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A segítés. 
Nem tanácsol akarok adni, csak sze-

rény véleményemet nyilvánítani, midőn 
rámutatok, hogy hol, hogyan lehetne a 
székely népen segiteni. 

Legelőször is a földművelést  kell mo-
dern nívóra emelni. Iv, a legkönnyebb, 
ez jár legkevesebb költséggel, cz látja el 
minden szükségessel a népet és ez köti 
legjobban a röghöz. 

Csíkban most folyik  az arányosítás 
és tagosítás (másutt már el is felejtették), 
folyik  már nyolez esztendeje és ha ilyen 
tempóban csinálják tovább is, akkor kihal 
egy egész generáczió és a különben oly 
szükséges ós üdvös operáczió alatt meg-
hal a beteg, tönkremennek a községek az 
óriás terhek alatt. Ismerek nagyközséget, 
a melyik a regále-kötvényeit és egy nagy 
szép erdejét ráköltötte az arányosításra és 
most ugy hallom, hogy a további költsé-
gekre minden egyes adó forint  után tizenöt 
forintot  vetetlek ki a lakosságra. Hát ezt 
nem lehet kibírni ; megeszi az arányosí-
tás és tagosítás a községeket egészen. Es 
csak nem akar előre haladni. Ha kérdi az 
ember az illetékeseket, hogy hát mikor 
lesz ennek az állapotnak egyszer vége? 
A felelet,  hogy azt csak az Isten tudja. 
De hát nem is csoda. Az egész Erdély 
arányosítása egyetlen egy kolozsvári mér-
nök jóakaratára és munkásságára vau bizva, 
annak pedig van annyi esze, hogy nem 
sieti el a dolgot. Ugy van az arányosítás 
keresztülvitelével megbízott bíróval is. Az 
egész megyére egy ember van kikiildve, 
a ki a mellett más bírói funkeziőkat  is 
végez, l'ersze, hogy nem győzi. Ilát igy 
állunk az arányosítással. 

Mindenekelőtt tehát a legszükségesebb, 
hogy az arányosítás és tagosítás müvele-
tét a lehető leggyorsabban befejezzék. 

Ha ez megvan és mindegyik meg-
kapja a maga tagjait, akkor meg kell ta-
nítani a népet arra, liogy birtokát oksze-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A kis sanzonett—énekesnő. 

Kicsi, negéilteljes leányka volt, valóságos 
filigrán  alak. Hózsás, piros — pozsgás arczáliól 
nagy kekszem sugárzott — szelíd jósággal. Ajkai 
tömöttek, kissé duzzadtak, mintha hosszú, forró, 
mámorító csók után epednének ; ilyen ajakkal 
lángoló életet, ifjúságot  és forró  szerelmet szür-
csölnek. 

Milyen vig tudott lenni, milyen érezesen 
és vidáman csengett a nevetése lágy akkord-
ban. melyből örömrivalgás és ének hallatszott. 
Ha nevetett, senki se akarta elhinni, hogy a sze-
szélyes negédteljes sanzonett énekesnő, kendő-
zött arczczal, festett  ajakkal és bemázolt szem-
mel. Sanzonett énekesuó, mélyen kivágott ru-
hácskával, hogy a selyem, gázé és csipkék 
csillogó tömkelegéből gömbölyű, halvány-fehér 
vállak kandikálhassanak ki. 

Mindazok a fiatal  urak, kik már kopaszok 
és monoklit viselnek és a kik czukorkákkal 
telt dobozokat hoztak neki. imádták, körülra-
jongták és meghajoltak pompás, kedves sze-
szélyei, a vig, élvethajliászó, nevetés és pezs-
gő közt folyó  élet furfangosan  kieszelt csinta-
lanságai elótt. 

S meghatóan ártatlannak látszott ez a kis 
sanzonett énekesnő. Talán az is ; gondolta va-
laki imádóinak seregéből. 

Ez az egy nem olyan volt mint a többi. 
Kivül állt a széles országúton ; nem volt még 
kopasz, nem is viselt monoklit s nem járt el-
aggottan, görnyedezve. Még az ifjúság  friss 
erejét érezte inaiban és tökéletes, gazdag, re-
ményteljes életnek nézett elébe, melynek még 
be kellett váltani a mit ígért. 

riien művelje meg és használja ki, mert 
a székely, a gazdálkodásban még mindig 
a negyvennyolcz előtti idők nívóján áll 
és dac/ára annak, hogy elegendő és elég 
jó földje  van, nem lud rajla jól megélni. 
Ismerek két nagyközséget, melynek ha-
tára megéri a Liolilenslein herczegségel 
és mégis szegény. 

A földművelési  miniszternek, a kinek 
ügy buzgalma, tevékenysége, tudása előtt 
az egész ország levett kalappal áll, ki-
tűnő gondolatai vannak és azokat bámu-
latos energiával tudja loganatositani ; re-
méli ez a vidék is, hogy miként btidgetje 
tárgyalásánál kijelentette, a Székelyföldre 
is kiterjeszti figyelmét.  Kitűnő gondolat, 
bogy egyes apróbb gazdákat kitaníttat, 
segélyez és hazaküldi, hogy tanítsa a töb-
bit. A telepítés, azt hiszem, nem log si-
kerülni, pedig elég drága. Éppen erről a 
vidékről, a hol a kivándorlás legnagyobb, 
nem fog  elmenni se .Maros-Ludasra, se 
Iléjjasfalvára,  se a Mezőségre lalán egy 
sem. A kinek csak két buta ökröcskéje 
van is, a mivel megkeresi sovány kenye-
rét, az biztosan nem megy el, mert hozzá 
van nőve a faluja  tornyához, az ágról 
szakadt, semmivel sem biró napszámosnak 
nem igen fognak  adni ott sem birtokot. 
Romániába se megyeit egy sem azzal a 
szándékkal, hogy ott marad, hanem me-
gyén munkát keresni vagy szolgálatot, 
kivált a „fehérnép",  aztán akarata és szán-
déka ellenére ott vész. 

A miniszter jó tenyészállatokat, gyü-
mölcs- és szó'lőoltványokat, selyeinliernyó-
és halpetőket, jó vetőmagot stb. stb. oszt 
ki igen nagy mennyiségben, meg is van 
országszerte a hatása, csak ez a vidék 
nem kap néhány tenyészménen kivül ezek-
ből sem semmit. 

A miniszter Héjjasfalván,  a Mezősé-
gen akar mintagazdaságokat fölállítani, 
hogy ezeknek a hatása és támogatásával 
emelje a földművelést.  Hát igaz, liogy ez 

()! Ebbe a gondolatba kapaszkodott ere-
jének teljes, fékezetten  vadságával : el akarta 
vinni távoli birtokára, hogy úrnője legyen. Sok-
szor mondta ezt meg neki. de a kis sanzonett 
énekesnő szemébe nevetett, hosszú vékony ujai-
val megveregette és nem válaszolt. Ha a gróf 
nem akart engedni, elkomolyodott, durczásko-
ilott kissé és mintha álumba merült volna, 
suttogá : 

.Nem vagyok önhöz való, Zénó gróf!' 
Csodálkozva nézett rá a gróf,  visszahök-

kent és forró  szenvedélylyel kérdezé : 
„Nem hozzám való V Hogy értsem ezt ? 

Mert a grófi  czimet czipelem toldalékképpen 
utánam, mert ezimert festettem  fogatom  ajta-
jára, mert inasomnak egyenruhát ajándékoz-
hatok V Mit bántja önt mindez V Nem törődöm 
a világgal, az emberek beszédével, ha nőül 
akarom venni." 

Mindinkább helchcviilt beszédébe, mert a 
szalonok melag porczellán figuráira  gondolt, 
a komteszekre és társaságának erényes ha-
jadonjaira, — ezekre a lebegő alakokra, pók-
háló idegekkel, mesterkélten megtoldott szem-
öldökökkel, hágyadt pillantásokkal, — a mig-
rénre, unalomra és büszkeségre s a zsarnok, 
merev etikett kimért alakiságaira. 

Gondolatai a magas szalonokban időztek, 
hol ezer illatos gyertya fénye  tükröződik vissza 
a sima parketton és magas velenczei tükrökén 
halkan elsuhogva a drága selyem ruhákon, be-
árasztva a szép hölgyeket és büszke frakkos 
urakat, kik valamennyien virágot tűztek gomb-
lyukaikba. Ebben a társaságban látta magát, 
mely felemelt  kéz mögött titkon ásítozik — 
és áhítozott kötatlen természetesség, megfog-
ható való, egészséges érzékiesség után, mely 
uem ösmer álszeméruiet, nem rejtőzik végtelen 

az egyedüli mód egy vidék népét meg-
tanítani gazdálkodni. A konzervatív nép 
a modern műveleteket először kigúnyolja, 
jókat nevet rajta, hogy a bolond német 
mit miivel, majd az eredményt látva, a 
fejét  csóválgatva mondja, hogy mégis 
h . . a német; végre kezdi utánozni 
és különösen elkövet mindent, még lopva 
is. hogy a jófajta  állatok magváltoz ő is 
hozzáférjen  valahogyan. 

