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Húsvét ünnepén. 
Valahonnan az erdő koszorúzta he-

gyek mélyéből, a zöldülésnek indult kies 
völgyek öléből sebes szárnyú, enyhe 
szellők szakadnak ki, virág illat, madár 
ének száll az ég felé,  ragyogó sugarak 
aranyozzák be a vidéket . 

Tavasz fakadás  van. 
A rUgy bomlásnak mintha hangja 

volna, a föld  lehele té t mintha hallanók 
és éreznök. 

Ez a természet ébredése , feltáma-
dása. Egészen u j é le t köszönt felénk, 
a dermesztő, halálos álom fölszakadt  a 
föld  kebeléről . 

Itt van a föltámadás. 
Már ké tezeregy esz tendőkkel ezelőtt 

is szintén nyíltak a vi rágok. És illatok-
kal a szabad szellők szárnyán egy di-
csőséges , egy sokat mondó kiáltás tört 
az ég felé: 

„Resurrexit!" 
Azon napon tör tént az Igazság fel-

támadása . 
Nagy szent és magasztos ünnep! 
Az ö rökké való, soha el nem muló, 

meg nem semmisí thető eszme mithoszi 
szent ünnepe . A tiszta erkölcs, a fele-
baráti szerete t , a vál tozatlan igazságok 
s az örök élet val lásáuak diadalmi napja . 

És a miként Ü feltámadott,  azon-
k é p támadt föl  az ál tala hirdetet t űrök 
Igazság. 

E nappal megszűnt a sö té tség ha-
talma, a Világosság ve t te át az uralmat. 

E nappal az erőszakoskodás , rab-
szolgaláncz, a zsarnoki önkény durva 

hivalkodását mindannyiszor elhalni lát-
juk , valahányszor a pusztulás sírjához 
jutot tak a népek . 

A Megváltó feltámadásában  diadalt 
aratot t az eszme és az igazság is és ez 
volt a jövők méhébe becsillanó sugár, 
mely virágot fakaszt  ott is, a hol a pusz-
tulás vitte véghez romboló munkáját . 

Nem csak hisszük és gondoljuk, 
de tudjuk és lát juk, hogy feltámadás 
mindig lesz... 

Tegnap még sötétség, vigasztalan-
ság, pusztulás mindenütt . És ime ma 
ragyogó vi lágosság árad szerteszét és 
egészen uj, jobb, szebb, boldogabb élet 
kezdődik. Ez a világ rendje . 

Ezer éves hazánk változatos törté-
nete is tauuságul szolgál erre . Oh hány-
szor volt e hosszú idó alatt a halál kar ja i 
között, hányszor sülyedt le a pusztulás 
ö rvényébe és mind annyiszor feltáma-
dott. Az igaz ügynek örökkön-örökké 
feltámadása  leszen. S az eszme, mely a 
Megváltóval együt t a jéruzsálemi szikla 
sírból kitört e l jut és e l ter jed minden-
hova, a hol a rombolás és pusztítás szel-
lemének hatalma már-már diadalt Ul. 

Ha ugy magunkba mélyedve, egy-
szer -egyszer a mai kor képén eltűnő-
dünk, oly sokszor sovárogva vár juk a 
megváltó eszme d iadalá t : a feltámadást. 

És mintha hallanók is már annak 
zúgását , l 'gy a társadalomban, mint a 
közéletben nagy változások készülnek. 

A politikai élet mezején is irt ják 
már lassankint a gyomot és ha itt, meg 
amott mégis egy-egy mérges növevény 
burjánzik fel,  azt a jog, törvény és igaz-
ság je l igé je alatt gyökerestől igyekez-

nek elpusztítani és már talán a küzd 
jövőben remélhető, liugy tiszta ós i'ulitő 
légáramlás fogja  átjárni a politikai 
légkört. 

lízt várjuk és ezt reméljük a közel 
jövőben bekövetkező képviselő válasz-
tásoktól, melyekről ugy vagyunk meggyő-
ződve, hogy tiszta választások lesznek, 
melyeknél az ország és nemzet közvé-
leménye háborithatlan fog  megnyilat-
kozni. Es e megnyilatkozásban közállapo-
taink javulásának, a közerkölcsök meg-
tisztulásának feltámadását  látjuk. 

Es mindenek fölült  a mi édes nem-
zetünk, mely annyi vész és annyi vi-
szály után, még mai nap is szilárdan áll 
ősei örökében, ez a nemzet továbbra is 
élni fog  hitében és hazatiságában s ha 
talán egyszer-egyszer a vigasztillan és 
kétségbeejtő napokban meg is dermed-
nek tagjai, ereibe újból és újból friss 
vér fog  szökelni és föltámad  a tetsz-
halálból. 

Ez a mi hitünk, ez a mi reményünk. 
Magyarország keresztény templo-

mainak tornyaiban a föl  támadást hir-
detve zugnak a harangok. A templomok 
szentélyeinek csarnokában feleseiig  az 
alleluja, hirdetve a világ minden tája 
felé,  hogy az eszme örökké él. 

Et ősödjilnk meg tehát mi és az 
összes népek szent hitünkben, azon hi-
tünkben, hogy a Szépnek, Jónak és 
Igazságnak örökké élnie kell, azok el 
nem veszhetnek, el nem pusztulhatnak, 
semmi féle  el lenséges hatalom által le 
nem gyözhetök, épen ugy, valamiként 
a pokol kapui sem vehettek diadalmat 
a Megváltón, a ki 

Füllúinmlolt. 

Ebben a hitben méltó lesz a szivek 
ünnepe a iui édes Idvezitőnknek és Meg-
váltónknak föltámadása  napján. Ünne-
peljünk és hirdessük, hogy az Eszme 
örökké é l ! 

Boldog ünnepeket!! 

— Vál tozások a főispáni  ka rban . Ó 
felsége  Honáth Hi'lii Hoiitnu-gye, valamint 
Sí'lmirz- ós Uélaliánya szabadkirályi városok 
főispánját  ezen állásától való felmentést'  mel-
lett Kszt'Tgom vármegye főispánjává.  I.its Gyala 
országgyűlési képviselőt Hontmegyc. valamint 
Selmeez- és Hélabánya városok főispánjává 
kinevezte, végül l'állly Klemér, Versecz város 
főispánját  ezen állásától, líónay Jenő Torontál 
vármegye és fancsova  város főispánját  Toron-
tál vármegyei főispáni  állásában való meg-
hagyása mellett, l'anesova városi főispáni  állá-
sától felmentette  és /.akó Milánt l'anesova és 
Yerseez városok fiiispánjává  nevezte ki. 

Hazánk és a Külföld. 
(Krónika a mult hétről.) 

A inult heti kellemetlen parlamenti inczi-
ilens végleges kiegyenlítése mult hó 31-én este 
8 órakor történt meg a szabadelvű páitköiben, 
a hová a képviselők, daczára annak, bogy a 
húsvéti szünet kezdetét vette, igeu nagy szám-
ban gyűltek egybe. 

A ininl Podinaniczky Frigyes bíró elnök a 
gyűlést megnyitotta, Besseuyey Knencz kért 
szút s elmondta, liugy márczius bő 22-én, midőn 
a házban szünet, volt, ö több képviselő táraival 
állott a függetlenségi  padsorok előtt s beszél-
getlek a napirenden levő dolgokról. E közben 
jiitt líakovszky, ki a helye leié igyekezett, ekkor 
ii nem lö'íjdve azzal, hogy kik hallják, tréfásan 
és az akkor inir száll mgó mende-moudák stig-
matizálására a következüket mondta: Azt be-
szelik,  hogy az Adria  részvényeinek  egy-
hiirnuiilrészi'  ii miniszter pénztárában volt, 
mire Rakovszky szőnélkül a belyére sietett, bogy 
beszédjét megkezdje. A mit mondott, azt oem 
lie.-ugoil, alattomos móilou, hanem lenhangon 
mondotta, nem törődve azzal, hogy kik hallják. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Húsvéti szokások. 

A hó már a begyek tetején is megvéko-
nyodott, a lejebb fekvő  oldalokon a vetések 
élénk zöld színben mutatkoznak, sót némely 
helyeken már a pázsit is zöld sziliben mutat-
kozik. A levegő megélénkült. A vándor mada-
raknak hosszú karavánjai jeleunek meg itt vagy 
amott az égbolton, megérkeztek a gólyák s 
nyomban követik őket a fecskék  is. Madár hang-
tól, madár daltól kezd zajos lenni a levegő. 
Ugy a növény-, mint az állatvilág a tavaszt, 
a természet ébredését hirdeti. 

A tél hatalma, mely a természetet der-
mesztő álomba sülyeszti, immár le van győzve, 
uj élet kél erdőn, mezőn, vízben és levegőben. 

Itt a tavasz! 
És ezzel együtt eljött az emberiség örök 

tavaszát hirdető Húsvét, a feltámadás,  a hal-
hatatlanság szent ünnepe. 

Talán a milyen régi az ember ezen a föl-
dön, azon időtől fogva  fűződnek  az évszakok-
hoz, az esztendő bizonyos napjaihoz, az ünne-
pekhez bizonyos sajátságos szokások, a melyek 
részint tréfás,  részint komoly alakban egész 
napjainkig fenmaradtak,  sőt igen valószínű, 
hogy fenn  is fognak  maradni, a mig ember 
leend a földön. 

Azon ünnepi szokások nagyobb részének 
eredete, melyek a keresztény egyház ünnepei-
hez fűződnek,  még a régi pogány korba kere-
sendő, azon korban, midőn az Istent még a 
maga képére teremtette az ember, midón a 
természeti tünemények, évszak változások tit-
kaiba nem tudván behatolni, minden elctte 
megfejthetlen  jelenség magyarázatát egy egy 
istenben kereste s igy az egész természetet 
benépesítette istenekkel, melyeket aztán a sze-
rint a mint Borsára befolyással  voltak, vagy 
félt  vagy szeretett és ezekhez képest az azok 
iránt köteles tisztelet megadásánál kölönböző 
szokások fejlődtek  ki, melyek az év különböző 

napjaihoz, de különösen az évszakok, változá-
saihoz mintegy hozzá rögzítve, átszállottak a 
keresztény egyházba is. 

Nagyon természetes, hogy a keresztény 
egyházban ezen szokásokból csak a külső alak, 
a forma  maradt meg, a belső tartalom egészen 
megváltozott, mert a szokások nagyobb részé-
nek kiinduló pontját a mi Megváltónk életének 
különböző fázisai  képezik. 

Az emiitett szokások bizonyos ünnepkö-
rökhöz fűződnek.  Ilyenek a téli  vagyis a ka-
rácsonyi ünnepkör, a tavaszi vagyis a húsvéti 
és a pünkösd  vagyis nyári ünnepkör. Kzek 
közül az elsó a téli, az utóbbi a nyári nap-
fordulattal,  a húsvéti pedig a tavasz kezdeté-
vel vág egybe. 

Mindezekhez az ünnepkörökhöz a szoká-
soknak egész hosszú sorozata fűződik,  melyek-
nek felsorolása  azonban egész köteteket venne 
igénybe. Jelen alkalommal azonban mi csak 
azon népies szokásokkal fogunk  foglalkozni, 
melyek a húsvéti vagyis tavaszi ünnepkörhöz 
fűződnek. 

Ezt az ünnepkört a nagy böjt előzi meg 
a magába szállás és bűnbánat itleje. Az ünnep-
kör nevezetesebb napjai: Virágvasárnap,  mely 
a tulajdonképeni nagyhét  első napja, Zöld-
csötörtők,  Nagypéntek,  Nagyszombat  és 
Húsvét  napja. 

Virágvasárnap  (Dominica Palmarum) 
egyik legjelentősebb cselekménye a barka-
szentelés,  a melynek a múltra történelmi, a 
jelenre misztikus, a jövőre prófétai  jelentő-
sége van. 

Történelmileg Jézusnak közvetlenül kín-
szenvedése előtt Jeruzsálembe való bevonulá-
sára emlékeztet, melyről már Zakariás próféta 
is említést tett, midőn elmondja, hogy a nép 
Jézust nagy örömmel fogadja,  a gyermekek 
pedig pálma ágakkal mennek elébe s kiáltoz-
zák: Hozsánna Dávid fiának,  áldott ki az Ur 
nevében jött. 

MÍBZtikuR jelentése az isteni malasztból 
származó lelki örömöt, prófétai  jelentése pedig 

a földi  élet után a mennyei Jeruzsálembe való 
bevonulást jelzi. A Virágvasárnap megszentelt 
barkák maradványaiból égetik a Hamvazó Sze-
redán használandó hamut 

Barka szentelés után a Jeruzsálembe való 
bevonulás emlékezetére az egész keresztény 
világban körmeneteket rendeznek. 

Kómában a barka szentelést maga a 
pápa végzi. 

Galicziában a lengyel pásztor vagy fele-
sége a templomból hazavitt halkakkal megle-
gyinti a teheneket az istállóban s igy szól 
hozzájuk: 

„Sok tejet adj és ne rugj! Kgyél csen-
desen és engedd magad szépen megfejni". 

A fűzfa  barkát ezután a gerenda mellé 
tűzik, hogy a boszorkány a marhának ne árt-
hasson. 

Ugyan ezeknél az a babonás hit áll fenti, 
hogy az ördög egész éven át be se néz a 
templomba, de Virágvasárnapon az evangéliu-
mon okvetlen ott van. Ez alatt a kezelése alatt 
álló kincsekre senki sem vigyáz s azok ilyen-
kor „felvetődnek*  és „meggyuladnak". Az ilyen 
kincset meg lehet kaparitani, de csak addig mig 
az ördög a templomból kijön. Ha a kincske-
resőt tetten éri, akkor elviszi a pokolba. Ugyan 
itt Krisztusnak Jéruzsálembe vonulása emlé-
kére ezelőtt színjátékokat is rendeztek. Kezdte 
a tanuló ifjúság  és később elterjedt a nép kö-
zött is. Utóbb abban állottak az ilyen játékok, 
hogy bohókáson felöltözött  legények Virágva-
sárnapon házról, házra jártak és tréfás  mon-
dásaikért ajándékot kaptak. Más részük ugyau 
ezt nem gyalog, hanem Iából ácsolt lovakon 
nyargalva gyakorolta. 

