUTHNER-NÉV. 

= ^ A j n e l y e n nincs rajt.az fl^f 
MliWBr 
Bo5« 

MAUTHNERTOl való 
mintolyant ajánlják. k visszautasilani. 

Jobb  és HH'f/hizhafóbb 

fjaz<f<isá(/i-  és /:rrti-nt(i(/r(i/, 
nem léteznek mint a minőket 

2 7 ó t a szállít 

MAUTHNER ÖDÖN 
U?s. kir . tiilv.-iri I II.ILÍK, 

BUDAPESTEN 
loilák . i VII. Rottenbiltcr-utzcn :i:i. 
laktúrak : \ (Kü/.uii vili;,,,,,., i, l-.'i11.1.• I•• l. 
Kiárusító ţ VI. Andrássy-ut 2:t. 

lu'lvsóp'k 1 lA 1,1. kii- . . j v 1 
226 oldalra terjedő k.'|>e< árjegyzéket kiváltaira 

ingyen bérmentve kiildi. 

Szám 251 190L 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl kikiiMótt lnr. végielMjió ezennel 

közhírré teszi, hogy a i>iks/.erfdai  kir. .ti •> 
bíróságnak I8U1'. évi S. |>. 112'L 2. sz. végzésé 
folytán  dr. Fejér Antal ii-.'jvéd állal képviseli 
Száva János és társai rsikszépvi/j lakosok vég-
rehajtató részére Kánya József  csik-d-lnei lakos 
végrehajtást szenvedő ellen i;nO k. r ki'ivelelés 

s jár. nejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestől lefoglalt  és 1250 kor. becsült 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1900. 
évi V. 783/3. számú végzésével a további eljá-
rás elrendeltetvén, annak az alap és felülfog-
laltatók követelése erejéig is a mennyiben azok 
kielégítési jogot nyerlek volna, végrehajtást 
szenvedő lakásán Csik-Delnén leendő megtartása 
határidőül 1901. évi április hó 12-ik napjának 
d. e 8 órája kitilzelib, a mikor a bíróilag lefog-
lalt ingók és pedig ökrök a legtöbbet ígérőnek 
kész|iénzlizelés mellett szükség esetén becsáron 
alul is el fosnak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási .jegyző-
könyvből ki nem tuitik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az átverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be 
jelenteni el ne mulaszszák, nieit különben csak 
a vételár lölöslegére lógnak utáltál ni. 

Kelt Csik-Szeiedán, 1900. évi márczius hó 
14 ik napján. Keresz te s Gyula , 

7.V I I kir. bir végrehajtó. 

A gyergyoi j a r a s főszolgabírójá tól . 

s z . i u n I'.IIII. ki. | i i s | ;J ;l 

I ' á l v á z a l i h i r d e t m é n y . 

««yergyó-Várhegy és (íyergyó-Sala-
más kisközségekből alakított körben u 
körjegyzői állás Gyergyő-Várhegy szék-
helyei üresedésben lévén, unnak betöl-
tésére ezennel pályázatot hirdetek és 
l'elltivotn mindazokat, kik ezen állást 
elnyelni óhajtják, liogy szabályszerűen 
felszerelt  pályázati kérvényüket hozzám 
folyó  márczius hó végéig annál 
biztosabban adják be, mivel később be-
érkező pályázatokat nem lbgok figye-
lembe venni. 

A körjegyző jaAadalmazása következő : 
1. Fizetés SIIO korona. 
2. I ti átalány 180 korona. 

Irodai átalány 14(1 korona. 
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-
k'"m\vvezetést is teljesíteni. 

( i \ e i g y ó Szentiniklóson, 1901. már-
czius ii-én. Dr. Lázár János, 

főszolgabíró. 

\ an s/' ]. ri--..|)i ,i eideinii közönség tudomására hozni, hogv 
CSIKs/.i:i;i:i>.\i:\\ SINGER. KARIKAHAJOS. PATENT- és CZIPÉSZEK részére 

S VARRÓGÉPEKBŐL 2: 
x i a . s ' y r a l c t á x t r e n d e z t e m "be. 

Kzen varro^epi'k előnyei más nyartinányokkal szemben a gyártásra 
használt kitűnő luiiio.-i-nii anyagban és a teehnika ezen téren elért legújabb 
vivntányai szerinti uyarta-bati rejlenek. Tartósság, szabatos esinos kivitel és 
könnyű zajtalan mükui|..> tettek e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Továbbá nálam l.eszeivzh«-n.k a gepekhez .szükséges szí jak, o la jozok, 
csavar l iuzók, h a j ó k mindenfele  s z á m ú tük sth. felszerelések. 

I gysziuii'ii a t avasz i szezonra m e g é r k e z t e k a l e g k i t ű n ő b b 
honi g y á r t m á n y ú gyap jú szövetek. 

Magamat a nastyérdeniii közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 
maradtan teljes tisztelettel 

Jakab József, 
J 1" férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 

Y a i s ó g é p e f c  c s e k é l y r é & z i e t í i z e t é e i e . 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 

a mai kar igényeinek megfelelőleg rendeztem be. 
Jelenleg azon helyzetben vagyok, liogy a legegyszerűbb teme-

téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudok elégíteni. 
Üzletemet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-

sókkal szemfedelekkel,  mindenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez képest kék vagy fekete  diszitéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajhászás czéljából Írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, ha 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, ineggyözödvetik 

A mélyen lisztéit közönség szives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 

|IHi| 2 - 1 2 
F i l ó 

Várutcza 212. sz. (saját ház). 