Hát ilyen mintagazdaság Erdély min-
den vidékére ráfér,  de mégis megjegyzem, 
hogy a hol ezeket létesiti a miniszter, 
azok a vidékek állnak Erdélyben a gaz-
dálkodás lerén a legmagasabb fokon  és a 
legjobb módban élnek. Azt hiszem, liogv 
más vidékeken erre sokkal égetőbb szük-
ség lenne. 

Van Gyergyóban is, AKaluban egy 
földművelési  iskola, melynek az lenne a 
hivatása, liogy megtanítsa a gyergyói szé-
kelyt gazdálkodni. Ebbeli hivatásának 
azonban ez az intézmény abszolúte nem 
felel  meg. Ez a löldmiives iskola annyira 
hatástalan, liogy magában Alfaluban  is 
csak ngy gazdálkodik ma is a góbé, mint 
a szépapja. 

Végtelen szolgálatot tenne a miniszter 
Csiknak, ha ezt az iskolát kissé figyelmére 
méltat oá. Ezzel az iskolával mindent el 
lehetne érni, a mit a miniszter másutt oly 
nagy sikerrel érvényesít. Itt kellene 2—400 
hold földet  vásárolni (a föld  kitűnő és 
olcsó), ezt aztán jól berendezni, ellátni 
modern gazdasági eszközökkel, megfelelő 
tenyészállatokkal, jó, ligybuzgó tanárokkal 
és egy évtized leforgása  alatt óriási áta-
lakításon menne keresztül Gyergyó gaz-
dálkodása. 

Pedig az nem sok anyagi áldozatot, 
inkább több jóakaratot igényel. Nem 
hiszem, liogy a miniszternek ezekről a dol-
gokról egyáltalában tudomása lenne, kü-
lönben áldást szóró kezét ez a vidék is 
érezné. 

uszályok redóibe — a mely kaczag és nevet 
és vig, mint a talpraesett élez, mint a kívá-
natos élet maga. 

Azért ezt a kis sanzonett énekesnőt, a 
ki csintalan dalait kiharsogja a söröző közön-
ség közé, mely szivarfüst  és tányér csöröm-
pölés közben ünnepli es tapsolja, ha a színpa-
don ugrándozik s csipkék és szalagocskák so-
kaságából kiveti a lábát. 

Ilyen pillanatban fogta  meg Zénó gróf  erös 
karral, magához szorította, hogy megcsókolja 
arezát és igéző ajkát, hogy gyenge teste teli, 
forró  puha formáit  mellén érezze, hogy magába 
szívja kacskaringós, sugárzó liajfürtjeinek  me-
leg illatát. 

,Engedjen el, gróf  ur", inondá ismét, mint 
mindig. ,nem vagyok önhöz való; keressen 
magának nőt a maga köréből s hagyjon béké-
ben engem — a szegény sanzonett — énekes-
nőt, ki nem hozhat önnek szerencsét. Névtelen 
teremtés vagyontalan, czigánynó az élet ös-
vényén... távol állok, egészen távol az önutjá-
tól... engedjen, mert egykor szégyent hozhatnék 
önre... megbánhatná..." 

,Szégyent? Szégyent?" Szakította félbe 
a gróf  .hogyan véli V" 

A kis sanzonett-énckesnó kelletlenül, dur-
czasan fordult.  , 

„Istenem," hebegé, „gondolja csak meg, 
— sanzonett énekesnő az emberek, barát-
jai elítélnék s valamelyik nap még jöhetne va-
laki, kinek régibb jussa van hozzám " 

.Hiszen ön még gyermek!" veté ellen 
a gróf. 

Gyermek ! Gyermek édes jó istenem, hol 
vannak már az elábrándozott gyermekévek. 
Hamar és korán megérünk mi, édes gróf  hi-
szen sanzonett-énekesnő vagyok!* 

Az igaz, hogy a miniszter figyelmét 
fölhívni  közvetlenül a gazdasági egyesü-
letek vannak hivatva. 

A kormány sem sokat tud erről a 
vidékről és ha tesz is valamit, azt nem 
itt teszi, a hol legnagyobb a szükség, 
hanem a sokkal jobb ÓH fejlettebb  gazda-
sági viszonyok között élők közt. Most is 
kiosztották a kolozs-tordai gazdaság te-
nyészmarlia-állományát Háromszéknek, a 
bol a marhaállomány a szomszéd szászok-
tól importálva, hasonlíthatatlanul jó. Ide 
egy sem jutott. 

A miniszter mindenfelé  lázasan dol-
gozik, szeme mindent meglát, de csak a 
Hargita hegylánczig, azon innen nincs 
Magyarország. 

Nem irigyli senki, sőt tapsol a mi-
niszternek, mikor látja, liogy a „kazárok" 
által kipréselt, agyonfojtogatott  rutén nép-
nek a segítségére siet Egánjával, Párizsá-
val és kiragadja a vérző prédát az idegen 
karvaly karmai közUl. Hozsánna! De 
nemcsak a rutén vérzik, hanem a székely 
is és van „kazár" itt is elég. Dobjon ide 
is egy mentő kötelet. 

= A szabade lvű p á r t mega laku lása 
Gyergyó-Alfaluban.  A szabad elvüpárt mult 
hó 14-én tartotta meg alakuló gyűlését, mint-
egy 250—300 választó polgár jelenlétében. Az 
alakuló gyűlésen részt vett Dr. Lázár János 
gy.-szentmiklósi főszolgabíró  is. A gyűlést Lő-
rincz Vilmos községi jegyző vezette, mint elnök. 
Melléje társ elnökökül megválasztattak: Koth 
István, lmets János, Kis Antal. Avéd János és 
(iái Lajos. Jegyzők lettek Olajos Farkas, Pus-
kás Jenő, Balázs Márton, Benedek Ferencz és 
Vargyas Gergely. Alakíttatott egy 55 tagból 
álló végrehajtó bizottság is. A gyűlés emelke-
dett hangulatban folyt  le s az elhangzott be-
szédekből és a jelenlévő választók lelkesült-
ségéből arra lehet következtetni, hogy a válasz-
tó polgárok rendületlenül és híven ki fognak 
tartaui a szabadelvű eszmék mellett. 

Minő megvetően hangzott ez, amúgy fen-
nen, odadobva, sértően, mennyire átrezdült'ezen 
a hangon a fájdalom  érezte, lemondás, irgalom, 
önmagával való részvét...! 

Zénó gróf  megértette. Véresre harapta 
ajkát, de nem szólt semmit. Végül fogta  ka-
lapját, botját és önmagára haragudva elszaladt. 

A klubban vadászatról, kutyákról és aaz-
szonyokról beszéltek. Csak félfűllel  hallgatta, 
mig csak egyszerre a kis sanzonett- énekes-
nőre fordult  a beszéd. Zénó gróf  nem mozdult 
helyéről, tle most már figyelmesen  odahallga-
tott. likkor az egyik ur könnyedén odavetett 
egy megyzést, egy futó  szót, súlyos becsmérlést, 

Összeköttetésbe hozták egy zsokkóval, kit 
egy fiatal  báró elcsapott; az angol ficzkó  nagyon 
szép volt, még az erényes bárónéra is veszé-
lyesnek látszott. 

Zeuó gróf  fölugrott.  A vér arczába tódult, 
szemét a szólóra meresztette, hozzálépett és 
hazugnak nevezte. 

Az arisztokrata semmittevők válogatott 
kis társasága magán kivül volt, sőt a mellék-
szobából is rohantak be az urak, abbahagyva 
a játékot. Szóváltásba elegyedtek, a párbaj elke-
rülhetetlennek látszott. Ekkor közbe lépett az 
öreg, szikár Alfréd  gróf;  .előbb meg kell győ-
ződni'', vélé .lovagias dolog utánajárni... Gent-
lemanek fog  ilyen személy miutt..." hogy ha-
sitá ez Jenó gróf  szivét. De türtőztette haragját 
és mélyen meghajolt Alfréd  gróf  elótt 

Négy nappal később Zénó gróf  bocsánatot 
kért a fiatal  bárótól. Egyúttal elkergette a 
zsokkéját. Azután elutazatt hosszú messziutra. 