Alsó Ausztriában a paraszt legények e 
napon hosszú póznákon nagy leveles ágakat 
visznek a templomba megszentelés végett. A 
pálmagaly az Urnák Jéruzsálembe való bevo-
nulására emlékeztet, a magyallomb a házi álla-
tokat megóvja a bajtól, a borsfenyő  az állatok 
megrontása ellen használ, a mogyorófa  galyak 
elhárítják a villámcsapást. Ugyan ilyen csodás 

hatást tulajdonítanak a szép piros almáknak is, 
melyeket hosszú vesszőkre tűzdelve szenteltet-
nek meg. Szokás itt istentisztelet után három 
pálma barkát elnyelni, legtöbben ezt éliomra 
teszik, l'gy tartják, hogy ez használ a beteg-
ségek és inas gonosz bajok ellen. Ugyancsak 
ezért az igavonó jószágokkal is megetetnek 
három, három barkát. 

A szentelt barka erejéről és pálma vitel 
csodás hatásairól ugyan igy gondolkoznak Sti-
riában is. ugy a nénietek, mint a szlovének, 
az utóbbiak a barka szentelést soha el nem 
feledik,  mert a szentelt faág  a tüz és a villám 
ellen megvédi a házat. 

Tirolban Virágvasárnapján szintén egyik 
legnevezetesebb esemény a pálma szentelés. 
V./.  a pálma egy hosszú lenge, tarkára festett 
paleza, melynek felső  vége puszpáng galyakkal 
van l'elbokrétázva, lefelé  hajló végéről pedig 
fiizfa.  borsika és téli tölgy gályákból kötött 
bokréta csüng le. Az ilyen pálmákat az ifjú 
férfi  nemzedék tagjai viszik a legnagyobb büsz-
keséggel. A körmenetnél régebben kerekes sza-
máron ülo Megváltó képet is hordoztak körül. 
A kerekes padlót 30—40 pár ünneplő ruhába 
öltözött tiu liuzza és nagyszámú pálmát vivő, 
áhítatosan éneklő és imádkozó nép kiséri. A 
pálma hordók és imádkozok serege ott az üde 
tavaszi zöldben diszló halmok és hegyek kö-
zött igazán lélekemelő látvány. 

Zöldcsütörtükön a kezdődő mély gyász 
jeléül beszüntetik a harangozást, a mint ki szok-
ták fejezni:  a harangok Kómába utaznak. 

Galicziában a lengyelek régebben e na-
pon „Júdás játék"-ot rendeztek, mely abban 
állott, hogy egy vászonnal be vont szalmabá-
bot elózó éjszaka a templom elótt egy- fára 
felakasztottak.  Vecsernye után ezt levágták, 
meghurczolták az utczákon, ütötték, verték, 
végre a patakba fojtották. 

Alsó-Ausztriában e napon kerül az első 
zöldség az asztalra. A Zöldcsötörtökön tojt to-
jások igen soká, sót egész esztendőn keresztül 
frissek  maradnak. Ha ezeket Húsvét vasár-
napján megszentelik, óvószerül szolgálnak a 
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Az egész csik élez és tréla volt, mert nem akarta 
elhinni, bog; egy ilyen abszurdumot valaki ko-
molynak és valónak vegyen. A történtek utin 
beismeri és sajnálattal bevallja, hogy súlyos hi-
bát követett el és hogy az általa használt élez, 
meggondolatlan Ízléstelen és könyelmit élez volt, 
mindazonáltal azzal sem a pártköteléket sem 
pedig a minisztert nem akarta megsérteni. Még 
egyszer nagyon sajnálja, liogy a kinos helyzetre 
okot szolgáltatott s ezért ugy a párttól, mint a 
kereskedelmi minisztertől ünnepélyesen bocsá-
natot kér. 

Hegedűs miniszter kijelentette, liogy a hal-
lottak után a házban mondott éles szavai liesse-
nyeyre most már sulylyal nem hívnak. Maga is 
sajnálatát fejezi  ki, hogy a Uakovszkitól hallott 
dolgot a házban felemiitette,  de azon sok táma-
dás miatt, melylyel a lapokban az Adria szer-
ződést illették, nem lehetett másként. 

Ezután Széli Kálmán miniszterelnök kérte 
a pártot, hogy az ügyet, miután az kellő módon 
lisztáztatott, tekintsék elintézettnek. Azonkívül 
még csak azon kéréssel fordul  a párt tagjaihoz, 
hogy minden észrevételt, kifogást,  kívánságul, 
bármit illessen, őszintén hozzanak elő és azokat 
csakis a pártkörben vitassák meg és sehol másutt. 

A dologhoz talán nnuyi megjegyzést még 
lehet filzni,  hogy sem tréfából,  sem élczeskedés-
böl nem szabad senkiről sem valótlanságot állilani 

József  Ágost kir. heirzignek és Auguszta 
kir. herczegnőnek Voloskában elhunyt kis leá 
nyát folyó  hó 2-án helyezték öröknyugalomra a 
kir. palota kápolnájának sirbólijában. 

Hivatásának lett áldozata egy Gönczi Sáu-
dor nevü, kiváló szorgalmú negyedéves gépész-
mérnöki hallgató, ki a mult szombaton, mikor 
gázakkal kísérletezett szerencséi lenül jártas 24 
órai kinos szenvedés után meghalt. 

A húsvéti szünidőt, a mennyire módjukban 
áll, a miniszterek is igyekeznek leihasználni, 
Wlassics Gyula kultuszminiszter Yelenczélie uta-
zott és ott hosszasabban időzik. Ugyan id- ment 
Hegedfls  Sándor nejével és leányával. Széli Kál-
mán háromnapi bécsi tartózkodás n!án visszatér 
Budapestre. Ugyancsak ott marad Lukács pénz-
ügyminiszter is. 

Nagyobb mérvű földrengést  lehetett ész-
lelni e hó 2-án a délvidéken. Temesvár, Szabad-
ka, Újvidék, Zimony érezték a löldindulást. A 
földrengést  érezték ezeken kivttl Déván. Lúgo-
son, Aradon, Szegeden, Módoson, Nagy Bróke-
reken. Ó-Becsén, söt Szerbiából is erős földren-
gésről tudósítanak. A földnek  megmozdulása 
különösen a legelőbb emiitett városokban oko-
zott nagyobb télelmet és megdöbbenést. 

Azelőtt való nap reggel Oláhország több 
városában s ezek között Bukarestben is érezték 
a földrengést.  Az utóbbi városban a Szent Jó-
zsef  egyházban, a hol igen sokan voltak isteni 
tiszteleten; óriási zavar és ijedelem támadt, min-
denki a kijáratok felé  tódult és igen sokan meg-
sebesültek. 

Szerbiában nj minisztérium alakult. Elnök 
Vuics külügyminiszter, közmunkaügyi miniszter 
Velimirovics Péter és igazságügy miniszter Sta-
menkovics Dragutin lett. A többi miniszter meg-
tartotta tárczáját. Az eddigi miniszterelnököt 
az államtanács tagjává nevezték ki, Jovanovics 
Andra közmunkaűgyi minisztert rendelkezési 
állapotba helyezték. 

sérülés és sebek ellen, héjuk a szántóföldeket 
megtermékenyíti, ha a tető ah: helyezik el. 
azt megóvja a menykócsapástól s végre ha a 
kereszten függő  Jézus hét szavainak egyikét 
a tojáshéjra írják s az ilyen tojáshéjat tűzvész-
kor a tűzbe dobják az a pusztító elemet meg-
fékezi. 

Az Alsó-Inn völgyében, meg az Kisnek 
és Ktsch völgyében Zölilcsiitörtökön kimennek 
a gyümölcsös kertbe imádkozni, megemlékez-
vén az Urnák az Olajfák  hegyén mondott ha-
lál-veritékes imájáról. Hasonló szokás van Sti-
riában is, a hol az öreg emberek a .fa-imád-
kozást" és a .pázsit járást" űzik, azaz nappal 
egy fa  alá térdepelve, este pedig a zöld pázsi-
ton sétálva imádkoznak. 

Az osztrák tartományokban Zöldcsötör-
töktól Nagyszombatig járnak a kerepelő gyer-
mekek, kik házról-házra járva, jelt adnak az 
angyali üdvözletre. Az isztriai szlávok a böjtöt 
nagyon szigorúan megtartják. Legtöbben a 
zöldcsötörtöki glória harangszótól, a nagyszom-
bati glória harangszóig egy falatot  sem esznek. 

A Zöldcsötörtökról Nagypéntekre virradó 
éjszaka a galicziai lengyelek megmossák a fe-
jüket, kezeiket és lábaikat, hogy a kiütésektől 
mentek legyenek, hogy pedig marháikat a tisz-
tátalanoktól megóvják Nagypénteken napfel-
kelte elótt földjükön  kilencz lóhere gyökeret 
ásnak mindenik állat számára és ezt megéte-
tik velük. 

Nagypéntek a Jézus keresztre feszítésé-
nek emlékére van szentelve. K napon szigorú 
böjtöt tartanak nem csak a katholikusok, hanem 
a protestánsok is. Alsó-Ausztriában lehetőleg 
minden munkát kerül a nép. Ugyan itt rossz 
jelnek tartják, ha valaki e napon születik. Az 
egész keresztény világban a r. katli. templo-
mokban fel  van állítva a szent sir, melyet a 
hivók szorgalmasan látogatnak. Stiriában a né-
metek Nagypénteket jövendölő napnak tartják 
s ugy hiszik, hogyha Nagypénteken eső esik, 
száraz esztendő, ha pedig reggel dér lepi el 
a mezőket, áldott esztendő lesz. 

Hirlellék volt, hogy VII. Edvárd angol ki-
rály látogatást fog  közelebbről tenni a kop-
penhágai és berlini udvaroknál. Most illeté-
kes körök azt állítják, hogy n a látogatás ez 
idő szerint elmarad, mert Edvárd király kor-
mányügyekkel el van foglalva. 

Oroszországban a diákság egész forrada-
lomszerü zavargásban van. m nden nagyobb 
városban, a hol egyetem létezik óriási zavar-
gások vannak. A rendőrség és katonaság ter-
mészetesen semmi eszkö.-.től sem riad vissza, 
hogy a zavargásokat elfojtsa  s e közben olyan 
oknélküli vérengzések és brutálitások történnek, 
a milyenek épen csak Oroszországban történ-
hetnek. A diákokat ezer számra fogdossák  egybe, 
lőgtön besorozzák és küldik Mandzsúriába. 

Az ango'ok és burok küzdelme, daczára 
annak, hogy mind a két tél végelgyengülésben 
van, még folyton  tart, hol az egyik, bel a másik 
léinek vereségéről, vagy diadaláról ho/.nak Ilii t. 
A ' urok pld. N'W. Clark közelében levegőbe 
röpítetlek "gy vonalot, de Kambel csapatai kö-
zeledtére visszavonultak. Két. érdekes nyilatko-
zatot bocsátolt világgá Kriiger. Az egyik az. 
hogy Kitch^ner kapnulacziA esetére Salisbury 
beleegyezésével felajánlotta  Bolhának a katonai 
kormányzói állást Transvalbsn és Oranzsban 
25000 frank  évi fizelés  mellett. Az ajánlatot 
botba undorral ulasilolta vissza. A másik az. 
hogy Krüger a háború mostani fázisát  döntőnek 
hiszi, mert ha KitchenerneK sikerül a búrokat 
Zutpans hegységben megerősített hadállásaikból 
kiverni, ezzel a burok ellenállását végkép megtöri. 

Kínában még mindig az orosz-kínai szer 
ződés az érdeklődes központja. Némelyek szerint 
már aláírták, mások szerint nem. Japán azt az 
ígéretet letie Kínának, hogy ha szerződést nem 
írja alá akkor háború esetén segítséget nyúj-
tana Kinának. Kínából ujabb keresztény mészár-
lás hire érkezik, mely nein rég Usanglingluban 
történt. 

A fogyasztási  szövetkezetek. 
li'tu Fáris Frigyes. 

A fogyasztási  szövetkezetekkel különösen 
sokat foglalkoznak  az érdekelt körök, valamint 
az ipar és kere.-kedelmi kamarák. Ismételve 
hangzottak el kívánságok, hogy a koimáuy lép-
jen közbe s akadályozza meg a fogyasztási  szö-
vetkezetek terjedését. Általában azt hozzák fel 
ezek ellen a szövetkezetek ellen, hogy azok tönkre 
teszik a közvetítő kereskedést. Tagadhatatlan, 
hogy a fogyasztási  szövetkezetek kárára vannak 
a közvetítő kereskedelemnek. Ez azonban a do-
lognak csak egyik iddala s hogy tiszta képel 
alkothassunk magunknak a fogyasztási  szövet-
kezetekről, vizsgálnunk kell azokat az előnyö-
ket is, melyek ezekből a szövetkezetekből szár-
niüzuak. 

Az első az, hogy az alsó néposztályok a 
fogyasztási  szövetkezetek segélyével abba a hely-
zetbe jutnak, a m-be a vagyonos osztályok van-
nak, hogy t. i. az áruknak nagyban való bevá-
sárlásával járó előnyöket élvezhetik. Azt hiszem, 
hogy igen kevés jogérzék kell annak belát .Má-
hoz, miszerint az egyenlőség elve azt kívánja, 
hogy szegény vagy gazd.ig az élelmi, ruházati, 
háztartási és gazdasági czikkek bevásárlásánál 
lebelüleg egyforma  helyzetben legyen. Itt m-g-

Nagyszomliatnak nevezetes szertartásai a 
tűz és vizszentelés. (ialieziálian ezeket a teme-
tőben végzik. Óriási vizes csöbröt állítanak fel 
s mellette kökény ágakból tüzet raknak. A 
szentelcs után a hívok korsókba és palaez-
koklia szentelt vizet merítenek s a kihamvadt 
zsarátnokból egy darabka szenet, vagy meg-
perzselt galyacskát visznek magukkal. A szen-
telt vízzel körös-körül meghintik az egész há-
zat. háznépet és a lába.", jószágot, a gályákat 
és széndaraliokat a szántóföldekbe  dugják, hogy 
azokat a jégveréstől megoltalmazza. 