> o o o o o o o o o o o o o o o « i n f f i | 

A nagyérdemű közönség b. figyelmébe! 
Hátor vagyok u n. é. kt'izönség l>. ügyeimébe ajánlani. mi-

szerint a biulanesl i és bécsi uiiimbo) haza érkezve üzletemet a 
tavaszi us nyári szn/onra ujjolag berendeztem 

•M Dl'S VÁLASZTÉK NOI SZŐVKTKKHFN 3 
é< hozzá való díszekben. núi kabát ok. gallérok. női diszkalapok, sq 

j2 férli-  és női íehérneinüek. férli  kalapok. nyakkendők, vásznak í? 
^ nagy választékban sth. stb. Kn nem akarom a nagy reklámok gg 
S' és lapok hasábjain üzletem hírnevét megszerezni, hanem üzle- s 
- • it'inlton szolid. jó és jmiitos kiszolgálás által akarom nagyra & 
gí becsült vevőimet iiH'írgyózmlietni JIZ üzlfteniln-n levő ujdon- , 

sápokr<jl, manulok niélv tisztcl^ltel l a 

|71| 3 - . 1 
étiévelyhidti  Sándor, 

- t'H  /ri'/i  >lirnt-ii~h'tr.  ('sil.-nxerwlti. 

Gyomorbajban szenvedőknek!: 
Mimlazokuak, kik akár incgliiilés. akár a gyomor ItliL'thrlésc, akár J>edî  liiáuvos, 

noluv.cn cinészl hetn. ípou nielrg va«ry igen liiile«í ól elek élvo/.ése. vagy |>edig riíiidetleu élet-
mód állal maguknak valamely gyomoihajt. ncvczi-ti sej.; 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyalkásodást 

szerezlek, ugy kit lini'í liázis/cr üjánlt u<ik. melynek kiváló lialásu már sok év óta ki van próbálva. 
Kz nein más. mint az 

ULLRICH HUBERTféle  FÜSZERESBOR 
EB a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből ós a legki-
tűnőbb jó borból kéBSittetik, erösiti ós táplálja az ember emesBtösaervesetót, elhárítja 

as emesEtési zavarokat és aa egészséges vér újra kepaésére kiválólag hat. 
A fent nevezett l'iiszerusl »ornak kel ló idulien való használata által u gyomorbajok m á r 

csirájukban megsemmisit,tetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni. Iio^y azt kellő 
időben használja, A krónikus gyoniorliajiiál f<-llépó jelenségek, milyenek: a főfájás,  felbő-
fogések,  raellóges. puffadás,  hányással egybekötött émelygés, még ha olyau hevesek 
lépiH'n is fel, a bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

^ v / ' L ' í l I líVll I 'IC <>s kel lenn-t len köwlkezinényei. mint a szorulás kolikUS 
OACMI l l j ^ U u l o fájdalmak,  szlvdobog is, álmatlanság valamint a véi tolulások 

n májban, léphcn és u verői /ér rends/i-rlien  laiunveres bántalmak) a Füseeresbor álta] 
gyakran igen gyorsan elhárittutnak. A llls/eiesboi meg /̂ünteti a utthéz eméuzlést ós köouyü 
s/.ékt'lés által az alkalmul lan a gyomorból és belekből eltávolítja. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, eleró'tle-
lllwlfkV ""W1''és/.ben a rossz emésztésnek, hiányos vérképzodésnek ós a máj beteges 
I I I U t í állapotának a következményei. Az étvágytalanság, az ideges clcruvedés és 
lehangoltság, továbbá a gyakori fejfájások, az Hlinatbiu éjszakák lassanként végkép Vhnerltik 
az embert. A fűszereskor  HZ elgyengült éb-terónek uj impulszust ud. — A rüszeresbor 
fokozza az étvágyat, elómozditja az emésztosl és táplálkozási, kormányozza az anyagcserét, 
gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja a felingerelt idegeket és egészen uj életkedvet toreint. 
Mindezeket, s/.áinos elismerés és hálairat bizonyltja. 

A füszeresbor  palaczkokban I írt öt) krert. es 2 írtért a következő gyógyszertárak  bau 
kapható: (Csíkszereda. Csik-Szépviz. (,'sik-Szentmiklós, Karczfalva. Kápolnás-Oláhíalu, Ho-
morúd, l>álya, Högöz, Uarócz. Zombor, Harót, Telegdi-iJaczon, Tusnád, Bánkfalva,  ( ' s ik-
Szentgyörgy. Sósmező, (iyL'rgy<>-Szeütniiklós. (iyergyó-Dit ró. (íyergyó-Alfaln,  Gvergyó-
Tölgyes, (îv.-1'jfalu. ('sik-Szentmárton. Kászon. 1'anijd. Siklód, Korond. E ted . Farkuslaka, 
Székely-Keresztúr,  Krked. Felek. Szász-Keresztúr, Kacza, Kőhalom, l'gra. A.-Kúkos, Bodokl 
Miklosvár, N.-Ajta, Holön, Zalán. Csemáton. liereiv.k. Zabola. Sepsi-Szentgvörgv, Kézdi-
Yásárhely s igy tovább Magvarorszi'ig és Ausztria minden nagyobb és kisebb he ly isége iben 
levő gyógyszertárokban. 

A csíkszeredai gyógyszertárból Kiiszeresbor eredi-ti minőségben három és b á romná l 
több palaezkkal megrendelésre küldetik Ausztria Magyarország valamennyi helységébe. 

aar» Utánzásoktól őrizkedni kell. L237] 9 _i2 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Fúszeresbort kell kérni!!! 

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