S a kis sanzonett-énekesnő? Ma is a 
uegédteljes, ártatlan filigrán  alak, ég tissta, 
nagy kék szemével, mely ártatlanul és csodál-
kozva pislog ki a világba. 
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— A képvise lőház üléael. Ai április 
22-én tartott ülésben aí Adria szerződésének réas 
letea tárgyalását folytatták.  Majdnem mindenik 
aiakaaioál volt felszólalás,  külőnöseu Buzáth és 
Rakovsiky szólottak honi a szerződés minden 
pontjához és vagy módosítást ajánlottak, vagy 
padig egymás módosítását pártolták. A javaalatot 
Hegedűs minisster és Heltai előadó védelmezték. 
A szerződésen három apróbb módosítás esett, egyik 
sierint, ba az Adria járatain változtat, a miniszter 
az engedelem megadása után azonnal köteles a 
bálnak jelentést tenni. A másik módosítás az, 
hogyha a járatok irányának megváltoztatására van 
aifikség,  aí Adria azért nem kérhet kárpótlást, ha 
a hossinságban nincs lényeges különbség. A har-
madik módosítás sserint a kereskedelmi miniszter 
évrAI-évre jelentési tesz az Adria járatairól és a 
befutott  tengeri mértföldek  számiról. As ülés 
végén Széli Kálmán miniszter elnök beterjesztette 
a kvóta bizottság jelentését és a kvóta megálla 
pitiaáról ssóló törvényjavaslatot s azt indítványozta, 
hogy a követkeió napon ne legyen ülés, mert a 
koronáért iktatják hivatalába és csötörtökön se 
tartsanak ülést, mert ndvari szertartás lesz. Krre 
a széled baloldal óriási zajba tört ki ÓB Polónyi 
arra a megjegyzésére, bogy a Barnum előadásán 
is sokan akarnak részt venni, a néppárt zúgott 
fel.  Végre elhatározta a ház, hogy kedden és 
caötörtőkön nem tart ülést A képviselőház április 
24-én tartott ülésében az Adria szerződés három 
szakaszát tárgyalta le, bár Major Ferencz nagyon 
ellenezte a szakaszoknak eredeti szövegszerinti 
elfogadását  és azok módosítását kövelelte, a ház 
mindenik szakaszt aí eredeti szövegezésben fo-
gadta el. As április 20-án tartott ülésben folytat-
ták a részletes vitát és a szerződés a 27 ik sza 
kaszához értek el, mely a tirsaságoak az adó-
mentességet adja meg. Az adómeutesség dolgá-
ban elére Pichler Oyóző szólalt fel  és tiltakozott 
as adómentesség megadása ellen. Polónyi Gé»a 
szerint as adómentességet a szabadelviipárt na 
gyobb része Bem helyesli, épen azért nem jelen-
nek meg a gyűléseken, még Msjor Ferencz é( 
Bosáth Ferenez szólottak, mire az üléB véget ért. 
Aí április bó 27-én tartott ülésben az Adria adó 
mentosségfnek  vitája foglalta  le az egész ülést. 
A vita megkezdése előtt Széli Kálmán miniszter-
elnök kél törvényjavaslatot nyújtott be. Eg> 
lakás bérek felemelésével  a honvédelmi ini 
teriumbsu szükségessé vált póthitelre vouatki ..ik, 
a másik a népfölkeléB  fegyverzetének  részben 
valé biztosításáról szól. Az Adria szerződéséhez 
először Farkas József  szólott hozzá. Kijelentette, 
hogy mindig az antiszemitaság mérséklésen dol-
gozott. De az Adria dolga után azt alig lehet tenni, 
meri az Adria részvényei jó réBzt zsidó kézben 
vannak és azoknak hajtanak hasznot. Rakovszky 
látván azon kezdte, hogy keresik a bölcsek kövét, 
melylyel a merkantil-agrár harezot leosendesit-
belnék. Erről azonban addig nem lebet szó, mig 
szívesen pártolják és dédelgetik a nagy tőkét, 
mint azt az Adriával is teszik. Az adómentességet 
nem tartja jogosnak. Az ilyen adómentesség meg 
rontása az egyenlő adózás elvének. A független-
ségi pártot ÍB megtámadja, hogy nem védelmezi 
eléggé Kossuth Lajos müvét s beBzédjét Hirabeau 
azon szavaival végzi: a jövőben csak három mó-
don lehet megélni: mint koldus, mint fizetést  él-
vező és mint tolvaj. Utána Gyóri Elek, mint a 
függetlenségi  párt egyik eluöke szólalt fel,  hogy 
pártját megvédelmezze. Kifejtette,  hogy a javas-
lattal éa az adómentességgel szemben már kimond-
ták nézetüket és a szavazásnál is helyt fognak 
állani. Zichy János attól tart, hogy az adómeu-
tesség megadása elkeseredést fog  támasztaui a 
kis birtokosok között. Örökké kérdőjel marad, 
hogy mi szükség van az adómentességre. Egy 
letűnt rendszernek árnyéka ez a javaslat, mely 
elhomályosítja a jog, törvény és igazság napját. 
Még Hegedűs Sándor miniszter és Széli Kálmán 
miniszter elnök beszéltek, kik az alattomos gya 
nuaitgatáaokat mindketten határozottan visszauta-
sították. Ezután többen azt akarták kijelenteni, 
hogy ók egyáltalán senkit sem gyanúsítottak. Az 
ülés végén Ziohy Aladár gróf  interpellál Pikler 
professzor  ügyében, ki állítólag előadásai közben 
az mondta volna: Az én czélom az, hogy az 
Önök szívéből az ilyen kicsinyes fogalmakat,  mint 
haia, nemzet kiirtsam és hogy a vallás az emberi 
butaságnak és korlátozottságnak megnyilatkozása. 
A* interpellácziót kiadták a kultusz miniszternek. 

— A kvóta. A közöBÜgyi kvótáról szóló 
törvény javaalatban az a nevezetes uj adat van, 
hogy a hozzájárulást 1901. julius hó l-lól lOOtt. 
deczember 31-ig szabja meg. A hozzájárulási 
arány változatlan 34 4: 66-Q*/o. 

Hazánk és a Eülföli 
(Krónika a mnlt hétről.) 

Érdekes vendége volt a mult héten ha-
zánk fővárosának,  Budapestnek D'Estournelles 
de Constant báró személyében, ki tagja a 
franczia  képviselőháznak és a hágai békemii-
nek tevékeny előmozdítója B nagy valószínű-
séggel még nagy politikai szerepre lesz hivatva 
hazájában. 

Ez a rokonszenves ur a mult hó 22-én 
szép, diszes és előkelő közönség jelenlétében 
felolvasást  tartott a nemzetközi béke szövet-
ség propágálása érdekében. Előadása nemcsak 
szellemes, de tartalmas és meggyőző erejil is 
volt Előadásában a franczia  ötletesség az elő-
kelő angol modorral párosult A hallgatóság 
az előadót hatalmasan megtapsolta és Apponyi 
Albert gróf  ékes franczia  beszédben mondott 
a felolvasásért  köszönetet 

Április hó 20-án iktatták be Széchenyi 
Béla grófot,  a legnagyobb magyarnak a fiát, 
mint uj koronaőrt tisztségébe s ugyancsak ezen 
napon helyezték el a koronát és a koronázás 
szent jelvényeit a budavári kir. palota pánezé-
los termében, azzal n diszszel és tisztelettel, 
melylyel e drága kincseinknek tartoznak. Széli 
Kálmán mint királyi biztos üdvözölte az uj 
koronaőrt s azután átadták neki a kulcsokat. 
Mire az uj korona ór megtekintette a ládán 
levő összes pecséteket s miután azokat rend-
ben találta, tizedikül a saját pecsétjét is a lá-
dára illesztette. Széchenyi Béla gróf  a minisz-
terelnök üdvözlésére meleg hangon válaszolt. 
S végül a koronát és a szentjelvényeket az 
uj helyiségbe átszálitották, elhelyezték és ezzel 
az ünnepély véget ért. 

Egy igazán ritka ünnepély folyt  le a bu-
davári kir. palotának Szent István kápolnájában, 
két osztrák főpapnak,  Skrbenszky prágai lier-
czegérseknek és Puzyna krakói lierezegpüspök-
nek tette fel  fejére  ó felsége  a bíboros biré-
tumot. 

A dolog különösen azért nevezetes, mert 
Mohács óta talán sohasem történt meg ez az 
aktus magyar földön  és vissza kell menni régi 
nemzeti királyaink sorába, hogy példáját leljük 
annak a külsőségeknek, melyeket e napon a 
főváros  közönsége látott. 

A bibornokká avatandó főpapokat  udvari 
fogatok  szállították a kir. palotába. A szertar-
tás ó felsége  jelenlétében a Szent István ká-
polnában folyt  le, a hol az udvar felvonulása 
után Kohl Medárd püspök tartott fényes  segéd-
lettel ünnepélyes szent misét, melynek végez-
tével a pápai ablegatusok a király'elé járultak 
és latin beszéd kíséretében bemutatták a pápai 
dekrétumokat. 

A királynak erre a kifejezésére:  Legatur! 
a legátusok titkárai felolvasták  a dekrétumokat, 
mire a király először Skrbenszky, azutáu I'uzyna 
fejére  feltette  a bíboros hirétuinot. Erre into-
nálták a Te Deuinot s végül az idősebb bíbo-
ros fópásztori  áldást adott. 

Délután (i órakor a kir. palotában az uj 
bíborosok tiszteletére udvari ebéd volt. 