Tirolban a tüzszentelési szertartást szin-
tén a temetőben végzik. Legtöbbször régi sír-
keresztekből máglyát raknak össze s mikor a 
lelkész ezt az uj tűzzel lángra lobbantva, az 
áldást reá adta, az összes jelenlevők megro-
hanják a máglyát s mindenki igyekszik magá-
nak egy-egy űszkiieskét szerezni és épen olyan 
czélokra használják és olyan csodás hatást tu-
lajdonítanak annak, mint előbb említve volt. 
Ugyancsak így van ez Alsó Ausztriában és Sti-
riában is, utóbbi helyen azt tartják, ha a tüz 
útközben kialszik, abból a házból, a hova 
vinui szándékoztak, valaki meghal. 

A húsvéti szertartások központja a táma-
dási körmenet, melyet a uyugati egyházban 
Nagyszombaton este, a keleti egyházban pedig 
Húsvét vasárnapján reggel szoktak megtartani. 
Alsó Ausztriában ilyenkor a hegyeken körös-
körül örömtüzeket gyújtanak, melyek mellett 
a legények imádságokat mondanak. 

Húsvét vasárnapján Alsó-Ausztriában a 
család apa övéivel hajnalban kimegy a mezőre, 
hogy a züldeló fák  alatt imádkozzanak. Ren-
desen alma vagy körtefa  alá állnunk a nap 
felé  fordulva  és lesik a nap szökkenését, mely 
ina az Ur dicsőséges feltámadásán  való örömében 
a láthatáron felbuván,  háromszor szökken. 

Husvétvasárnapján szokásos az étel.ie-
müek, különösen bárány, kalács, tojás, sodar 
stb. mcgszenteltetése. A bárány Jézust jelké-
pezi, a kalács Jézus feltámadása  eseményén 
alapszik, ki feltámadása  után tanítványainak 

emlékezem arról, hogy e fogyasztási  adók révén 
szegény és gazdag egyformán  járul az állami 
szükségletek fedezéséhez.  És ha már ezen az 
igazságtalan állapoton egyelőre segileui alig tu 
dunk, akkor legalább igyekezzünk azon, hogy a 
fogyasztási  czikkek beszerzésénél megszűnjék az 
az igaztalanság, hogy a gazdagok kedvezőbb 
helyzetben vannak mint a szegények. És miben 
is áll az a hátrány, a mit a szegények viselni 
kénytelenek '•' Abban, hogy vagy drágábban kell 
megfizetni  nekik az áruezikkeket, vagy hogy 
silányabb, rosszabb czikkeket kapnak, vagy vé-
gül. a mi szintén gyakran előfordul,  hogy a si-
lányabb czikkeket is drágábban kénytelenek 
megfizetni.  A károsodás, mi a drága árakban 
lelenlkezik, ugyan magában véve is igen érzé-
kenyen érinti a kis eniberekei, de még sokkal 
érzékenyebb, nagyobb az a kár, a init az áruk 
rossz minősége folytán  szenvednek. Ki tudná 
ugyan kiszámítani azt a károsodást, mit éppen 
a legszegényebb néposztályokhoz tartozók szen-
vednek a rósz vászon, silány szövet, általában 
a rosz minőségű ruházati czikkeknél, ki mond-
hatná meg, hogy mennyiben károsodnak ezek 
az emberek a rosz edények, bntorok, takarék 
tűzhelyek, kályhák, szóval a háztartási fiilsze 
relések beszerzésénél, ki tudná kiszámítani, hogy 
mennyi kárt szenvednek a rossz tüzelőanyag, 
gyertya és petróleum folytán  és a mi a fő,  hogy 
károsodnak a dohos liszt, avas szalonna, a meg 
romlott bus, rosz főzelék  és az italoknak napi-
renden levő hamisítása folytán.  Nincs arról sta-
tisztika, de az orvosok városon és falun  egya-
ránt tanúságot lehetnek, hogy mily sok megbe-
tegedésnek okozói a silány czikkek és italok. 

Nem lolytatom tovább (ejtegetéseimet, inert 
azt hiszem, hogy minden elfogulatlan  ember be-
látja, hogy ezeken a bajokon segíteni kell és azt 
hiszem, azt is belálhalja bárki, hogy ha a fo 
gyasztási szövetkezeteknek egyéb előnyük nem 
volna mint az, hogy megfelelő  árban jó porté-
kái adnak, az már magában véve igazolja a fo-
gyasztási szövetkezeteknek feltéllen  szükséges-
ségéi. Ezenkívül figyelembe  veendő az is, hogy 
minden egyes fogyasztási  szövetkezet egészséges 
versenyt csinál a boltosoknak. Mindenütt tapasz-
talható, ihogy a fogyasztási  szövetkezetek a/.t 
eredményezik, miszerint a kereskedők igyekez-
nek jómiuöségü czikkeket adni, mindenütt tapasz-
talható. hogy az árak leszállanak, valamint az 
is észlelhető, hogy a mértéknél is igazságosab-
bak l-sznek a boltosok. Minden egyes fogyasz-
tási szövetkezet tehát a köztisztesség javulásá-
nak egyik tényezője lesz. 

A felsoroltak  is mulatják, hogy mennyire 
szükséges a fogyasztási  szövetkezeteknek elter-
jedése, de ezeken kivUl ínég sokkal foutosaah 
érdekek is követelik ezeknek a szövetkezetek-
nek minél szélesebb körben leendő elterjedését. 
Ezekkel az érdekekkel óhajtok a következökbeu 
loglalkozni. 

Az egész közvélemény át van hatva attól 
a tudattól, hogy a magyar ipar megteremtése 
nagy nemzeti Ugy, mindenki tudja, hogy a hazai 
ipar feilesztése  a legelsőrendü állami és társa-
dalmi feladat  s épp ugy általános az a nézet is, 
hogy a magyar ipar megteremtésének, fellendü-
lésének leghatalmasabb előmozdítója lenne az 
öonálló vámterület, Sukan abban a nézetben 
vannak, — szerintem azonban tévesen, — hogy 

önálló vámterület nélkül • magyar ipar nem is 
lesz megteremthető. Azt gondolom, nem tévedek 
midőn azt mondom,* hogy van valami, a mi a 
magyar iparnak épp oly fellendülést  adhatna, 
mint az önnálló vámterület, ez a valami pedig 
a fogyasztók  szervezettsége. 

Nézetem szerint a magyar ipar fejletlen-
ségének, egyik tőoka az, hogy nincs meg ben-
nünk magyarokban a hajlandóság tőkéinket ipari 
vállalatokba fektetni.  A vállalkozási kedv hiá-
nyának tulajdonítható, hogy azok is, kik nagy 
tökékkel rendelkeznek, tökéjüknek minden más 
téren inkább keresnek elhelyezést, csak ipari 
vállalatokban nem. A mi fönraink  közül például 
sokan óriási tőkéket gyöjlöttek. A legnagyobb 
része ezeknek a tökéknek ismét földbirtokba 
lett befektetve,  egy részéből házak épültek, egy 
része állampapírban talált elhelyezést, de vajmi 
kevés jutott ipari vállalatokba s ha jutott is, 
olyformán  jutott, liogy ipari vállalatok részvényei 
leitek vásárolva. De aránytalanul keveset for-
dítottak mágnásaink arra, hogy — mint azt pél-
dául a cseh főnemesség  teszi — saját földbir-
tokukon, saját terményeiknek földolgozása  czél 
jáből gyárakat állitottak volna föl.  Mint példát 
említem meg, hogy majd a/, egész malomipar 
Budapesten konczentrálódott. Vájjon természetes 
állapot-e az, bogy a magyar földbirtok  búzater-
mésének egy jelentékeny része előbb Budapestre 
megy, hogy ounél mint liszt ismét visszakerüljön 
oda, a hol termett. Hiszen minden nemzetgazda 
azt hirdeti, hogy ott kell ipari telepet létesíteni, 
hol a munkáskéz rendelkezésre állása mellett a 
löldolgozandó nyerstermények vannak. 

A vállalkozási kedvet kell tehát fokoznunk, 
ezt pedig leginkább ugy érhetjük el, ha a ter-
melőknek biztosítást tudunk nyújtani az irány-
ban, hogy terméküknek meg lesz az állandó 
vevőköre. Ha majd látják a földbirtokosok,  hogy 
buza, árpa, tengeri, burgonya, ezukorrépa, len, 
czirok, tej és gyümölcsüket stb. földolgozott  álla-
potban biztos vevőknek eladhatják, akkor bizo-
nyosan létesítenek saját birtokukon, egyedül vagy 
társulás utján, malmokat, sör- szesz-, keményítő-, 
ezukor-, szövő-, söprű- és vajgyárakat, valamint 
gyümölcsfeldolgozó  gyárakat. 

Egy igen fontos  kérdés az, hogy az iparnak 
az az ága, mely mezőgazdasági és állati ter-
mekek földolgozásával  foglalkozik,  a nyers ter-
mények termelése helyén létesüljön. Ez a dol-
gok természetes rendje, igy lehet sok hull ulékot. 
mellék produklumol annak a földnek  visszaadni, 
mely az ipar által földolgozott  nyersanyagokat 
termelte. Ez az intenzív gazdálkodásnak köve-
telménye. 

De ettől eltekintve, annak a léteinek szem 
elölt tartása, bogy a mezőgazdasági termékek 
lehetőleg a mezőgazdaság körében és azzil kap 
csolalosan dolgoztassanak föl,  abban az irányban 
is áldásos következményekkel jár, hogy ilyen-
formán  az ipirnak legalább ebben az ágaiban 
megvalósítható volna a társadalmi politika szem 
pontjából rendkívül nagy jelentőséggel biró ama 
törekvés, miszerint a munkások fölváltva  mező 
gazdasági és ipari munkával foglalkozzanak. 

A mezőgazdasági iparnak fejlődése  nagyon 
fontos  abból a szempontból is, hogy jó szolgá-
latot lenne a még meglévő és a képződő közép-
birlokos osztály megerősítése tekintetébeu. Ha 
a magyar zsenlrit iparossá akarjuk tenni, ha az 

megjelent, kenyerüket megáldá és velük evett. 
A tojás a belőle kikelő madárral szintén a sír-
jából feltámadó  Krisztust jelenti. 

(ialieziálian a lengyelek az ételncinüek 
niegszentelését még nagyszombaton délután 
végeztetik, még pedig ugy, hogy a pap házról-
házra járva, a felhalmozott  tojást, füstölthust, 
szalonnát, kolbászt, kenyeret, kalácsot, vajat, 
tormát, sót stb. megszenteli. 

Az osztrák tenger melléken kenyeret, bá-
rányt, fiatal  pulykát, fokhagymát,  tormát szen-
teltetnek, a maradék csontokat, tojás héjakat, 
morzsákat nem hányják a földre,  hanem a tűzbe, 
vagy a vizbe, — mely megtisztul, — vagy a 
káposztás földre,  mely termékenyebbé lesz. 

A szigetlakók ezen vidéken Húsvét vasár-
napján piros tojást és zöltl káposztát ajándé-
koznak egymásnak, mondván: Hozzon szeren-
csét kigyelmeteknek a zöld káposzta és piros 
tojás, hogy még sok éven át jó egészségben 
élhessen velük. 

Kattaróban Húsvétkor kedvelt játék a to-
jás törés, melyet a házak elótt és az utczán 
gyakorolnak. A ki az elsó vagy második do-
básra bizonyos távolságról a tojást ugy találja, 
hogy az a tojásba belevájódik, azé a tojás. 

A húsvéti tojásokról a huczulok (lengyel-
országi ruthének) a következő legendát regélik. 
„Míg Krisztus az Olajfák  hegyén imádkozott, a 
Szűz Anya egy szegény külvárosi kunyhóban 
húsvéti tojásokat festett,  imelyeket egy tyúk-
kal egyetemben Pilátusnak ajándékba készült 
vinni, hogy Szent Piának felmentését  kieszkö-
zölje. Mikor megtudta, liogy Jézust keresztre 
feszitették  elájult, a festett  tojások szanaszét 
gurultak az egész világon." 

Stiriában a szlovének Húsvét napjára ke-
rek alakú lepényt Bütnek és tojást pirosítanak, 
kora reggel a hegyeken tüzeket gyújtanak és 
pisztoly durrogatással Üdvözlik a pirkadó reggelt. 

Alsó Ausztria némely tielységeiben a meg-
szentelendő húst a kert valamelyik magas fá-
jára akasztják, mert a római pápa a hust egész 
világ számára megszenteli áldásával. 

Húsvét hétfőjén  igen sok helyen szokás-
ban van az úgynevezett locsolás. 

Galicziában ugy a lengyeleknél, mint a 
ruthéneknél nagy divat az öntözködés. A len-
gyeleknél a legények adélutáni órákban min-
denféle  öntöző eszközökkel, szivattyúkkal jár-
kálnak az utczákon 3 különösen az asszony-
népet, ha nem vigyáznak magukra istenesen 
meglocsolják. Némelyik leány védekezik, víz-
zel telt fazakkal  vagy cseberrel tér vissza, 
hogy támadóinak visszaadja a kölcsönt. De ha 
nem vigyáz, elcsípik, a kúthoz vonczolják s ott 
ugyancsak megfürösztik,  sőt ha patak van közel 
abba is bele mártják. Némelykor megtörténik, 
hogy a leány a legényt maga után rántja a 
vizbe és ott jól mégis áztatja. Az ilyen leány-
nak nagy a dicsősége, dea bemártott legényt 
egész esztendőn keresztül csúfolják. 

A galicziai rétkéneknél szintén megszok-
ták öntözni a legények a leányokat, sót az is 
megtörténik, hogy valamely patakhoz és tó bee 
hurczolják és abba belemártják. A leányok, 
hogy az önkénytelen fürdéstől  megmenekül-
jenek, liimes tojásokkal kínálják meg a legé-
nyeket. 

Alsó Ausztriában Morvamezőn a szlovák 
legény öntözés helyett fűzfa  vesszővel hagyja 
helybe a szeretőjét, Húsvét keddeu pedig ugyan-
ezt a leány cselekszi; minél nagyobb a szere-
tet'annál sürübb és erősebb a verés. 

A felső  stíriai Mura és Liesing völgyben 
húsvét hétfőn  népies futtatásokat  szoktak ren-
dezni, bár ilyen futtatások  alkalmával a gyen-
ge füvet  letapodják, a birtokos mégsem törő-
dik vele, mert az ilyen futtatások  szerintük a 
földeket  megtermékenyítik. 

Ezen Ünnepkörhöz tartozó szokások meg-
vizsgálásában meglehetős nagy területet beka-
landoztunk, B meggyőződhettünk arról is, hogy 
mindezek közös eredetűek és legfeljebb  annyi-
ban szenvedtek változást, a mennyiben egyik-
másik népnél nagyobb a babonára való hajlan-
dóság, vagy erősebb a hit. 



H L L É K L E „ C I LAPOK" - k SZÁMÁHOZ. 

ipart a zsentrivel megkedveltetni akarjuk, ezt 
csak ugy érhetjük el, ha először annak az ipar-
nak fejlődését  mozdítjuk elő, mely hozzá leg-
közelebb áll, tudniillik a mezőgazdasági ipart. 

A mint a fagyasztók  szervezettsége a 
mezőgazdasági iparnak nagy lendületet adhatna, 
épp ugy tudni a más ipari ágakat is megteremteni 
és fejleszteni. 

Egyszerű igazság az, hogy a termelésnek 
kell a fogyasztókhoz  alkalmazkodni nem pedig 
fordítva,  bogy pedig az alkalmazkodás lehetséges 
legyen, ismerni kell egy bizonyos földrajzilag 
meghatározott területen, például egy országban 
a fogyasztás  mennyiségét. Ez azooban még ma-
gában nem elegendő a termelés irányítására. 
Ez csak ott elegendő, hol egy vagy igen kevés 
termelő van, a m. kir. közp. dohánygyári igaz-
gatóságnak például elegendő, ha az országban 
évenkint elfogyasztani  szokott dohány- és szivar-
mennyiséget ismeri. De hol ezer és ezer termelő 
van, olt hogy az egyeseknek termelése irányít-
ható legyen, tájékozva kell lenni arról is, hogy 
az ország piaczán hány vevőre számi)halnak, 
ez pedig csak ugy képzelhető el, ha a fogyasz-
tok szervezve vannak és a termelőkkel állandó 
viszonyban állnak. Ebből tehát láthatjuk, hogy 
a fogyasztók  szervezettsége nemcsak a fogyasz 
tóknak, hanem a termelőknek is hasznára vau. 

Eddig inkább azt tapasztaltuk, hogy 
termelők szervezkednek, ez különben érhető 
dolog, mert a termelők — mindig egy bizonyos 
termelési ágat véve — kevesebben vannak t 
igy könnyebben összebeszélhetnek, mint a fo-
gyasztók. Az utóbbiaknak szervezkedése mindig 
nehezebb lesz, de bármenuyi akadály álljon is 
a fogyasztók  szervezkedésének útjába, mégis 
tekintve ezen szervezkedésnek nagy horderejét, 
mindent el kell követnünk, hogy a szervezkedés 
egy vagy más formában  keres/.tülvitessék. 

Az ujabbi időben sokat foglalkoznak  azzal 
bogy a ringek és kartellek megrendszabályo-
zandók lennének, én azt hiszem, hogy a kar 
telteknek túlkapásait csakis a fogyasztók  szer-
vezkedése képes igazán ellensúlyozni. 

Ismétlem azt a nézetemet, bogy a magyar 
ipar megteremtésének és fölvirágozásának  leg-
hatalmasabb tényezője a fogyasztók  szervezett-
sége. Ha a fogyasztók  szervezve lesznek, bizo-
nyosan sok magyar ember fog  akadni, a ki 
munkáját, tőkéjét ipari vállalatokra fordítja.  Igen 
sokan vannak hazánkban, a kik iparosnak ne-
velnék gyermeküket, ipari vállalatba helyeznék 
el pénzüket, ha nem félnének  attól a nagy kocz 
kázattól, a minek a szabadverseny túltengése és 
kinövései folytán  az ipari vállatok kitéve vannak. 

Algyógyi székely földmives  iskola 
— Klleuür/.ü bizottság jelentőse 11/. iskolti MHll. frbr. 

20-ún im-gturtott téli I <• 1 tj \ 1 köz.viz.sg;il;it:Uról. — 
Van .szerencsénk *az „Algyógyi in. kir. áll. 

gróf  Kun Kocsárd székely fülrimives  iskola. Kmke-
alapitás" f.  évi febr.  hó 2ö én megtortott téli 
félévi  közvizsgálatairól, valamint az ugyanakkor 
megejtett birtok szemléről ellenőrző bizottsági 
jelentésünket tisztelettel a következőkben megtenni. 

Megjelentünk az ellenőrző bizottság tagjai 
ként: a) az Emke részéről Sándur József  orsz 
képviselő, t. alelnök-főtitkár,  initil a bizottság sur 
rendszerinti elnöke, Lészai Ferencz kir. tanácsos 
földbirtokos  és l'olcz Rezsó ügyvéd. Kolozsvár 
BZ. kir. város t. alügyésze. tiizoltó főparancsnok 
választmányi tagok: b) a Nagyméltóságú kir. fiild 
mivelésügyi miniszter ur által kikiiblvo kuller 
Oynla központi szolgálattételre beosztott gazd. 
tanintézeti tanár. 

As intézetben kiszállásunk alkalmával három-
féle  növendéket találtunk, u. 111. rendes növeudé-
keket, számra -11 et, téli gazdasági tanfolyainoso 
kat számra 14 et és székely fiu  árvakut számra 
12-őt. Igy az összes létszám 07, a mi az intézet 
kellő szellemi kihasználásáról tanúskodik. 

A) A rendes növendékek közül megyék és 
felekezetek  szerint volt: 

I. éves; r. kath. I, ref.  2*2, unit. 2, gör. 
kath- 1; II. éves: r. katli. I. ref.  13, unit. I. 
Megyék szerint: Háromszéki I. éves 9, II. éves 3 ; 
Csiki I. éves I ; Udvarhely II. éves 2; Muros-
Tordamegyei I. és II. éves 10—10; Torda Ara-
nyosm. I. éves 1, Kis-Küküllói I. éves 1, Hu 
nyadm. I. éves 2. 

Legfőbb  van ezek szerint Maros-Tordame-
gyei, ezután következik Háromszék, l'dvarliely-
és Torda-Aranyos vármegye, legkevésbbé vau kép-
viselve a székely vármegyék közül Csik. Ez az 
oka aunak is, hogy a r. kath. vallású növendékek 
aranylag a legkisebb létszámúak. A nem székely 
vármegyékből felvett  növendékek székely eredete 
igazolva van, vagy reudkiviili ösztöndijat, megyei 
segélyt élveznek Btb., szóval az iskola alapját ké-
pező szabályzat a növendékek toborzása tekin-
tetében ia megtartva van. Az életkor a 18—30 év-
közt ingadozik: legtöbb van 24—27 éves, szám 
szerint > két éven 18, tehát 4ö°,o. Ezek jobbára 
kiszolgált katonák, vagy hadmcnteBek. 

B) A téli gazdasági tanfolyamra  bejött 14 
növendék kőiül volt: Uároinszékmegyei 1, Csik-
megyei 0. Udvarhelymegyei 1, Maros-Tordamegyei 
2, Torda-Aranyosmegyei 2. Kis-Kiiküllómegyei fi 
(ezek közt 5 szász), Fogarasmegyei I, összesen 
14. Leggyengébbeu vau, illetve épen nincs kép-
viaalve itt is Caikvármegye, a minek oka a távol-
ságban. a megyei gazdasági viszonyokban, vagy 
talán az illetékes tényezők — közigazgatás, pap-
ság éa tanítóság részéről mutatkozó kisebb tobor-
•ási buagalomban keresendő. 

C) A fluárvák,  kik a háromBzékmogyei árva 
fiu-  és szeretetház első növendékei gyanáut jüt 
lek át SepBÍ-Szentgyörgyről, 12—14 évesek, az 
őszszel Bzámuk még 10-el szaporodik. 

A küzvizsgálat febr.  hó 2ö-én d. 0. 0 óra-
kor a Kun-kastély átalakitottt dísztermében az 
összes növendékek - földmives  iskolások, tanfolya-
tnasok és árvák — együttes éuekével (Himnusz) 
vette kezdetét, mire Gáspár József  igazgató üd-
vözölve az ellenőrző-bizottságot, a bizotlság elnöke 
alkulini rövid beszed kíséretében ineguyitotta a 
vizsgát. 

Vizsgáztak: d. e. 0—12-ig a II. évesek a 
Házi állatok takarmányozásából. Szarvasmarha 
és juhtenyésztésből, Számvitelből és ügyirálytan-
ból, Borászatból és GazdaBági fotenyésztésből  ; 
d. u. 3—II ig a 1. évesek a Kertészetből (zöld 
ség termelés), Számtanból és Föliratból. Közben 
a téli tanfolyamosok  is kikérdeztettek. 

A haladás évről-évre mutatkozik. A növen-
dék állomány egyre javul. A gazdasági taiifolyoino 
sok sok törekvést és figyelmet  tuniisitiinak. 

Tanítottak s egyszersmind az iskela tun és 
gazdasági személyzetét képezték a vizsgálat 
idejében: 

Az I. éven: 1) Gáspár József  igazgató, heti 
3 órán Altalános növénytermelést, a két tanfolyam-
nak együtt Mezőgazdasági törvények ismertetését; 
2) Szenteli Dezsó s. tanító: 2 óra Számtan, 2 óra 
földrajz.  2 óra Magyarnyelvtan ; 3) Nagy Klek 
kertész-tanító, 3 óra kertészet. 

A II. éven. I. Vitályos (íyiirgy s. tanító 
heti ö órán Állattenyésztést, 3 órán Számvitelt; 
2. Szenteli Dezső s. tanító: 2 ÓM Borászat; 3. 
Nagy lílek: 1 óra Kertészet. 

Az árva fiuk  felügyelője  és tanítója volt 
egyszersmind a d'dkart is vezette : Dersi Kálmán 
oki. ösztöndíjas néptanító. Jött l'JUO. évi okt. 
elején két évre. 

P. évi jan. lió közepén jöttek az intézeibu: 
Losonczy Dezsó oszt. gazdasági segéd, borospin-
czekczelő s a jövő félévbon  elő fogja  adui a szól-
lószetet és borászatot; 

2. Fodor Albert oszt. gazd. segéd, a jövő 
félévben  elő fogja  adni nz erdószelet és rétmii-
velést, segit a gazdaságban. 

A vizsgát ismét uz árvák énekes imája 
és a vegyes dalkör Szózat-a zárta hu, az elnök-
nek az alapító gróf  emlékét és dr. Darányi lg 
nácz kir. földm,  miniszter uevét éltető záró sza 
vaival. 

Vizsga közbon ós a szünetek alatt inegte 
kintettíik a növendékek és árvák téli kézimunka 
és háziipari iiiunkakikiáltását, a lukviszonyokat 
az élelmezést; tűzoltó gyakorlatuk tartanuk a nö 
veudékek közt szervezett tűzoltósággal, s meg 
néztük a majort és a borkezelést és kertészetet. 

(Folyt, köv.) 

A tengerészpálya és iparos fiatal-
ságunk. 

A haditengezészetnek az utolsó időben igen 
megnövekedvén szükséglete gép-altisztekben, va-
lamint gépvezelőkhen, iparos fiatalságunk  előti 
szép tér nyílik meg a teogerészpályára való be 
lépéssel. A géptanuló iskolának, továbbá a gépé-
szeti tantoiyamoknak az a ezé,ja, hogy gépész-
altiszteket és gépkezelőket neveljenek a hadi 
tengerészet számára. Ezen iskolák elvégzése 
állal fiatal  embereknek szép kilátás nyílik arra 
hogy katonai' szolgálat kötelezettségük teljesí-
tése mellett, mely rlatt külöuben a hadihajókon 
érdekes ulazásokat is lesznek a'öld összes ten-
gerein, alapos kiképzést nyerjenek a gépészeti 
szakmában,  mely őket aztán a lényleges ka-
tonai szolgálatból való elbocsátásuk ulán képe 
siti arra, bogy mini gépészek, művezetők stb. 
biztos állásra tegyenek szert. Azok a fiatal 
emberek pedig, a kik szolgálati kötelezettségü-
kön tul a haditengerészetnél kívánnak maradni, 
6 —10 év után, ebbe beszámítva az előszabott 
szolgálati időt, nyugdijképes magasabb raugu 
altisztek, 8— 12 év után pedig vagy törzstisztek, 
vagy gépvezetők azaz lőhadnagyi és századosi 
rangban álló, de a tiszteknél jobban fizetett  ten-
gerész hivatalnokok leszn-k, — 2400. illetőleg 
3400. 4400, korona fizetéssel,  lakbér és egyéb 
járulékokkal. 

A gépésztanuló iskolába önként jelentkező 
14—IC éves, bat népiskolát végzett ifjak  vétet-
nek tel, kik aztán 3 évi iskolázás után, mint gép-
matrózok, vagy gépész altisztek soroztainak be. 