A kir. udvar most Budapesten tartózko 
dík és ezen alkalommal az ünnepélyek egész 
sorozata van kilátásban. 

A magyar orvosi kar egyik legérdemesebb 
tagja dr. Korányi Frigyes tartotta 50 éves dok 
tori jubileumát a tnult hét végén. Az érdemes 
tudóst és ember barátot ezen alkalomból te; 
tületek és magánosok a legnagyobb ovácziók-
ban részesítették. 

A hazai orvostudományt mult hó 7-en 
nagy veszteség érte, l.aufenauer  Károly dr. 
hirtelen elhalálozása által, ki a budapesti tu-
domány egyetemen az ideg betegségek és elme-
kórtan tanára volt. 

A déláfrikai  háború váltakozó szerencsé 
vei foly,  hol az angolok, hol a burok veresé 
geiról hoz liirt a táviró. Mind a két fél  már 
teljesen ki van merülve és még sem akarnak 
véget vetni az áldatlan harcztiak. 

A kinai bonyodalom még mind ez ideig 
megoldatlan. Az egész birodalom forrong  s alig 
van kilátás reá, liogy a kinai kérdés a közel 
jövőben a napirendről levétessék. 

Hitelszövetkezeti közgyűlés. 
A csíkszeredai hitelszövetkezet, mint az 

Országos Központi Hitelszövetkezet lagja folyó 
évi április bó 9-én tartotta meg rendes közgyü 
lését a városház nagytermében, mintegy 40 szö-
vetkezeti tag jelenlétéhen. 

A gyűlést Lakatos Mihály igazealósági elnök 
nyitotta meg s a megjelent tagok üdvözlése után 
vázolta a szövetkezet mult évi tevékenységét s 

mult év eseményeiből különösen két momen-
tumot emelt ki. Az egyik sz hogy a szövetke-
zet hitele sz Orszácos Központi Hitelszövetke-
zetnél 60000 koronában állapíttatott meg, mely 
bői azonban ez ideig csak 41000 korona véte 
tett igénybe. A másik haladást jelentő körül-
mény az, bogy fennállása  óta tno9t először van 
a szövetkezet azon kellemes helyzetben, hogy 
költségeinek fedezése  mellett az üzletrészek után 
járó osztalékot a lefolyt  ttzletév nyereményéből 
volt képes tede/ni a igy az nem esik a követ-
kező fizletév  terhére. 

Ezután konstatálja, hogy a közgyűlés sza-
bályszerűen bivalott egybe. A közgyűlés meg-
hívója megjelent az „Országos Központi Hitel-
szövetkezeti Értesítő" folyó  évi április hó else-
jén kiadott 7-ik számában, márczius hó 31-én 
kifűggesztetett  a városház kapujára és a tagok-
hoz kibocsátott meghívó egy pár kivételével az 
összeB tagok által láttamoztatott. 

Jelenti, bogy a zárszámadások az alapsza-
bály által kívánt időben, a szövetkezet helyisé-
gében kifüggesztettek. 

Végűi a jegyzőkönyv vezetésére ifj.  Haj-
nód József  könyvelőt, a jegyzőkönyv hitelesíté-
sére pedig Kovács JánoB és ilj. Hajnód Jáuos 
szövetkezeti tagokat kérte fel. 

'Ezotán bemutaltatoit a közgyűlésnek a 
hitelszövetkezet 1900, deczember hó 31-én kelt 
mérlegazimlája, mely a következő adatokat tar-
talmazza : 

Vagyon: Pénztári készlet 256 kor. 68 f. 
Váltékészlet 54743 k. Kötelezvények 1704 k. 
Központnál üzletrész 400 k. Felszerelés értéke 
266 k. összesen 57428 k. 68 f. 

Teher: Üzletrész befizetések  13228 kor. 
80 flll.  KOzponti hitel 41027 k. Központtól előleg 

felszerelésre  320 k. KOzponti folyó  számla tar-
tozás 949 k. 9 f.  Tartalékalap 918 kor. 30 f. 
Jövő évet illptö kamatok 450 k. Nyeremény 
525 k. 39 f.  összesen 5742» k. 58 f. 

Nyomban bemutaltatoit a nyeremény számla 
a következő adatokkal: 

T a r t o z i k : Költségek 1394 kor. 64 fill. 
Leirás felszerelésből  Gl k. Nyeremény egyenleg 
525 k. 39 f.  Összesen 1983 k. 93 f. 

Követel : Kamat egyenlegért 1963 k. 93 f. 
Összesen 1983 k. 93 f. 

Évre felolvastatott  az igazgatóság s utána 
a felügyelő  bizottság jelentése, melyek közül az 
elsőben a nyeremény felosztása  iránt tétetik ja-
vaslat, az utóbbiban pedig a telmentvény meg-
adása ajánllatik. 

Közgyűlés a záró számadásokat elfogadta, 
azon hozzáadással, hogy jövőre né/.ve a költsé-
gek részletesen legyenek kitüntetve. A mérleget 
a fentebbiek  szerint megállapította, az igazga-
tósági és felügyelő  bizottsági jelentéseket tudo-
másul velle s végül a felmeutvényt  az igazga-
tóság és felügyelő  bizottság részére — a szo-
kásos lentartások mellett — megadta 

Ezután a közgyűlés a nyeremény felosztá-
sáról intézkedett a következükig : 

Az 525 k. és 39 fillérből  52 k. 54 fill.  a 
tartalékalap növelésére fordiltalik,  424 korona 
85 fill.  az üzletrészek után osztalékkép adatik 
ki, 44 korona a pénztárnok jutalmazására for-
diltalik és a iuég lenntnaradó 4 korona szintén 
a tartalék alaphoz csatoltatik. 

Az igazgatóságból sorrend szerint kilépett 
id. Kancz Ignácz, Rancz Lőrinc/., Doczi János, 
és Darvas Uéla, titkos szavazás ut|án az igaz-
gatósig tagjaivá ujolag meg választattak. 

Elnöki felhívás  folytán  a közgyűlés felha-
talmazta igazgazgatóságot, hogy a szövetkezet, 
központi hitelét a tagok által jegyzett üzletré-
szek ötszörös értékéig veheti igénybe. 

Ezután még egy magán kérvény tárgyal-
tatván le, miután indítvány nem volt bejelentve 
a közgyűlés bezáratott. 

Közgyűlés után az igazgatóság tartott ülést 
s elnökévé az eddigi eluököt Lakatos Mihályt 
választotta meg. —y. 

A kisiparosok és kiskereskedők 
hitelszükségletének ellátása. 

Irta váradi Itády J ános , folyú  számla leszámítoló 
Imiik cliioki^'iizgulúju. Megjelent 19111-1,011. 

Fenti czinien egy könyv került a kezünkbe, 
melyet felvettünk,  de nem tetlünk le addig, inig 
el nem olvastuk. Szerzője még teljesen ismeret-
len ember a közgazdasági irodalom terén, de a 
ki e könyvével és annak tanulságaival egyszerre 
komoly, számbavehetö nemzetgazdasági íróvá 
küzdölte fel  magát. 

Váradi Uády János a fiatal,  két éves folyó 
számla leszámítoló bank elnöke irta e könyvet. 
Ennek a könyvnek a szerzője a pénzügyi körök-
ben azonban már nem ismeretlen. Feltűnt azzal, 
hogy a bankot, melynek mostan élén áll meg-
ineutette a biztos bukástól, a csődtől ; szövet-
kezetből részvénytársasággá alakította á t ; virág-
zóvá, tekintélyessé telle rövid hónapok alatt. 

Ilyen ember könyvét már előre rokonszenv-
vel fogadja  az ember, de ha teljes közömbös-
séggel is veszi valaki kezébe Rády János igaz 
galó könyvét, a c/.ioi maga is gondolkozóba 
ejti az embert. 

Kisiparosoknak és kiskereskedőknek szól. 
Hát már ezek is számítanak ? Hát már akad 
egy ember, egy tekintélyes ember, ki ezeket is 
észreveszi, ezekkel is foglalkozik  ; és loglalko-
zik a hitelszükségletükkel. Hát a kisiparosok 
és kiskereskedők hitelszükséglete nem Írott ma-
laszt marad ? 

És azért örülünk e könyv megjelenésének 
a legmelegebben. Váradi Rády János az ő köny-
vecskéje fejezeteiben  napnál fényesebben  bebizo-
nyítja, hogy az államsegitségével s a nagy bankok 
hozzájárulásával a folyó  számla leszámítoló bank 
nem kevesebb, mint tizenöt millió erejéig tuduá 
kie.légiteui a kisiparosok és kiskereskedők hitel-
szüségleteit. 

Nagy szó ez a mai rettenetes viszonyok 
között, mikor sok tekintélyes s hitelképes ember 
is megsínyli a szerencsétlen gazdasági viszonyo-
kat s nem lud hitelre szeri teuni. Nagy szó, épp 
azért a kormánynak figyelmébe  kell venuie. 

A kormány a rulhének nyomorának eny-
hítésére kormánybiztost küldött ki s milliókat 
költ. Telepítésekre pedig a katholikus egyház 
vagyonból javadalmat vásárol. Mikor látjuk, hogy 
nincs néposztály, melynek pusztulását a kormány 
meg nem akadályozná, akkor azon Bzerény vé-
leményüknek merünk határozott kifejezést  adni, 
miszerint a magas kereskedelmi kormány magá-
évá fogja  tenni a folyó  számla leszámítoló bank 
elnökének okos és életre való indítványát, mely 
indítvány e füzeiben  szórói-szóra közölve van s 
ez államra nézve alig érezhető áldozatot jelen-
tene, mely sokszorosan megtérülne adók alak-
jában. Mert a kiskereskerekedö és iparos most 
züllik, de ka életfentarlását  biztosítjuk, akkor 
a kisiparos és kiskereskedő meg kezd felelni  az 
államiránli kötelezettségének is. 

Módot kell adni és nyújtani, hogy a „kis-
iparosok és kiskereskedőknek hitelszükségletei-
nek ellátása" czimü könyv szerzője a cselekvés 
terén beváltsa azt, a mit teoreticze felállít.  A ki 
egy bukó szövetkezetből egy tekintélyes bankot 
tud szervezni, a ki egy bank második űzletévé-
ben két s tél millió korona forgalmat  tud csi-
nálni, azt az embert könyve alapján mi képes-
nek tartjak arra, hogy telyes igyekezete, továbbá! bűntettéért. 

bankja tőkéjével, az állam hozzájárulásával a 
kisiparosok és kiskereskedők jogosult hiteligé-
nyeit kielégítse. 

Eddig a be nem jegyzett kereskedőkkel 
és iparosokkal nem törődött senki, a legkisebb 
pénzszükség hányszor ölte meg egy-egy kiske-
reskedő virágzó üzletét. Hány kisiparos ment 
tönkre bitel hiányában ? 

A kormánynak kötelessége, hogy Kády Já-
nos könyvével s tantételeivel behatóan foglal-
kozzék s mi nem kételkedünk, hogy Hegedűs 
Sándor, ki a magyar ipart annyira a szivén vi-
seli, nem fog  késlekedni a kisiparos megmen-
tésével. 

A módot az utat megmutatta Itády János 
nincs semmi akadály, hogy az ő álláspontját a 
magunkévá ne tegyük, el ne fogadjak.  Adjuk 
meg neki azt, a mit ő a kiskereskedők és kis-
iparosok részére kér, adjuk meg a kellő bizto-
sítékot nyújtó lolyó számla leszámítoló banknak 
s egy néposaályt megmentünk a rohamos bu-
kástól. 

Azt mondja Rády János, bogy foglalkoz-
zunk a kisiparosok és kiskereskedők érdekeivel 
annyit, a mennyit a távol világrészeken a c?i-
vilizáczió öve alatt másokra törö világkalando-
rok és a tűzhelyüket védő páriák tülekedésére 
szentelünk. 

És Kády Jánosnak igaza vau. 
Dr. H.  G. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— L a p u n k m a i v e z é r c z i k k é t néhai 

Szilvássy János dr., volt borszéki fürdóorvos 
,Székelyföld"  cz. tanulmányából vettük, me-
lyet lapunk jövő számában ismertetni fogunk. 

— Buza szentelés. A csak uem két heti 
havas, CBÚS és zimáukós idő után az ég ineg-
kóuyörUlvéu nálunk is a megrökönyödött emberi-
ségen, napos és kellemes idő kedvezett a mult 
vssárnapi buza szentelésnek, melyen minden hói 
a kutholikus hivő nép apraja, nagyja tömegesen 
vett részt. A mint nekünk Somlyóról írják, az 
ottani buzaszentelési proczesszióbau ez úttal a 
gimnázium ifjúsága  uem vett részt azon okból, 
inert n mull évi hasonló alkalommal a keresztek 
vitele felett  a falusi  legéuység és tauuló ifjúság 
közölt heves összekoczczauás történvén, s ez 
l'iispök Ur Ú Méltóságának is tudomására jutváu, 
a tanuló ifjúságának  ugy a buzaszentelési kür-
iiK'iiúlben való. valamint a keddi- éa más bucsu-
koui vészvetelét egyszer a miudeukorra eltiltotta 
ott. hol a uépsokaság miatt a templomban kellő 
helyet nem foglalhat,  minél fogva,  bár hallomás 
szerint a legéuység alattomban most is készült 
a tanuló ifjúsággal  szembeni inzultusra, a bot-
rány elmaradt, mert az ifjúság  már U órakor a 
szerzet nagy lemplomábau az napi ájtatosságát 
csendben elvégezte. 

— Gyássrovat. Megdöbbenéssel ós megi l le tő-
déssel hozzuk olvusóinknak t u d o m á s á r a a hírt , liouy 
Szalbinái-y Klek m. kir. pénzügyőr i biztos mul l hó 
2N-án esti- fél  l l ómkor szélütés következtében lii r-
li-len el l iunyl. Lelki ismeretesen, pon tosan jár t el hi-
vata los kötelességei te l jes í tésében s mind u mel le t t 
kiváló modorával meg tud ta nyerni mindazok bizalmát 
és l is/ . teletét. u kikkel csak él int kezett. A derék em-
ber halálát u család lukjain kivül is széles kűrben 
iájhiljÁk. A szomorú esetről n család n következő je-
leütést adta ki : Alul í ro t tak maguk és a k i ter jedt ro-
konság nevében a legniélvebb íájiluloinnial t uda t j ák , 
bogy a íoiTÓn szere te t t íerj . jó édes a tya , tiu, t e s tvé r 
és rukou Szat lunáry Klek in. kir. pén/.ügyuri biztos, 
lolyó bó 'Js-án este fél  11 órakor, e le tének öl-lk, bol-
dog házasságának 27-ik évében rövid szenvedés és a 
haldoklók szentségének fölvétele  u t án jobb lé t r e szén-
derült . A íeledhelien halolt liiilt t e teme folyó  hó 80-án 
d. u. 4 órakor fog  a róm. katli. anyaszen tegyház szer-
tar tása szerint a helybel i köztemetőben örök nyuga-
lomra helyeztetni s lelkeért az engeszte lő szcut inise-
áldozat má jus hó 1-én d. e. !> órakor fog  u helybel i 
róm. kath. t emplomban uz Kgek 1'ráunk bemuta t l a tn i . 
A/. örök v i lágosság fényeskedjék  nek i ! Cs íkszereda , 
1ÍKJ1. évi ápri l is hó 28-án. Özv. Szat lunáry Elckné sz. 
Sóvárady Sóos Ber ta mint neje. Sarol tu és Olga miu t 
gyermekei , Id. Szat lunáry József  mint édes apa. Te-
metése mul t hó 30-án tö r t én t igeu nagy részvét mel-
lett. Nyugod jék békében. 

Lapunk zártakor értesülünk, hogy Uáliut 
Lázár csik-szentmiklósi plebáuos bosszúsabb szen-
vedés után ma reggel elhunyt. 

— E r d ö ö r ö k e lő lép te tése . A megyei 
közigazgatási bizottság erdészeti albizottsága 
Gál András csikpálfalvi  lakós, szakvizsgázott 
erdőszolgát a szépvizi és Ugrón György szép-
vizi lakós szakvizsgázott erdőszolgát a gyimesi 
örjárásba 500—600 korona évi fizetéssel  I. osz-
tálya erdőörökké, c9ikvárdotfalvi  Bodó Gábor 
erdőszolgát Il-od osztályú erdöörré való előlép-
tetés mellett 400 korona évi fizetéssel  a tusnádi 
őrjárásba kinevezte. 

— Állandó választmányi gyűlés. A 
törvényhatósági bizottság kebeléből kiküldőlt 
30 tagú állandó választmány a május hóban 
tartandó rendes közgyűlés tárgyainak előkészí-
tése czéljából május 7-én fog  a megyeház tanács-
kozási kisebb termében Blétezni. 

— Az iparfejlesztő  bizottság uj szak-
értő tagja. A kereskedelemügyi miniszter vár-
megyénk iparfejlesztő  bizottságába Örlei Kál-
mán eddigi szakértő tag helyébe Solt Adolfot, 
a marosvásárhelyi iparfelügyelöi  kerület vezetőjét 
nevezte ki. 

— F ő t á r g y a i á s o k a csíkszeredai kir. 
törvényszéknél. l'JOl. május 3-án, 976—1901. 
bfsz.  Baki Károly és 3 társa nyilvános rágal-
mazásért. 1206—901. Csűrös Ignácz lopás és 
okirathamisitásért. 1373—901. Mihály Károly 
Ferenczé hatóság elleni erőszak és súlyos testi-
sértésért. 1545—1901, Somodi Károly lopás 



. C S Í K I L A P O K 1 . s m . 