A gépészeti tanfolyamokba,  melyek az illető 
előképzet tségéhez képest bal hónapig, vagy egy 
évig tartanak olyanokat osztanak be, kik már 
besoroz!atásuk elolt mint mechanikusok, laka-
tosok, kovácsok, fém  esztergályosok, réz- vagy 
kazánkovácsok már dolgoztak és kézművességi 
ügyességüket egy felvételi  vizsgálaton bebizo-
nyíthatják. A gépészeti tanlolyamot végzettek, 
hasonló képpen mint gépészmatró'.ok, vagy mint 
gépész altisztek lépnek ki. A gépészeli tanfo-
lyamba való belépés és önkénles besorozás iránti 
kérvény a Polai cs. és kir. matróz-hadtesthez 
küldendő be. A kérvényhez, mely magyar nyel-
ven is irható, melléklendő a keresztlevél, mely-
lyel igazolandó, hogy a 1 T-ik éves életkort már 
elérte, az illető politikai hatóságtól (szolgabíró, 
vagy vlrosbatósági) belépti igazolvány''), az atyja 
vagy gyámja Írásbeli beleegyezése és iskolai 
bizonyítvány (tanonczlevél). 

Nagypéntek. 
A nagy, kemény tél elmúlt. A mosolygó 

verőfényes  nap arany sugarai kicsalják a füvet 
s zöld bársouy lepellel vonják be az egész vidé-
ket. A fák  rügyei bontakozuak. Az ártatlan hó 
virág, n tavasz hírnöke már olt díszeleg teljes 
pompájában a hegyoldalukon. A madárkák csicse-
regve Üdvözlik a felkelő  napot B az ébredő ter-
mészetet ; dicsőítik az Egek Urát, a mindenség 
hatalmas gondozóját. 

Elhallgat a madár dal; az arany sugaraB 
napot inár csak sejtjük a nehéz fellegek  mögött, 
elsötétül a táj. Ha felvidult  a lelked a vig ina-
dárdaláru most bánkódj, mert a természet egy 
kis időre gyászba öltözött... Miért ezen hirtelen 
változás? Mi bánija a természetet? A nem rég 
vidám ember, inost miért oly bánatos, oly hall-
gatag, oly levert? Mindkettőt báuat, súlyos bána-
érte talán ? 

Igen ! nehéz báuat -gulya nyomja mindkettő 
szivét. Nagypéntek van ! 

Oyászu van az egész emberiségnek, osztozik 
bánatában nz egész természet. A világ Urának 
Megváltójának, az emberiség Üdvözítőjének ko-
porsóját meglátogatni siet mindönki, apraja-uagyja, 
csüggedő és boldog, szomorú és vidám, sebeit 
csókjuikkal illetve imádatta! és hódolattal igye-
kezik miudeu szív leróni báláját. A harangok 
érez hangja helyett, a kerepelő hangja hívja 
templomba a hívőket, a kerepelő hangja jelzi a 
nagy naji jelentőségét. Buzgóság, áliitut vezet 
mindenkit e szent sírhoz, ott látszanak midenkiuek 
arczán a bánat, a szenvedés nyomai. 

Csüggedók ti, kiket nehéz fájdalmutok  ve-
zérelt elpanaszolni szenvedéseteket, itt keressetek 
vigaszt, hiszen itt egyenlők vagyunk. Hagyjátok 
a pompát, a fényt,  a nagyravágyást, jertek, ke-
ressétek fel  ezt a helyei, hiszen itt, csak egye 
diil itt találhatjátok fel  üdvösségeteket. Igen 1 az 
üdvösség napja vau ma. 

Nagypéntek. 
Boldogságot hajhászó ifjak  ti, jertek ide, ke-

ressétek fel  üdvhozó uappalotokat. itt. csak egyedül 
a megváltó kojiorsójánál álljatok meg sokáig, mert 
07., ez a hely adhat csak igaz nyugalmat. 

Nézzétek Jézusnak ölelésre táruló karjait, 
hullassatok igaz könnyül a tövissel megkoszorúzott 
főre.  Ö csókjait adja az igaznak, bátorságot önt 
a csüggedóbe, menedéket uyujt az iJdözöttuek.... 

.Jöjjetek ininduyájan kik terhelve vagytok 
és éu megkönnyítetek titeket". Ezek a buzdító, 
lelkuttitó bzavak.Krisztusmoiidja: hallgassátok meg. 

Légy áldva szent bitünk emlékezetes nagy 
napja, szenvedő Jézusnak üdvhozó reggele. Eu-
gedd, liogy igaz részvéttel közeledhesszünk szent 
sírodhoz. Engedd, hogy ugy szerethessünk, mint 
te szeretsz Üdvöitónk minket. 

Engedd, hiszen ma Nagypéntek van, meg-
váltásunk nagy napja! Czárán  Herta. 

Felhívás  előfizetésre. 
A beállott  uj évnegyedben  tiszte-

lettel  kérjük  vármegyénk  és a csík-
vármegyei ügyek  iránt érdeklődőket, 
hogy lapunkra  minél számosabban elő-
lizetni  s igy anyagi támogatásukkal 
lehetővé  (enniszíveskedjenek  azt, hogy 
a közérdeket  minél nagyobb mértékben 
szolgú Ihu  ss u k. 

Klőfl~eténí  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

bU)éns  évre X  korona  (4frt). 
Félévre  4 korona  C'i  frí). 
Xeyt/ejlérre  ti korona  (lfrt). 
KillfVMre  . V!  korona  (iifrt). 

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 „CSIKI  LÁPOK" 
nzi fken:tó*éyr  t'x  kuulóhirtttaln. 

*) A belépti igazolványt a fölöttes  politikai 
hatóság tölti ki (melyre blauketták léteznek). Tar-
luliua csak annyi, hogy uz illeti» önkéntes belépése 
semmi kifogás  alá neiu csik. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A beálló húsvét alkalmából t elő-

fizetőinknek,  munkatársainknak s lapunk olva-
sóiuak boldog ünnepeket kívánunk I 

— Lapunk jelen száma a huBvéti 
szent ünnepek miatt a rendes időnél három 
nappal előbb jelent meg. A következő szám 
folyó  hó 17-én fog  megjelenni. 

— A nagy héten, különösen nagyszer-
dán, zöldcsütörtökön és nagypénteken tartott 
Isteni tiszteleteken és egyházi szertartásokon 
a helybeli róm. kath. templonmban igen sokan 
vettek részt. Nagypénteken igen sokan hallgat-
ták a passziót, melyet iparosokból és tanulók-
ból alakult dalkar adott elő ez alkalommal is 
igen szépen és meghatóan. Török Ferencz szép 
és megható alkalmi beszédét szintén sokan 
hallgatták. A délutáni vecsérnyén újólag nagy-
közönség volt jelen. Nagyszombaton délelőtt 
történt a tüzszentelés éB vizszentelés. A temp-

lom kerítésnek minden talpalatnyi helyét el-
foglalta  a gyermeksereg, kik különböző edé-
nyekkel felfegyverkezve  várták a szentelt vizet 
Nagypénteken a ref.  templomban Bitay Béla 
körlelkész mondott megható könyörgést és gyö-
nyörű alkalmi beszédet szép számú áhitatoB 
közönség előtt. 

Jegyek  válthatók  az Oltár  egyleti 
estélyre  htutrét  első  és mátunllk  naptján 
őzv.  Rlssner Józsefné  úrnőnél,  a jtolgári 
láenyinkolábau. 

— Szövetkezeti közgyűlés, A csík-
szeredai hitelszövetkezet, mint az országos 
központi hitelszövetkezet tagja, folyó  évi ren-
des közgyűlését 1901. április hó 9-én délután 
8 órától kezdódóleg fogja  megtartani a város-
ház nagytermében. A gyűlés napirendje a kö-
vetkező lesz: 1. Az 1900. évi számadások elő-
terjesztése. 2. A felügyelő  bizottság jelentése 
és a felmentvény  megadása iránti határozat. 
3. Az évi mérleg megállapítása. 4. Az évi nye-
reményről való intézkedés. 5. 4 igazgatósági 
tag választása. 6. Közgyűlési felhatalmazás 
igazgatóság részére, hogy a központi szövet-
kezettől hitelt vehessen igénybe. 7. Eshetőle-
ges indítványok. Ha a közgyűlés a tagok kellő 
számban való meg nem jelenése miatt meg-
tartható nem lenne, a közgyűlés április hó 14-én 
(vasárnap) délután 3 órától kezdódóleg fog 
ugyancsak a városház nagytermében megtar-
tatni, a mikor a megjelentek a fentebbi  napi 
rendben közölt tárgyak felett  végérvényesen 
fognak  határozni. 

— Elnapo l t gyűlés. A megyei közigaz-
gatási bizottság által minden hó 2-ik hétfőjén 
tartatni szokott rendes gyűlés a közbejött hús-
véti ünnepek miatt e hó 9-én fog  megtartatni. 

— Beteg aljárásbiró. A mint részvét-
tel értesültünk a csik-szentmártoni kir. járás-
bíróság egyik szorgalmas albiróját Földes Gé-
zát hivatalos teendői közepette szélütés érte 
és állapota aggodalomra ad okot. 

— A sörös palaczkok hitelesítése. 
A kereskedelmi miniszter még 1899-ben köte-
lezőleg elrendelte volt, hogy ez évi julius hó 
1-tól vendéglőkben, korcsmákban és egyéb 
nyilvános helyeken a sörös palaczkok csakis 
koronabélyeggel hitelesítetten használhatók. 
Ennek a rendelkezésnek hatályát nevezett mi-
niszter egy most kibocsátott ujabbi rendeleté-
vel megváltoztatván, a jelzett palaczkok hite-
lesítésének kötelezettségét 1903. január 1-től 
kezdódóleg állapította ínég. 

— Méhészeti tanítás. Nagy János méh-
tenyésztési szaktanár városunkban folyó  hó 
17-én délelőtt 9 órakor a csikmegyei államilag 
segélyezett gazdasági irányú felsőnépiskolánál 
szakelőadást fog  tartani a méhtenyésztés kö-
réből. Az érdekes előadásra — mint halljuk, 
az iskola tanulóin kivül más érdeklődők is szí-
vesen láttatnak. 

— Uj róm. katliolikusok. Gyergyó-
Csomafalva  községben lakó 22 felekezet  nél-
küli (azelőtt gör. kath.) egyén, betért a róm. 
kath. anyaszentegyház kebelébe. Az ünnepies 
hitvallást, márczius 31-én d. e. a helybeli róm. 
kath. templomba Balló János plébános kezeibe 
tették le, a ki lelkes és hazafias  beszédével 
annyira buzdította az uj hívőket, hogy azok 
teljes megnyugvással távoztak a templomból, 
mint olyanok, kiknek ohajok teljesedett. 

— Doktorátus & műegyetemen. A 
hivatalos lap közlése szerint 0 császári és 
apostoli kir. felsége  Bécsben, folyó  évi már-
czius hó 22-én kelt legfelsőbb  elhatározásával 
legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, 
hogy a budapesti József  műegyetemen  a be-
mutatott szabálytervezetben foglalt  elvek szem-
meltartása mellett, a műszaki doktori czim 
megszerezhető legyen, illetőleg, hogy ezen mű-
egyetem műszaki doktorokat avathasson fel. 

— Az áprilisi időjárás. Ha Falb ta-
nárnak április havára szóló jóslatai beteljesül-
nek nem sokáig fogunk  a verőfényes  szép ta-
vaszi napokban gyönyörködni, mert Falb sze-
rint a hó elsó napjai esősök lesznek, alacsony 
hőmérséklettel, néhány nap múlva azután szá-
raz idő leBz, de a hó közepe felé  megint esősre 
válik az idő s ez igy tart a hó végéig. Vál-
tozatosság kedveért sűrűn lesznek zivatarok is. 
Nálunk a hó első napjai ellenkezőleg szárazak 
lévén, nem lehetetlen, hogy a jósolt időjárás 
nem a kilátásba helyezett sorrendet fogja  meg-
tartani. 

— A bélyeg és illeték törvény re-
formja.  Bélyeg és illeték törvényeink és sza-
bályaink sokasága valóságos útvesztő, melyben 
még a szakemberek is alig képesek eligazodni. 



Április 10. C S Í K I L A P O K 1 . s m . 

Ezen törvények és szabályok összeállítása régi 
én elavult, melynek legnagyobb része tulajdon-
képen az osztrák kormánytól maradt ránk. 
RzenkivUI a volt pénzügyi közigazgatási bíró-
ság, valamint a mostani közigazgatási bíróság 
pénzügyi osztálya több ezer elvi határozatot 
hozott, melyek még bonyolultabbá teszik a 
bélyeg és illeték szabályok kezelését. Ennek 
következtében a pénzügyminiszter elhatározta, 
hogy uj magyar bélyeg és illeték kodekszet 
alkot. Az előmunkálatokkal a miniszter a pénz-
ügyminisztériumnak egyik, bélyeg és illeték 
ügyekben nagyon jártas titkárát bizta meg. 
Az uj reform  az uj polgári törvénykönyv és 
az uj perrendtartás életbeléptetésével kapcso-
latban fog  a gyakorlati életbe át menni. 

— Magyar fémmunkások  Pólában 
Hpaun báró tengernagy parancsot küldött le 
az ó-budai haditengerészeti különítmény pa-
rancsnokának, elrendelvén, hogy a monitor-
tlotilla minden szükségleteit magyar gyárakból 
fedezzék.  Értesülvén pedig arról, hogy a fővá-
rosban számos munkásnak nincs foglalkozása, 
utasítást adott, hogy minél több alkalmas fém-
munkás küldessék le l'ólába. A különítmény 
parancsnoka egyelőre 15 munkást küldött le 
és ha beválnak, mint többet-többet fog  le-
kiildeni. 

Alapszabály megerősítés. A gyergyói 
róm. kath. tanító egyesület önsegélyező egye-
sületének alapszabályait a belügyminiszter hely-
ben hagyta azon megjegyzéssel, hogy az er-
délyi róm. kath. püspök csak az esetre tekin-
tetik az egyesület fővédnökének,  ha ezen tiszt-
séget elvállalja. 

— Heraldikai levelezőlapok. Zzeniális és 
minden izében eredeti ötlettel, csaknem korszakot 
alkotó uitásra ébrednek a képes levelezőlap-gyűjtők. 
Olvan újításról van szó, amely egy csapásra véget 
vet az eddigi izlés>«lcn és képtelen „levelezölap-
karrikii''iráfeiiiikJ.  l'ogy helyet adjon <vy H'mrs irá-
nyú. tőrőlmetszelt gomloKtnak, amely, uinint.testet 
és megjelent, helyei kérve mindenütt széles ez ország-
ban, hódit a szépségével, gyönyörködtet a maga ne-
mes egyszerűségével és a mi fő,  oktal. tanit az inlen-
cziójával. Ezek a 16-félc  szilinél, kövöu nyomott ké* 
pes levelezőlapok az ország összes vármegyéinek hü 
képmását mutatják, uiiodeniken rajta van az illető 
vármegye székvárosa továbbá a inegye r.zimere ós a 
város czimere, pompás művészi kivitelben. A legna-
gvobb érdeklődést u cziinerek érdemlik meg. Szép 
és becses heraldikai gyűjteményre tehet szert hama-
rosan a gyfljtó.  amelv magál>u:i foglalandja  a legér-
dekesebbet, amihez eddig egyáltalában nem nyilt al-
kalom. Fölösleges talán felhívni  is .1 nagyközönség fi-
gyelmét erre a kiváló újdonságra mely az Athuacum 
irodalmi és nyomdai részvény-társulat kiadásában 
Budapesten megjelent és minden könyv-, papirkeres-
kedéshen és levelezőlap áriisilónál kapható. 

— A „Zeilólö Magysrsság" zongora és hegedfl 
zenemű folyói  rut április 1-én 7-ik füzete  igen érde-
kes tartalommal jelent meg. A mindenütt kedvelt 
zeneiniifolyóirat  ' száma lartalmazza a következő 
darabokat A/. (Vskai brigádéros Herczegli Ferencz 
történelmi színmüvének összes zeneszámait, átírta 
Huher Sándor. K füzet  tartalmazza még Fekete Ist-
ván Kipirult már nz éir alja inagvar dalát, és lirieg 
F.ilvárd Szeretlek én remek sz^p müdalát. Minden szá-
ma hasonló gazdag tartalmúmul jelenik meg u Zenélő 
Magyarországnak. Kvciikiut 24íiizet, minden füzet  10 
oldal hangjegy tartalommal a legjobban megválasztott 
kiváló sikerű iljdouságokból összeállítva. 242 oldal tar-
talomért 12 korona. félévre  12 liizet '.20oldul tartalo-
mért!) kor., évnegyedeukint tí füzetért  li borona az ára. 
hlófizethetni  az 1ÍKM. évi VIII. évfolyamra  a „Zen-
élő Magyarország (Klökner Kde) zenemű kiadóhiva-
talában. Budapest, VI.. Csengery-utcza li2/a, honnan 
megismerésre mutatvány füzetet  liO lillér beküldése 
ellenében küldenek. 

VALÓDI BORT venni akarók 
kéljenek árjegyzéket a Székely Bor-
kereskedéstől, Székely-Keresztár. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é* I P A R 
Allatdijaxáa  és bikavásár  Csíkszeredában. 

A csiktnegyei gazdasági egyesület által 
éveokint rendeztetni szokott állatdijazás és bika-
vásár folyó  évben márczius bó 28-án tartatott 
meg városinkban, a helybeli gazdasági irinyn 
felsőnépiskola  hátulsó ádvarán, míg pedig jóval 
élénkebb forgalom  és nagyobb érdeklődés mel-
lett, mint az ezelőtti években. 

Ugy az érdeklődő közönség mint a felhaj-
tott állatok száma arról tanúskodott, hogv az 
eddigi kiállítások iránt tanositott közömbösséget 
keadi gazdaközönségünk levetkezni g saját jól-
felfogott  érdekében felhasználja  és előmozdítani 
tőrekaik azoa alkalmakat és eszközöket, me-
lyek a gazdasági egyesület tevékenysége folytán 
a kisgazdák helyzetének javításira, ngyszólva 
önkényt kínálkoznak. 

A vásárra és a díjazásra felhajtatott  ősz-
iesen 64 darab tenyész- és növendék bika, 

melyek közel vizsgálatra állítottak 4 darab és 
vásárra hajtottak 26 darab tenyész igazolványos 
bikát. Díjazásra felhoztak  10 darab 3 éven fe-
lalj községi tenyészbikát és 7 darab 1 éves bika-
borjot. A létszámat szaporította a gazdasági 
egyesület által versenyen és vizsgálaton kivfll 
kiállított 6 darab másfél  éves bikaborjn és 9 
drh tenyészbika, mely felülvizsgálatra  állíttatott. 

Délelőtt 9 órakor meg alakult a vizsgá-
latot és díjazások megállapítását eszközlö bi 
zoltság, Mihály Ferenc/, vármegyei főjegyző  és 
gazdasági egyesületi alelnök elnöklete alatt. Az 
állattenyésztési felügyelőséget  a bizottságban 
Békéay Jenő képviselte. Az állattenyésztési szak-
osztályból jeleo voltak : Barabás Béla, Bara Já-
nos, Élihes Jakab, Kovács János, az egyesületi 
iroda részéről: Nagy Imre g. e. titkár és Ker-
tész István vándor tanitó. A (elcsiki föszolga-
liiróságot Fejér Sándor, a tölgyesit Bogády 
Gyula kér . iHték. Az állatorvosok közöl Csiszér 
József  törvényhatósági m. bír. á'lamí állatorvos, 
továbbá Keresztes Antal és L»a.'ő .kiset m. 
kir. állami állatorvosok' ' u 

A felalv;'/.:  -:.l"t. vizsgálat és a bírálati el-
járás megejtetvdn -re•'  irények a kővetkezők: 

A íelülvizsgálntra iiott két bika közül 
egyiknek t. i. Csik-Szen'.márton község bikájá-
nak a most folyó  évre feltételes  igazolványt 
adlak, Lukács F. bikáját mint tenyésztésre al-
kalmatlant, a tenyésztésből kizárták. 

TenyészigazolvAnyt állítottak ki: I. Arab-
os János oláhfalvi  lakós „Samu" nevü, 2. Jakab 

Ferencz csik-szentimrei lakós „Jancsi" nevü. 
3. Cs&ki József  csikszépvízí lakós „Vidám* nevü, 
4. A vármegyei gazdasági egyesület III. számú 
bikájára. 

Dijakat nyer'ek : 
1. Borzsova község 4 éves bikája &0k.-t. 
2. Taplocza község 2 darab 4 éves bikája 

30 koronát. 
3. Várdollalva község 4 éves bikája 20 

koronát. 
4. Madéfalva  község 4 éves, ó. Mindszent 

község 4 éves bikája 10 — 10 koronát. 
Az egy é^ két év között lévő bikaborjuk 

nevelő tulajdonosait a következő jutalmakkal 
tüntették ki: Első dijat, 30 koronát uyert Jakab 
Ferenc/., második dijat 20 koronát Kánya Ignácz, 
harmadik dijat lő koronát Tompos Pál, negye-
dik dijat 10 koronát ifj.  Sándor Gergely, a Csik 
Szentimrén állami segítséggel berendezeti minta-
gazdaság tulajdonosa. 

A bika vásáron több község szerezte be 
bikaszükségletét. A vásárt az állattenyésztési 
felügyelő  közvetítette, a mennyiben atenyész-
tőktől az állam terhére bevásárolta a bikákat, 
a községeknek pedig 20°/o-kal olcsóbb áron adta 
ki, a községek ezenkívül még a részletfizetés 
előnyeiben is részesülnek. 

HIVATALOS RESZ. 
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XIV. IUU1. H. M. számhoz. 

Pályázati hirdetmény 
a m. kir.  bonvéd  főreáliskolában  és a hon-
véd  Ludovika-Akadémiában  az Í901I1602. 
tanév kezdetén  betöltendő  államkőltséges 
(teljesen  díjmentes  vagy féldijmentes),  to-
vábbá alapitványos és fízetéses  helyekre. 

(Folytatása és vége) 
3. A megkívánt előismeretek, és pedig: 
a) a honvéd fóreáiliskoia  I-só évfolyamába 

való felvételre:  valamely középiskola, (gimnázium 
reáliskola, magyarországi polgári iskola, a fiumei 
községi polgári iskola) IV-ik osztályának ered-
ményes látogatása; 

b) a bouvéd Ludovika Akadémia 1-sö év-
folyamába  Váló fölvételre:  valamely teljes közép 
iskola (gimnázium, reáliskola) vili ik osztályának 
eredményes látogatása; 

ezen előismeretek igazolandók az elinult is 
kolai év végbizonyítványával és a folyó  iskplai 
év I. és II. tanidószakának iskolai értesítőjével, 
továbbá legalább .elégséges" eredmónyuyel le-
tett felvételi  vizsga által. 

4. Kifogástalau  erkölcsi magaviselet: 
igazolandó erkölosi bizonyitványnyal, azon-

bau csak akkor, ha az iskolai biionyitványbao 
a kifogástalan  erkölcsi magaviseletre vonatkozó 
adat nem foglaltatnék,  vagy ha a belépés nem 
közvetlenül valamely nyilvános iskolából történnék 

5. A betöltött legkisebb és a tul nem ha-
ladott legmagasabb életkor, és pedig: 

a honvéd főreáliskola  I. évfolyamába  leendő 
belépésre az elért 14-ik és a tul nem haladott 
16-ik életév. 

a Ludovika-Akadémia I. évfolyamába  leendő 
bolépésre as elért 17-ik és a tul nem haladott 
20-ik életév. 

a mely megállapított életkor a felvételi  év 
nzeptember l-ére vonatkozik. 

Ezen életkor keresztlevéllel vagy ssliletési 
bizonyitványoyal igazolandó. 

Fizetéses helyek elnyerését czélzó folyamod-
ványokhoz ezeken kivUl még: 

ö. hivatalos bizonylat arról, hogy a ssülők 
a fizetéses  helyivel egylittjáró költségeket viselni 
képesek. 

Ai alapitványos helyekre pályázók részéről 
ezen kivül : 

7. igazolása autiBk, hogy a pályázó az ala-
pító oklevélbon foglalt  különös feltételeknek  is 
megfelel. 

ü l . A kérvények benyújtása. 
Az államköltBéges és flsetéses  helyek el 

nyerését czélzó felvételi  folyamodványokat  — me-
lyek mellékleteikkel együtt szabályszerűen bélyeg 
zendők — a ni. kir. honvédség, a os. és kir. 
közös hadsereg és a hadtengerészet személyei 
szolgálati utón az udvari, polgári állami és egyéb 
hivataluokok pedig elöljáró hatóságuk utján azon 
bouvéd kerületi parancsnokságnak terjesztik be, 
a melynek területén a folyamodó  alkalmazva van. 
illetőleg lakik. Magán személyek folyamodványai-
kat a legközelebbi honvéd kerületi, illetőleg hon-
véd kiegészítő (tér-) parancsnokságnál nyújtják be 

Magyarországon kivül állomásozó katonai 
személyek folyamodványaikat  előljárő katonai te-
rületi parancsnokságaik, a Magyarországon kivül 
alkalmazott udvari és polgári állami hivatalnokok 
pedig elöljáró hatóságaik utján k ^ . r-tlonUI a hon 
védelmi miuiszternek küldik be. 

Az államköltséges és fizetéses  helyek elnye-
rését czélzó folyamodványok  az előbb emiitett 
paraucsnokságok által folyó  évi május hó 15-éig. 
a Magyarországon kívüli helyekről a honvédelmi 
miniszterhez érkező ily folyamodványok  pedig 
inájus hó 31-ig fogadtatnak  el. 

A megállapított határidőn tul beérkező folya-
modványok visszaadatnak és nem vétetnek figye-
lembe. 

Az alapitványos helyek elnyerését czélzó 
folyamodványok  azon hatóságnak, személynek 
küldendők meg, a mely (a ki) az alábbi kimu-
tatásban megjelöltetett. 

A kérvényekben kifejezés  adandó annak, 
hogy a folyamodó  az .Utasítás a pályázók fel-
vételére nézve a m. kir. honvéd nevelő és képző 
intézetekbe" határozványait teljtartalmulag ismeri 
ÓB kötelezi inagát az ezen utasításban meghatá-
rozott valamennyi feltételnek  megfelelni. 

Azou pályázók hozzátartozói, a kiknek a 
testi alkalmasság és a sikeres felvételi  vizsga 
feltétele  alatt államköltséges vagy flzetó-es  helyek 
adomáiiyoztattak. illetve a kik alapitványos helyek 
re bemutattak, a honvéd kerületi vn gyéb 
parancsnokságok által erről anuak t-id.. ;;dása 
icellett értesitetnek, hogy mikor l.cll a pályázó-
nak az illető intézetben megjelenni". 

Hasouló módon értesíttetnek uzok is, kiknek 
kérvénye uem vétetett figyelembe. 

Az első sorban kijelölt pályázókon kivül, a 
betöltendő helyek aráuya szeriut, néhányan má-
sod sorban foguak  kijelöltetni oly czélből. hogy 
az első helyeken kijelölt, de a felvételi  < izsgát 
ki nem állott, vagy testileg alkalmatlanoknak 
talált pályázók helyett pótlólag felvételi  vizsgára 
bocsáitasBauak és ennek sikere esetében felvé-
tessenek. 

Miután azonban az emiitett pályázók felvé-
tele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülők 
gondoskodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vizsgára 
be nem iőéztetésük esetében, a polgári taninté-
zetekben, tanulmányaik folytathatása  czéljából 
kellő időben beirattanaauak. 

IV. A felvételi  vizsgák. 
Minden pályázó közvetlenül az illető inté 

zetbe való beérkezte után, testi alkalmassága 
tekintetébeu megvizsgáltatik, 

A testileg alkalmatlanoknak talált pályázók 
hozzátartozóiknak azonnal visszaadatnak, a testi-
leg alkalmasoknak minősítettek pedig felvételi 
vizsgát tesznek, a melynél a hozzátartozók isje 
len lehetnek. 

Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő fel-
vételi vizsgák a soproni honvéd főreáliskolában 
augusstas 27—31-ig, a budapeBti Ludovika aka 
démián pedig szeptember 16—20-ig tartatnak meg. 