— H o n v é d felsőbb  t iszt i t anfo lyam 
ha l lga tók ha rczásza t i gyakor l a t a . A ma-
gyar királyi honvéd felsőbb  tiszti tanfolyammal 
— a mint illetékes helyről értesültünk — me-
gyénk területén ez év julius havában harczáazati 
gyakorlatok fognak  tartatni. Kzen nálunk eddig 
szokatlan gyakorlatok iránt az egyes községek 
elöljárói is érdekelve lesznek, mennyiben a be-
szállásolása törvény értelmében, átvonulás alkal-
mával szállás é« előfogatokról  gondoskodni tar-
toznak, miról annak idején az elöljáróságok köz-
vetlen a honvód törzstiszti tanfolyam  igazgató-
ságától fognak  előleges értesítést kapni. 

— Ügyes mü laka tos . A mult hónap 
elején egyik csíkszeredai kávéházban mutogat-
ták egy uj szerkezetű pénzszekrénynek igen 
nagy tifikával  készített kulcsát. Es a mint a 
kulcs kézről kézre járt. szó került arról is, 
hogy vájjon Csíkszeredában akadna-e olyan 
lakatosmester, a ki ezen inuukás kulcsot után 
tudná csinálni V A jelenlevők két pártra sza-
kadtak, az egyik párt azt állította, hogy Sze-
redában nincsen olyan mesterember a ki ilyen 
kulcsot képes volna készíteni, mások ellenben 
a mellett erősködtek, hogy igen is van s 
nyomban áthivatták Kövér Györgyöt, ki a kul-
csot megszemlélvén annak elkészítésére vállal-
kozott. A kulcsról mintát vett s néhány nap 
alatt a nélkül, hogy a pénzszekrény zárját látta 
volna, a kulcsot a felvett  minta alapján elké-
szítette s hogy munkájával sikert ért el, azt 
a mint lapunk nyílttéri rovatában látható, az 
igazolja, hogy a Kövér György által készített 
kulcscsal a pénzszekrényt minden akadály nél 
kiil fel  lehet nyitni. Kövér György mülakatos 
kit a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara ajánlatára a kereskedelmi miniszter is 
egy vaseszterga pad adományozásával kitün-
tetett, ez alkalommal is bemutatta, hogy igen 
ügyes és tanult mülakatos, ki valóban megér-
demli a pártfogást.  Ezen egyszerű históriából 
az a tanulság, hogy itt Szeredában is vannak 
igen derék iparosok, a kik olyan készítménye-
ket tudnak előállítani, melyek a bárhói készí-
tettekkel is kiállják a versenyt és ha a közön-
ség támogatása és pártfogása  nem hiányzik 
az itten' igényeket közmegelégedésre ki tud-
ják elégíteni. 

— A ha tóság i e r d ő ő r i i n t ézmény 
megszün te t é se , A május havi törvényhatósági 
közgyűlésnek egyik nevezetesebb tárgyát egy 
indítvány fogja  képezai, mi a hatósági erdőőri 
intézménynek mint olyannak megszüntetését ezé-
lozza, mely a gyakorlati életben nem vált be s 
csak arra szolgált, bogy a községi terheknek 
az elviselhetellenségig való fokozása  mellett az 
erdei kihágások számát szaporítsa az erdők ha-
tályos védelmének kátrányára akkor, midőn 2—3 
község területét kelletvén egy-egy erdőőrnek 
felügyelnie,  eme felügyelet  közvetlenségének és 
folytonosságának  hiánya nyilvánvaló. Az indít-
vány egyébként megvan okolva azzal is, hogy 
az 1898. évi ujabb erdőtörvény a tulajdonosokat 
csak arra kötelezi, liogy az erdők őrizésére 1 e-
h e t c 1 e g vizsgázott erdöörök alkalmaztassanak, 
a kötelességeiket nem teljesítő egyének elbocsát-
tassanak, sőt a törvény egyik szakasza hatá-
rozottan a tulajdonosoknak tartja fenn  az erdők 
örizését s még azt is kimondja, hogy az erdő 
védelem gyakorlása az erdökivatal hatáskörére 
nem terjed ki a ezeket a feladatokat  saját 
mnnka erejükkel, saját költségükön a birtokosok 
kötelesek .eljesiteni. Tekintve, hogy az oly sok 
oldalról igénybe vett községi közjövedelmek elég-
telensége miatt az erdőrendezéssel járó 30000 
koronát meghaladó költséget is a köztégek ma-
holnap viselni alig lesznek képelek, bizton hisz-
szük, bogy eme fontos  inilvány elfogadásához  a 
törvényhatósági bizottság örömest és egyhangú-
lag fog  hozzá járulni. 

— P ő r a fourage-pénzér t .  Immár 32 
esztendeje, hogy ő felsége  visszaadta a várme 
gyének az úgynevezett „re v i n d i k á 11" hava 
sokat és a volt székely gyalog halárürezred és 
huszárcsaládok ruházati és lóbeszerzési alapját, 
mely alapok daczára annak, hogy rendeltetésük-
nél togva az óta igen jelentékeny kulturális és 
közgazdasági czélokat szolgáltak, a kezeléssel 
megbízott vármegyei tisztikar által csak nem 
tízszeres mennyiségre lettek fölszaporitva.  A 
lóbeszerzési alaphoz, mely köznyelven „ f u t 
r á s p é n z u n e k is neveztetik, a volt huszár-
családok igényt tartván, különösen azntán, hogy 
Háromszékmegyében is a hasonló alap felosz-
tátott, egyes korifeusok  csak nem minden év< 
ben az egész nevében peliczionáltak ugy ő fel-
ségénél, mint a kormánynál az összeg (elosztása 
iránt, de a dolog természeténél fogva  eme kí-
sérletek mindig sikertelenek maradtak. A mint 
balljnk most a felosztási  törekvés komolyabb 
alakot öltött, mert néhány alcsiki és kászoni 
huszár származású egyén dr. Erős Vilmos utján 
pörrel támadta meg az alapot és felhívási  kere-
setet adott be a törvényszékhez; melynek ered-
ményét kíváncsian és reménységgel várják az 
érdekeltek. 

P ü n k ö s d i k é j n t a z á s Kons t an t i -
n á p o l y b a . A brassói városi menetjegyiroda, 
f.  évi május hó 26-án (pünkösdvasárnap) kéjn-
tazást rendez, Törökország felette  érdekes pá-
ratlan szép fekvésű  fővárosába,  Knnstánliná-
polyba. Az utazás Románián át történik, s a 
román főváros  Bukarest megtekintésére is jut 
idő és alkalom, a tengeri utazás, mely 10 -12 
órát vesz igénybe, az uj kornak megfelelő,  ké-
nyelmes és díszes gőzhajókkal fog  történni s a 
„Boszporos* tengerszorosra való kilátást is fogják 

élvezni a kéjutazók. Az elszállási ól éa ellátásról 
Konstantinápolyban valamint tapasztalt vezetők-
ről is nevezett menetjegyiroda gondoskodik, 
mely iroda részletes tervezeteket és mindennemű 
felvilágosításokat,  díjtalanul ad. 

— Az á l lami t an i tók közgyűlése. Az 
állami tanitók Budapesten a tanitók kaszinójában 
április 2-án tartották ez évi közgyűlésüket, 
melyre az ország minden részéből igen szép 
számmal sereglettek össze az állami tanitók 
Kozma László elnök tartalmas szép beszéddel 
nyitotta meg a gyűlést, majd meleg szavakkal 
üdvözölte Halász Ferencz kultuszminiszteri oszt. 
tanácsost, aki a minisztert képviselte. A minisz-
ter üdvözletét Halász tolmácsolta mint minden 
perezben meg-meg szakított a tanitók lelkes él-
jenzése. Nagy László a gyermeki lélek megfi-
gyeléséről és annak a fejlesztéséről  értekezést 
olvasott fel  s elfogadták  javaslatát, hogy haza-
fias  nevelés csak a gyermek lélek tanulmányo-
zása s hazafias  irányban való fejlesztése  alapján 
várható. Hozzászóllak s ezzel rendkívül magas 
színvonalra emelték a vitát Láng Mihály, dr. 
Verédy Károly és Peres Sándor. Szentgyörgyi 
Lajos az áll. tanilói központok létesítése érde-
kében tartolt előadá.-t. Javasolja, hogy a na-
gyobb városok körül élő tanitók alakuljanak 
kisebb körökké s igazi intHligenczia bevonásával 
teremtsenek tauügyi központokat és tanilói köz 
szellemet. Szóba került dr. Verédy indítványára, 
hogy a főváros  környéki iskolákat csatolják a 
lövárosi tankeriilelbe, ezt kívánják azok a kü-
lönleges viszonyok, am-dyek között élnek a főv. 
környéki tanitók. Az indítványok során elha-
tározták, hogy addig az áll. tanitók nem ala-
pitnak testületi lapot, amig a Nemzeti Iskola az 
állami tanitók ügyét az eddigihez hasonló lel-
kesedéssel szolgálja. Ezért e lap szerkesztősé-
gének jegyzőkönyvileg mondanak hálás köszö-
netet s az állami tanítókat lelhivja, hogy támo-
gassák és járassák. A indítványt lelkes éljeu-
zéssel fogadtak  és Földes Géza a Nemzeti Is-
kola h. szerkesztője köszönetét nyomban ki is 
lejezte, de egyntlal megígérte, hogy mindig lel-
kesen szolgálja az egész ország indítványának 
érdekét. 