A felvételi  vizsga magyar nyelven teendő 
le, melyei a pályázóknak oly mérében kell tnd-
niok, hogy as eredményteljes" oktatás lehetősége 
e tekintetben bistositva legyen. A főreáliskola  I. 
évfolyamába  pályázók, a kik horvát tanuyelvü 

iskolákat végettek, a felvételi  viiagát utóbb em-
itett uyelven Is letehetik, a magyar nyelvnek 
nem tudása — a pályásóknak egyébként jó ké-
pessége és megfelelő  előismeretei mellett — nem 
képez akadályt a felvételre. 

V. BUátAal dJJ. 
Az ellátási dij a viszonyokhoz képest időn-

ként újból állapittatik meg. Jelenleg a honvéd 
főreáliskolában  évi 800 korona, a Ludovika-Aka-
démiában évi 1600 korona. 

Féldijmentes államköltséges helyért ezen 
összegnek fele  fizetendő. 

Ezenkívül a főreáliskolába  és a Lndovika-
Akadémiába felvett  minden pályásénak hozzátar-
tozói kötelezettséget vállalni tartoznak, hogy min-
den iskolaév kezdetén as illetó intését pénztáriba 
tandíj gyanánt 28 koronát lefisetnek. 

A féldijmentes  államkőltséges és fizetéses 
növendékek ellátási dija az illető intézet pénz-
tárába félévenként  és előre fizetendő  be. As első 
részletet mindjárt a pályázó felvétele  alkalmával, 
illetőleg as iskolai év kezdetén, a második rész-
letet -pedig minden év márczius I -én kell fizetni. 

Kelt Budapesten 1001. február  havában. 
A m . k i r . h o n v é d e l m i miniaater tf i l . 

LaptulajdoDos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Pályázati hirdetés. 
TunnAdfttrdCii  f.  évi ápril hó 28-án 
d. e. 10 órakor tartandó birtokosági köz-

gyűlésen választás utján betöltendő 
1. Fürdőorvosi  állásra,  évi átalány 

600 korona, egy váró, egy rendelő, egy 
lak szobából álló bebutorozott természet-
beni lakás. Tartozik junius hó 15-tól 
szeptember 15-ig állandóan a fürdőn  tar-
tózkodni, az orvosi és egészségügyi teen-
dőket végezni. 

2. Pénztárnok-titkárí  állásra,  évi 
1100 korona fizetéssel,  két szoba, egy 
kamara, egy konyhából álló természet-
beni bebutorozott lakással díjazva. Meg-
kívántatik, hogy a kettőskönyvitelt töké-
letesen vezetni tudja, a magyar, német 
és román nyelvet szóban, Írásban és le-
velezésben jól birja. Május 1-től október 
végéig állandóan a fürdőn  lakjék, ezen 
időn kívül a fürdő  szövetkezet ügyeit 
állandó lakhelyén vezesse. 

Ajánlatok a fürdőigazgatóság  czimére 
f.  év ápril 25-ig Brassó, vár-uteza 7. sz. 
alá, ezentúl Tusnádfürdőre  küldendők. 
(88) 2- â i t £ s 4 f  i g f tBf fa t é«&8> 

Sz. 410-1901. |82| 1 - 2 

Árverési hirdetmény. 
A Szent-Péter egyházmegye tulaj-

donát és Csik-Taplocza község jutalékát 
képező „ Tarhavas„Alsó-Szlatina" és 
„Felső-Szlatina" nevezetű havasi kaszá-
lók nyilvános árverésen haszonbérbe 
fognak  adatni. 

A .Tarbavas" kikiáltási ára 800 kor. 
A „Felső-Szlatina" kikiáltási ára 

600 korona. 
Az „Alsó-Szlatina" kikiáltási ára 

1000 korona. 
Az árverezés 190L évi április hó 

20-án d. e. 0 órakor Csik-Taplocza 
községházánál fog  megtartatni, hol az 
árverési feltételek  a hivatalos órák alatt 
— előzőleg ia — bármikor betekinthetők. 

A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 
Csik-Taploczán, 1901. április 2-án. 

Csedö Domokos, Gtegó István, 
jegyző. biró. ' 



Április 10. C S Í K I L A P O K . sám. 

Sz 2728/901. 
tlkví. 
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Hirdetmény. 
Az arinyosilott csikdánfalvi  közhelyeket 

az általános belyszinelési állapot szerint feltün-
tető Csik-Dánfalva  község 85 számú tjbve a-/. 
A. f.  15., 20., 2 1 - 2 8 . és 3ü. rendszám 8326., 
(10507/a., 10507/b., 10522/s., 10522/h., 10523 , 
10553.,) 10583., 10589., 10689/b., 10664., I0«6ó. 
10866., 10667., 10670. és 10671., 10674.. 10675 , 
10676., 10681.. 10688 , 10677.. 10680., 10693/a., 
10693/b., 11756., 11757.. 11794., 11843. és 
14386. brsz. alatt foglalt  ingatlanokra vonatko-
zólag, ugyancsak Csikdántalva község 708 sz. 
tjkve az A. f .  1 - 14. rendszám (9185., 9195., 
92(i2., 9279., 9282., 9287., 9340 ) 9379., 9492.. 
9613., 9691., 10502, 10596., (I0(i89.' 10692.) 
10708., 10748,. 11035/!., 11043., 11365. és 
11428. brsz. alatti ingatlanokra vonatkozólag 
végül Csikmadaras község II. rész 229. számú 
tjkvbe az A. f.  1., 2. és 4. rendszám 337., 
(383/,., 284, 38«., 387., 389., :t90., 39l.)br.s/. 
alatti ingatlanokra vonatkozólag, valamint a 3. 
rsz. (472/J., 473 , 476.) brsz. a. ingatlanokból 
a (472/,., 473., 476.) 8 brsz. alatt. A I. 5. rsz. 
alá, az 1066/1892. és 4691,894. |>olg. szániu 
Ítéletek alapján visszajegyzet'. részre vonatkozó-
lag arányosítás következtében az 1869. évi 
2579. szán.n szabályrendelethez képest átalakil-
talik, és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanukra 
nézve, a melyekre az 1881Í. évi XXIX. az 1889. 
XXXVIII, és az 1891. XVI. L.czikkek a tény-
leges biitiikns tulajdonjogának bejegyzését ren 
delik, az 1892. XXIX. t. czikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan toganatusiltatik. 

E czélból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás Csikdánl'alva köz-
ségben 1901. é v i m á j u s h o 2-ik n a p j á n 
fog  kezdődni. 

A tervezett hitelesítések, valamint általában 
a helyszíni eljárásnak foganatosítása  végett Gerző 
Béla kir törvényszéki biró és Kritsa Szidor kir. 
törvényszéki telekköoyvvezetöböl álló bizottság 
küldetik ki. 

Ennélfogva  felhívatnak  : 
1) az összes érdekeltek, sogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott 
állal jelentenek meg, és az U| telekkönyvi ter-
vezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizo-
nyosabban adják elö, mert « régi telekkönyvek 
végleges átalakítása után a téves átvezetésből 
eredhető kifogásokat  jó biszemü haimadik sze-
mélyek iráuyában többé nem érvényesít hetik, 
felhívatnak  továbbá. 2) mindazok a kik a telek-
jegyzőkönyvekben előtol du'ó bejegyzésekre nézve 
okndatnlt előterjesztést kiváltnak tenni, hogy 
a telekkönyvi hatóság kiküldöttje elüli, a ki-
tűzött hataruapon kezdődő eljárás folyama  alatt 
jelenjenek meg ís az e!öter|esztéseikel igazoló 
okiratokat mutassák fel;  továbbá felhivatnak. 

3) mindazok a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 
átíratásra az 1886 XXIX. t.-c/. 15—18. és az 
1889. XXXVIII, t.-ez. 5., ti., 7. és 9. § ai ér-
telmében szükséges adalokal meg szerezui ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kikül lölt elölt 
igazolják, avagy odaliassanak, hogy az átiuhá/ó 
telekkönyvi tulajdonos az átiuliázás létrejöttét 
a kiküldött elölt szóval ismerje el és a tulajdon 
jog bekebelezésére engedélyéi nyilvánilsa, mert 

kfilönben  jogaikat ezen az nton sem érvényesít-
hetik, és a bélyeg és illeték elengedni kedvez-
ménytől is elesnek : és tégfil  felhivatnak. 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyéb jog vsa nyilván könyvileg bejegyezve, 
ugy szintén az ily bejegzésekkel- terhelt ingat-
lanok tnlajdonosai, hogy a bejegyzett, jc.gnak 
törlését kérelmezzék, illetőleg, hogy törlési en-
gedély nyilvánítása végett a kiküldött elölt jelen-
jenek meg, inert ellenesetben a bélyegmenlesség 
kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék mínttkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1901. évi márczius hó 19-én. 

Gecző Béla, 
kir. Iszéki liiró. 

Székely-Kgycsulct titkári és péztári hivatal, 
Budapest, VII., Vörösmarti utcza 19. sz. 

II —1901. Másolat. 

Pályázat. 
Székely-férfi  és nőcselédek jutalmára. 
A Székely Kgyesület a néhai baukházi Acs 

Károly állal a Komániáha való székely kivándor-
lás ellensúlyozására tett alapítvány ez évi kamat-
ját nz egyesület részéről 800 koruiiárn egészítvén 
ki, ebliúl uz összegből n folyó  1901. évre, oly 
székely-férfi  és nőcselédek jutalmazására, kik ez 
idő szerint Csík, vngy Háromszék vármegye terü-
letén szolgálatba állanak, kiilön kiilou mindegyik 
vármegyében I0--10 -10 koronás s igy összesen 
erre az évre H00 korona jutalmul tűz ki, és pedig 
felerészben  férti,  felerészben  nőcselédek számára. 

K pályázatban csakis oly székely férfi  vagy 
nőcselédek vehetnek részt, kik hiteles ulóljáróeúgi 
bizonyitványnyal tudják igazolni, hogy Csik vagy 
illetve Ilároinszékvárinegyében egy vagy több 
szolgálatadőuál ö esztendőt szolgáltak s a jutalom 
kiadása idején is szolgálatban vannak. Férfiese-
lédeknél szükséges annak az iguzolása, hogy 'J4 
éves, nócsclédekuél pedig, legalább 20 eves élet-
kort betöltötte. 

A székely egyesülethez intézendő folyamod 
ványok a községi elöljáróság utján Csik, illetőleg 
Háromszék vármegye alis|iáiii hivatalához külden-
dők. az alispáni hivatal által jutalmazásra kijelölt 
jiályázók közül a Székely egyesület válaszlmáii) a 
által a legérdemesebbeknek ítélt cselédeknek a 
40—40 korona jatuliuat az egyesület megbízottja 
ez évi karácsony iiiiiK'iién elismerő oklevél mel-
lett adja át. 

A kellően felszerelt  folyamodványok  legké-
sőbb ez év i j u n i u s h ó 20-ig küldendők be 
az alisjiáni hivatalhoz. 

budapestei), l'JOl. február  12-én. 
Dr . B e d ö A l b e r t s. k. 

elnök. 

1001. évi ápril 28. vasárnap d. e. 0 órától kezdódóleg 
Csik-Tusnádfürd/ín,  a „Gyógycsarnok"  helyiségében 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
t a r t . 

T Á . E G T A . I : 
1. Az újonnan módosított alapszabályok kihirdetése. 
2. A módosított alapszabályok határozványai alapján, az igazgatósági és 

felügyelő  bizottsági tagoknak inegváltasztása. 
3. \ szövetkezeti tiszti állásoknak választás utjáni betöltése. 
4. A módosított alapszabályok értelmében szükségessé vált intézkedések. 
5. Kebli ügyek, indítványok elintézése. 

Felkérem a szövetkezeti tag urat, szíveskedjék vagy személyesen vagy 
meghatalmazottja által a gyűlésen megjeleni, indítványait pedig az alapszabályok 
24. §-ban meghatározott időben az igazgatósághoz beküldeni. 

Az igazgatósági tag urakat kérem, ápril 27-én délelőtti 10 órakor az 
igazgatósági gyűlésen jelenjenek meg, hogy az ügyeket a gyűlésre elékészithessük. 

Mikó Bálint, 
|87] i - i szöv. elnök. 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, bogy 

a mai kor igényeinek megfelelöleg  rendeztem be. 
Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-

téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudek elégíteni. 
Pzletemet 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, meggyőződvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 

|<Mi] 3—12 Vár utcza 212. sz. (saját ház). 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy 
CSlKSZKUKDÁIiAN SINGER, KÂRIKAHAJOS, PATENT- és CZIPÉSZEK részére 

F SÍ VARRÓGÉPEKBŐL % 8 
' ** n a g - y x a l s t á r t r e n d e z t e m , "be . 

Ezen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitlinó minőségű anyagban és a technika ezen téren elért legujabb 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
könnyű zajtalan működés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

s 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
KW 

MAGYARÁZATA. 
AZ is'.n;. I ::vi XXXII I . T o l í V K N Y r Z I K K . 

I. ós II. kötet. 

1 Ifi  A 
Dr. P E R J É S S Y M I H Á L Y 

isiks/.iiv.lui kii', Iiirvsz. elmik. 
K;i]tli;iiú a szí r/'iiiél és Oyörgyjakab Máreon utóda 
könyvkereskedésében l'siks/.rreil:iliuii. Kgy-ei_'v kölel 

ára 4 korona. 
Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges sz í jak , o l a jozok , 

c s a v a r h u z ó k , h a j ó k és mindenfe le  s z á m ú t ű k stb. felszerelések. 
l'gyszintén a t a v a s z i s zezonra m e g é r k e z t e k a l e g k i t ű n ő b b 

hon i g y á r t m á n y ú g y a p j ú szöve tek . 
Magamat a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 

maradtan teljes tisztelettel _ , - _ , « 

Jakab József, 
[.-,,;{ r, in férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 
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GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznindt Viktor 
KÖNYVNYOMDÁBA, KÖNYV-, PAPIR-, RAJZ, ÍRÓSZER- ÉS DÍSZMŰÁRU KERESKEDÉSE 

C S I K S Z S I S i m A B A I T . 
ajánlja a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  a mai kor kívánalmainak meg-

felelően  berendezett 

3 ^ . 3 T 0 3 M - d - S L 3 S L t 

melyen bárminő nyomtatványok kiállítását a legjutányosabb árakon és a legdíszesebb 
alakban is elvállalja. A nyomtatványok készítésénél a csín, ízlés és pontosság az 
irányadók és azon törekvés, hogy a nagyérdemű közönség igényei minden irányban 

kielégíttessenek. 
.Játékont/rzélii  iiinlatsáf/ol:  lurf/lt  i rói a let/olcsóbban  állíttatnak  ki, 

rai/i/is  árkrdrr-méni/ben  résxesillnek. 
lOO th'b.  (/iiánzji'lriitÍK  le,yfinomabb  papíron  és a lei/dinxesebb  kiállí-

tásban csak három forint. 
10 O drb.  iirrj <•(/!!  40—H  O krajezáriy. 

A rendelkezésre álló nagy papír raktár módot nyújt arra is, hogy daczára 
annak, hogy a papírára az utóbbi időben 4ö"U  emelkedett  az eddigi mérsékelt 
árak is lejebb szállíttassanak. 

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

• v Legolosóbb árak, pontos kisaolgálásü! 
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£3S © 
H Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, ^ 
q hogy Csíkszeredában, vár-utcza 25» szám alatt @ 

| Egy férfiszabó  fiók-üzletet 
3 nyitottam. Azon reményben. hogy ii n. é. közönség uj vállalatomban 
@ pártfogásával  szerencséltetni fog,  maradtam © 
© (kii i 4 kiváló tisztelettel JfattpfrOf/ef  FciCliCZ.  © 
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Gyomorbajban szenvedőknek! 
M in.luzi iknak. kik iiki'.r meghűlés. IIkiir ii e.v«M»r leltei-beié*.-. akár lig hiiin.y.s. 

nehezen , Mi.'-szil,. t,i. igen m.-I.-g vujry ig.-n lii.l.-g .1. 1. élv.-zé.s,.. vagy 1..-.ÜLT t-.-1 •.I'• 11• • 11 élet-
mód sittül magliknak valalmly g\ . im.irljajl. nevezet.-see : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szerezlek. ogv kit rm.. Ii»z.iszer ujánll alik. Ívnek kiv.ilú l,a. á-n măr -"k év .'.mii van |.r.'.l.ălva, 
Kz nem nias. mini az 

ULLRICH HUBERTféle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből ós a legki-
tűnőbb jó borból készíttetik, erősíti és táplalja az ember eniesztoszurvcz.etét, elhnntja 

az emesztési znvnroknt és az egé6zseges ver újra képzésére kiválólag hat. 
A lentnevfz.-tt  l-'tisz. T, -sli, i c na k k-ll.. - • I. • i.. -.. val,. Iia^/tiálai a által a r!.a|..k mar 

i-siriiiiiklj.il, Iii.-g~-iiinii«ill.-lii.-k. T.-I..ÍI »-iikii,,-k »••» k. II k.W.|. li.M-.k-.tiii. I..«v azi kell.. 
i.hil.en használja. A ki ...ii gy..in..rl.aji,á I I. II,.,... j. |..„«.-if.-k.  >»11.» -k: a foflljas,  felbo-
fögések,  melleges. putTadiis, hányással egybekötött émelygés, mr; lm olyan le-vcsek 
léimen is f<-1.  a In.rnak nHiánwa.ri élvezete uláii az ••lei.yv»*nek. 

c „ ; | . . | I 1 ( „ | 1 | . ' | < arin.ik k. II. Ml. Il II k.,v. Ik./Mi,•,!>. i. I I I Í I I I a szorulás kolikus 
Ü a I K I I I I J ; U I í I S fájdalmak,  szivdobog .8. álmatlansúg valamint a v. ri.,lnla-,ik 

a májban. li-|,l„'ii é< li V.1...Z. I- |VM.I-Í/..|Í,..|1 laniiiy. i-.̂  I.ániahnaki a Füszeresbor által 
gvakran iireii gvi.rsan . lliái iltat nak. A |,w.-r.-«l»>r meg-zünl ,-ii a nehéz emésztést i-s k..iiiiyă 
székelés által' M alkalmai lan gy inm.rl.él és l.el.'kI...I ell á V..1 il |a. 

A s o v á n v (-s h a l v á m k i i i t ' Z t ' s . v r i l i i á n v . d i T Ő I I e -
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. . . . .1 ' , niigvrészl.en a rus-z i-lnészlé-m-k. ],iáiiv..s v.'-i-ké|.z...l,'.sn.-k a máj betege 
1H UL» á|l»*|Mitáonk a kr.».-!k. Auénvei Az él v.igylalau-ág. i. 1 • . - — . -1 • •. 11 \ -1 • - ~ .•« 
leliungollság. t..vál.l«'i a gx uk..ri l. jlájá-.'.k, az álmai lan éj-z.akák lassanként végkép kim. -rit ik 
nz einli.-rt.' A íiisz.-resi„,r az eigyeogiill .'•!.•• ni iin].iiNziisi a.i. A l'ii~z. i-, sli,,r 
fiiknzza  az étvágvat. '-1. .lm iz-lil ja az. emésztést és [ ;i |.lál k-./ai-l. le inná i ty . izza az an yages,-ivt. 
gyursitja il vérke|JZ.>il..st. l. ,-silla|.il ia a l'elin^eri'lt i.l.-p-krt és e^é^zen uj élet k. .1 V 1 lerellil. 
Minili zuki l szám.is rlismen's és liálairal l.iz.nn ii ja. 

A fiiszi-resliiir  )>alai zkiikliaii 1 írt ."•(I ki.-il és 2 Irlért k.'.v. tkez., gvógvszerlári>kl.au 
kii|iliatii: Csikszer. .Iu. I '>ik-Szé|iviz. ('sik-Sz. nl aiiklús. Kiir.v.(al»a. Ká|...luá«-I Hálitalo. II..-
inorúil. Hálva. Iliigiiz. Ilaii'n z. liarót. I'. l,-.li-lla. z.in. Tnsna.l. liánklalva. I'sik-
Szeiitcvörgv. S.ISIII.'Zi.. t. \1 • i'̂ \'i'.-Szeiit iiiikl.'.s. i; vi^-vi-Hil III. I: v, lgv.'i-AI laIu. livergyó-
Tötgv.-S. I ' V - I jlillll. t '̂ ik->/.eilt lllál'toM. Ki,-/...», í'iinij.l. Sikl.1,1. Ki .1'. 11 ni. Kté.l. I'a ika-1 a k a . 
Székéiv-K.-resztur. Krk.-.l. |-', l,-k. Szász-Kei-.-~zl ur, Kaeza. I'l-i.i. A.-liák,.s. Il.i.l.ik. 
Mikliis'vár. X.-Ajta. liolöll. Zalán. ('s.-inal,.n. Memv.k. /,al,i,la. S, |,-i-Sz,-nigy-irgy. Kéz.li-
Vásái lirlv s igy l,,váMi Magyal-iirs/.iig és Aus/li ia mimli-ll llagyulil. |'-S kisri.l, lu-ly iségeilien 
Il-Vii gyiigvszi'i-tiiliikliall. 

Á 1'sikszi-l-eilai gy.'.gyszertál-liiil Kn*zere>l...r ere,|.-ti Iliilliiségliell három és liáioinllál 
több Jialaezkkiil in.-givii.lefésre  kiil.1. tik Ausztiia .Magyar,írszág viilaiiiennvi lielységélie. 

MK" Utánzásoktól őrizkedni kell. .>jt i i i 12 
Világi.siii, 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

n  ? 
C  X 

y ^ / \ 

Naay: Monclil esak kérlek líaloi;. vettél inagailnak már osztálysorsjcsyel ? 
Balog: Még nem, mert nem tiuloin. melyik a legszerenoséselil)' fóáiutlá. 
Nagy: A legszereneséselih l'óánnla 

E D E 

Balog: 
Nagy: 

Balog: 
Nagy: 
Balog: 
Nagy: 

Balog: 
Nagy: 
Balog: 

Budapest, Városház-utcza 14. 
Gondold esak kedves iiaiátom. minő szerencsés ember, rövid idö aliat már 
I s é t s z e r nyerték nála a jutalomdijat! 
Mi az a „Jutalomdíj"? 
Jutalomdíj, barátom az a leínativolili nyeremény 

600,000 korona. Kn ebben a fóariidálian  játszom és mondhatom, hogv nagyszerűen szol-
gálnak ki, a húzás után azonnal lakásomon van a Inizasi jegyzék* 
Mi az ára az első osztályú sorsjegynekV 
'/i sorsjegy 12. kor. 1 , sorsjegy 6,— kor. 1 , sorsjegy 3,— kor. 1 „ sorsjegy I 50 kor. 
De hogy rendeljem meg a sorsjegyet? 
Veszel egy •> kros levelezölajiot. kivalosztol az alábbi számok kiiziil egyet vagy 
többet es megírod, liogy küldjék utánvéttel a t-ziim-div. Ila a pénzt postautalványon 
előre beküldőd, elejtendő, ha a szelvényre ráírod a ezimeilet és a számot a 
melyet kivalosztottál. 
Kz nagyon egyszerű és nem is drága! 
I)e ne várj soká és rendelj azonnái. 
Akkor sietek, azonnal irok és rendelek egy szeivni'si'száinot 

•rr 

141 Ili 1 

7H010 '/, 
IÜI5ÖÍI ' 

lúelárusitónál 
Budapest, Városház-utcza 14. 
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Tasnádfürdőn 
Csikmegyében 

1". övi április liö 21-ón (1. é. 10 örakor 
tartandó gyüléslien zártajánlat és nyil-
vános árverés utján 

3 esetleg 6 évre 
haszonbérbe adatnak. 

1. A gyógycsarnok nagyvendéglő — 
kávéház. 

"2. A gyúgycsarnok fedettsétányai 
levő bolthelyiségek. 

:$. A „Rezső" hideg és a „Stefánia" 
melegfürdök  a li idegvizgyógymodni be-
rendezéssel . 

4. Az erdei ezukrázda—kávéház. 
'>. Az összes játékhelyek, 
li. A esolnakázó tó halászati joggal 

és a szigeten levő csarnokkal. 
Feltételek megtekinthetők az igaz 

gatósági irodában T u s n á d f  II rd ő 11 és 
[ i r a s s ó b a n vár-utexa 7. sz. alatt. 

4 l i i r i l i f  I g n z g i i l é i i á i ; . I 2 

mjM/»  /m/rnsM 
Szász-régeni Wochner Trau-
gott tulajilonát ké|tező :j:t(i!l. sz. tjk. 
•'.")L>0 hrsz. alatt levő belső 

d. 
a rajta levő htkliáz és mellék épü-
letekkel, mely ugy földinivesiiek 
mint iparosnak de különösen üzleti 
és korcsmai czélra igen alkalmas 
előnyős ár és kedvező feltételek 

molett szabadkézből eladó. 
Megvenni szándékozok értekez-

hetnek ditrói kereskedő Veress 
Sándornál. [.s-t] i .-, 
msmsmswwwmsmrwmsmrwwwwy 
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>fobb  és tneţjbizhatóbb 

(jazrfasáyi-  é$ herti-}na{/vak 

nem léteznek mint a minőket 
2 7 Ó T ó t a , szállít 

MAUTHNER ÖDÖN 
ess. l'şs Ív ir. iiilx-.-iri i n . ' i g l v e r e s k e i l t-se 

BUDAPESTEN 
Inilák és I VII. Hottenbilter-utzca 33. 
ruktáruk: t (Ivi'izuti villuiuos inegállúbelye). 
Klárusitii i VI. Andrássy-ut 23. 

helységek: I (A ni. kir. operával szemben). 
oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 

ingyen és bérmentve küldi. 1^7-1« 

A nagyérdemű közönség b. figyelmébe! 

|71] -l-l 

Kálor vagyok u n. tí. küzonsé»; li. liirvclműlif  ajánlani mi-
s/ciint ii limlajx'sli és 1>éisi uLaiul»ól Imza órkezve iizli'toniut a 
tavaszi és nyári szezonra ujjolag licr«'iitUv.tcin 

Dl'S VÂLASZTKK NŐI SZÜVHTKKHKN 
i*s ho/./.Á való tliszcklicn. n-.i kaliátok. ptllcrok, n<íi ilis/.kalupok. 
íi'rli- t"*s n-ii fúliérni  ini'ick. íérli kalapok, nyakki'inlok. vásznak 
natrv választt'-klian slli. stl». Ku m in ukaroin 11 na^v roklainok 
és lapok hasábjain iizli-h ni liirncvúl nic^szrri-zni, liaii'-ni iizlf-
h inlii'ii szolitl, jii és poni os kiszolgálás által akarom naivra 
Ki-csült vi'viiinn-l. inrjr^yő/.üiltctni uz iizlfU-inlu-n  U'vö újdon-
ságokról, maradok mélv 1 iszU-Ifttol 

női-  rs férfi  <Hrut  iixhUu  Csilíwreila-
1 

H a v i p t T o g e l P e x e n c z 
f é r f i s z a l o ó - ü z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim altal, melyeket szállítóimnál elérteni, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olesó árakat még 15 —20",u-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok 

1 zakó-öltöny linóm seviot szövetből . 40 —50 korona. 
1 zakó-öltöny linóm kamgarn szövetből 48—tiO korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . öli—08 korona. 
1 zsaket társalgási öltöny tinóm kamgarn szövetből 55—70 korona. 
1 szalon-ültiiny liliom k-amgarn szövetből 05—90 korona. 
1 Ferenc/. József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből . . . 70—90 korona. 
1 tinóm tavaszi felöltő  világos és sötét színben 30—48 korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—05 korona. 
1 nadrág tinóin szövetből . 12—18 korona. 
1 nadrág tinóm angol szövetből 10—22 korona. 
Jótállás kifogástalan  kiviteléit 

Gyors kiszolgálás. 

[s:i] 1 -4 

Kiváló tisztelettel 
Versenynélkflli  irak. 

Nyomatott Caik-tízeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 

Hauptvogel Ferencz. 