— Az Ol tá regyesü le t es té lyére Főis-
pán ur 0 méltósága 10 koronát adott utólagosan 
és 10 koronát P. Mikó Ilona elnök őméltósága 
is. Mivel pedig az „Elő Újságból" az óta is 
keltek el példányok a tiszta jövedelmet immár 
bátran 200 koronára lehet tenni. Volt ugyanis 
174 kor. 16 fillér.  Jött leiülfiz.:  20 kor.. Elkel' 
lapokért 6 kor. Összes a 200 K. 16 fillér. 

— M e g j u t a l m a z o t t i p a r o s tanonezok. 
A helybeli iparos tanoucz-iskola növendékei kö-
zött a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar 
kamarának a mult iskolai évre nyújtóit, és f-
évi április hó 9-én megküldött 50 koronát ki-
tevő kegyes adománya április hó 24-én osztatott 
ki a növendékek között a tantesület és az ipar-
testület elöljáróságának képviselői jelenlétében. 
Jó magaviselet és szorgalomért könyv jutalmat 
kaptak: Bordó Béla I. oszt., Nagy Gábor III. 
oszt., Péter Ignácz II. oszt.. Barta Ignác,z III. 
oszt., Anda Péter 1. oszt., Kovács Károly II. 
oszt., Kovács György I. oszt, Pelres Károly 
előkészítő osztályos tannlók összesen 9 korona 
üO fillér  értékben. Ipari munkáért pénz jutalmai 
kaptak, ínég pedig elsödijat (3—3 K.) Jakab 
János I. oszt., Prohászka Tivadar I. oszt., Pé-
ter Ignácz 11. oszl., Péter András III. oszt., 
Kovács György előkészítő oszt., Deáki Gyula 
11. oszt. és Nagy Gábor 111. oszt. tanulók. Má-
sodik dijat (1 K. 50 f . - l  K. 60 fillért):  Da-
radics István előkészítő oszt.. Székely Dénes 
elökészilő osztályos, Gegő József  III. oszt., Lö-
rincz János I. oszt., György János előkészítő 
oszt., Kóka Antal előkészítő oszt., Kósa Antal 

I. oszt., Éltlies Ferencz I. oszt.. Kovács Károly 
II. oszt., Veres István II. oszt. és B-ílint Józsel 
III-ik osztályos tanulók. Harmadik dijat (egy-
egy 50 fillérértékű  könyvet): Kozma Lajos elő-
készítő oszt., Hozó András előkészítő oszt. Pet-
res Károly előkészítő oszt., Nagy Imre előkészítő 
oszt. és Péter Lajos III. oszt. tanulók. Ugyan 
ezen alkalommal Váradi Károly építész kegyes 
adományából négy szorgalmas tanuló közötl 
4 drb. könyv osztatott ki. Azok jutalmai kik 
az iskola kötelékéből kiválottak, szives kézbe-
sítés végeit Lux Sándor ipartestületi elnök kezé-
hez adattak át. A marosvásárhelyi ker. és ipar-
kamarának ugy szintén Váradi Károly urnák is 
kegyes adományaikért e helyről is hálás köszö-
netet mond az iskolai igazgatósága. 

— A magyar szent korona. A magyar nem-
zet szent ereklyéje u budai vár erős vasládájában 
pihen, viszontagságos múltja után. Aranyát ritkán 
eri a nupfény  s u közönség, a melynek legszentebb 
palladiutna, csak nagyritkán láthatja. Legutóbb u 
millcuiumi körmcnelcn vitték körül. Tudósok is nagy-
ritkán férnek  hozzá, hogy leírják. Az utóbbi félszá-
zadban ketten jutottak kü/.cléh: Pulszky Ferencz és 
Ipolyi Arnold. E ko róna sokkal közvetlenebbül van 
összeforrva  nemzeti multunkkal, mint más nemzetek 
királyi jelvényei. Nálunk a korona nem a király dia-
démje, hanem a nemzet, tulajdona és jelvénye, mel v 
rül u mult század végén is ismételten kimondták, 
bogy a magyar szent korona gyökere minden birtok-
jognak c hazában. Syinboluina ez egész nemzeti éle-
tünknek ; már maga az is, hogy felső  részét Szilvesz-
ter pápa, u kereszténység feje  küldte Szent István 
királynak, az alsó részét pedig Dllkász Mihály Bélu 
királynak, szinte példázza a keleti vér és nyugati 
kulturu összeolvadását. A ueruzet minden szenvedé-
sében része volt ennek a koronának, melyért idegen 
berezegek küzdöttek, melyet elvittek az országból 
idegen földre  és vele inent a mi önállóságunk és 
dicsőségünk. Erejét érezték a nagy királyok, kivált 
egv idegen űenizetiségü, u kit háromszor koro-
náztak ineg más koronával s mégis csak akkortól 
tartották mugyur királynak, mikor a magyar azeut 

korona érintette fejét.  Ebben a században is, mikor 
Orsován a földbe  elrejtették, megint csak symboluma 
lett nemzeti életünknek, dicsőségünknek, a melylyel 
együtt temetkezett el. Nem csoda, ha igy nemzeti 
ereklyének érzi mindenki, mikor életünknek, minden 
mozzanata oly erősen össze van vele forrva.  Ennek 
a nemzeti klenodiumnuk Ipolyi könyve nyomón ké-
szült nagy képét találni a Nngy Képes Világtörténet 
105—Ulti. füzetében.  Ez a jeles munka nagv tekin-
tettel van viszonyainkra s legjelesebb emlékeinkét 
szakadatlan sorozatban közli és igy a tudomány vá-
rában magyarságának egyik erős védbástyája lesz. 
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali Hen-
rik, egyetemi tanár, az V. kötet szerzője dr. Mika 
Sándor. Egy-egy kötet ara díszes félbőrkötében  IC 
kor., füzetenként  is kapható tiO lillérjévél. Megjelen 
minden héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál (Itévai 
Testvérek írod. Int. Ilészvénytársaság Budapest, VIII. 
I. Uői-ul 18.) s minden házai könyvkereskedés utján. 

N Y I L T T É ».•) 
Nyi la tkoza t és b izonyla t . ' 

Alóliroltak uyilatkozuuk én bizonyítjuk, hogy 
a temetkező pénztár Caasa zárjába Kövér György 
ur által készített kulcsot be próbáltuk és azzal ép 
ugy kinyitottuk és be zártuk a Cassát, mint a 
meglevő kulcsosai, sót egész határozott jónak bi-
zonyult, ugy annyira, hogy a két kulcs között 
semmi különbség nitics, mivel nyit és zár. 

Szépviz, 1901. április hó 11-én. 
Antal Gyula, Szabó Ferencz, 

tăun. tem. egyl. pénztárnok. 
Stuhlmöller  Antal, 

Eranosz Rafaelnek 
Csik-Gyimesbükk—Rakotyáson. 

A „Csíki Lapok" 17. számában megjelent 
nyiltlér rovatban küzlüttekre kijelentem, hogy a 
Tankó Demeterről kötött szerződést mindaddig 
kiadni nem fogom,  mig követeléseimet ki nem fizeti, 
mert önnek azou állítása, hogy nekem ezeu mun 
kálat dijában 8 koronát lizetett volna — merő 
hiixiii/súff  — s ha haldoklik is Ott, ne tessék 
addig meghalni mig a nyilltérben Írtjai miatt tett 
panaszom a bíróságnál elintézést notn nyerend 

Csik-Karczfalván,  1901, április 28-án. 
Előttünk: Mihály  Mátyás. 

Ferencz  József. 
Mihály  István. 

Pályázati hirdetés. 
Az ev. ref.  templom kólépcaőzetének 

vállalatba bocsátása czéljából árlejtést 
hirdetek. Vállalkozók a tervet megtekint-
hetik a ref.  papi hivatalban s ajánlataikat 
beadhatják folyó  évi május hó 4-ig. 

Csíkszereda, 1901. április 19-én. 
Bitay Béla, 

[ 107] 1 — 1 ref.  lelkési. 

*) Az e rovatban kőzlöttekért az aláíró felelős. 
Szerk. 

HIVATALOS RESZ. 
14340. 

XIV'. 1901. H. M. számhoz. 

Pályázati hirdetmény 
a hadsereg katonai  nevelő-  és képzöintéze-
teiben az 1901!1902-iki  iskolai  év kezdetén 
betűlendő  magyar állami alapítványi  és a 
m. kir.  honvédelmi  miniszter kezelése  alatt 

álló  magán alapítványi  helyekre. 
(Folytatás.) 

3. A fo lyamodványok  felszerelése,  be-
n y ú j t á s a és t á rgya lás i m ó d j a . 
Az állami vagy köztörvényhatósági szol-

gálatban levők szabályszeriut bélyegzett pályá-
zati folyamodványaikat  előljáró hatóságuk utján, 
a honvédséghez tartozó személyek szolgálali 
uton, ínásrendüek pedig közvetlenül a honvédelmi 
minisztériumhoz legkésőbb folyó  évi inájus lö-ig 
kötelesek benyújtani. 

A folyamodványhoz  melléklendők: 
a) honossági bizonyítvány, melyben a pá-

lyázónak községi illetősége is kiteendö; 
b) a keresztlevél (születési bizonyítvány) 

vagy családi értesítő; 
e) valamely katonai, a hadsereg vagy a 

honvédség tényleges állományába tartozó orvos-
tudor által szabályszerűen kiállított orvosi bizo-
nyítvány, esetleg himlő-beoltási bizonyilvány is, 
a mennyiben beoltás a katonaorvosi bizonyít-
ványban nem igazoltalik: 

d) katonai reáliskolák és katonai akadé-
miákba pályázók részéről a mult tanév befeje-
zésekor nyert egész évi bizonyítvány és a folyó 
évi iskolai bizonyítvány illetve értesítő; a had-
tengerészeti akadémiába pályázók részéről a 
középiskolai összes bizonyítványok és az utolsó 
félévi  bizonyítvány; 

e) a szülök vagyoni viszonyait és jövedelmi 
forrásait  hitelesen kimutató hatósági bizonyit-
vény, melyben egyszersmind a pályázó ifjú  test-
véreinek száma, neme és életkora feltüntetendő, 
ha a családi értesítő külön nem mellékeltetnék. 
A félfizetéses  belyekre pályázóknál ebben a 
bizonyítványban igazolandó az is, bogy az illető 
a fél  ellátási dijat fizetni  képes; 

f)  esetleg a szüléknek a közügyek terén 
vagy közszolgálatban szerzett érdemeiről szóló 
bizonyítványok. 

A magán alapítványi helyekre pályázók 
ezeken kívül 

g) igazolása annak, bogy a pályázó az 
alapítványi oklevélben foglalt  különös feltételek-
nek is megfelel. 

A tényleges szolgálat meghosszabbításának 
elvállalásáról kötelező nyilatkozat nem követel-
tetik, minthogy ezen kötelezettség már a véd-
törvényben van kimondva. (Folyt, köv.) 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e i t . 
O. F. urnák Gyergyó-Alfalu.  A kérdéses levél 

nem került kezünkhöz s igy természetesen a tudó-
sítást nem is adhattuk Most a mennyire módunkban 
állott rövidou ismertettük a gyűlés lefolyását. 

Sz. 1959—901. (103] 2—3 

Pályázati hirdetmény. 
A kászon-alcsiki járásban. Kászon-Altiz-, 

Feltiz- és Impér községekből álló körjegyzői 
körben Kászon-Altiz székhelyei rendszeresített 
segédjegyzói anyakönyvvezető helyettesi állás 
lemondás folytán  megüresedvén: arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s a : ' 
1. A községektől 200 kor. 
2. Anyakönyvi teendőkért állam-

segély 400 kor. 
Felhívom mindazokat kik ezen állást el-

nyerni óhajtják, hogy nz 1883. évi I. t.-cz. 6. §. 
értelméhez felszerelt  kérvényeiket hozzám be-
zárólag folyó  év i m á j u s hó 19-ig annyival 
inkább adják be, mivel a később érkező kér-
vények figyelembe  nem vétetnek. 

Csik-Szentmártonon, 1901. április 19-én. 
Zakar iás , szolgabíró. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

3 szám. 
/ 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Delne község tulajdonát képező Sza-

lonka erdőrészből azaz összesen 20'3 k. holdon 
található 77 78 tömör köbméter gömbölyű luez 
fenyő  baszonfa  valamint 38.38 tömörköbméter 
gömbölyű jegenye fenyő  haszonfának  a 
számú magas rendelettel zárt Írásbeli ajinlaltai 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen egy-
szerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 3600 korona azaz Háromezer-
hatszáz korona. 

A versenytárgyalás 1901. évi májns 10-én 
Csikdelne község házánál tartatik meg. 

Árverezni kívánok felhívatnak,  bog; a ki-
kiáltási ár 10'/o-át készpénz gyanánt az árve-
rező bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zárt 
ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be, szintén fenti 
összegű bánatpénz vagy megtelelő értékft  óvadék-
képes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, bogy ajánlattevő az 
árverezési és szerződési feltételeket  ismeri és 
magát azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az árverezési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó bána pénzzel el 
uem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverezési és szerződési feltételek  a 
fennti  birtokossági elnöknél és a csíkszeredai 
m. kir.. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csik-Delnén, 1901. évi április hó 17-én. 
Kovács Gyárfás, 

[9ti] 2—2 birtokossági elnök. 

i. 4159—901. 
II. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatásánál évi 

2000 korona fizetés,  400 kor. lakpénz, 
200 korona 40 fillér  vármegyei javadal-
mazással ellátott, jelenleg üresedésben 
lévő III-ad aljegyzői állásra pályázatot 
hirdetek. Felhívom mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy életkoru-
kat, eddigi alkalmazásukat és az 1883. 
évi I. t.-czikkben előirt minősítést iga-
zoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványukat f.  évi május 10-ig Csikvár-
megye főispánja  méltóságos Mikó Bálint 
úrhoz terjesszék be. 

Csíkszereda, 1901. április 13-án. 
(93) 3 -3 Becze Antal alispán. 

^Szász-régeni Wachner Trau-
• gott tulajdonát képező 3309. sz. tjk 
2 3520 hrsz. alatt levő belső 

T H E 
a rajta levő lakház és mellék éptt-. 
letekkel, mely ugy főldmivesnek 
mint iparosnak de különösen üzleti 
és korcsmai czélra igen alkalmas 
előnyős ár és kedvező feltételek 

melett szabadkézből eladó. 
Megvenni szándékozok értekez-

hetnek ditrói kereskedő Veress 
Sándornál. [si] 4-5 



us 1. C S Í K I L A P O K 8. szám. 

R e n d k í v ü l i 

S l S I i 
Jobb  és  megbízhatóbb 

gazdasági-  és  kerti-magvak 
nem léteznek mint a minőket 

27 Ó T óta szállít 

M A U T H N E R Ö D Ö N 
o». ú s Itlr. (i< IV -1 ri m.*n£lcore>-iUe< te-xe-

BUDAPESTEN 
lodák és i VII. Bottenbfller-utica  33. 
raktárak: l (Közúti villamos megállóhelye). 
Kiárusító i VI. Andrássy-ut 23. 

helységek: \ (A in. kir. operával szemben). 
226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívánatra 

ingyen és bérmentve küldi. |4si i.,_]„ 

Sz. 4134—901. 
ai. 

Pályázati hirdetmóny. 
Csikvármegye közigazgatásúnál évi 

1120 korona fizetés  és 167 korona vár-
megyei segély összeggel javadalmazott 
segédlevéltárnoki állásra, mivel a jelen-
leg pályázók törvényszerű képesítéssel 
nem bírtak, újból pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, 
eddigi szolgálatukat és az 1m:í. évi I. 
t.-cz. 13. §-ának utolsó bekezdésében 
előirt képesítésüket igazoló okmányok-
kal felszerelt  kérelmüket, a vármegye 
főispánja  méltóságos Mikó Bálint úrhoz 
folyó  évi május ln> 5-ig nyújtsák be. 

Csíkszereda, 1901. április hó 1'2-én. 
Beoze Antal 

(112) 3 - 3 alispán. 

eddig még sehol sem 
tapasztalt WC SZERENCSE 

B i l a - s u r i 3 E d . e 
f 0 e l á r u » H 6 i i & l . 

A most befejezett  sorsjátékban szerenesés 
föárudám  utján ismét a 18445 "'s számra a 

200,000 koronás 
főnyeremény  fizettetett  ki. 

A sorsjáték rövid fennállása  óta 10 ,000 , 
5 0 0 0 és 2Ó00 korona nyereményeken kivül a 
következő főnyereményeket  fizettem  ki: 

600,000 kor. 
600,000 kor. 
200,000 kor. 

80,000 kor. 
60,000 kor. A f.  évi m á j n s 2 2 

szainr;i 
23772 1 , 
s/.;'iiniu 

é s 23-i lci 
I. osztály hozásához 
1 , sorsjegy 12.— kor. I 1

 a sorsjegy 6.— kor. 
'/< sorsjegy 3 . - kor. | 1 - sorsjegy 1.50 kor. 

Kredeti s o r s j e g y e k e t u t á n - v é t t e l 
vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldők. Minden megrendeléshez a hivatalos 
tervet dijtalanul csatotom. A hivatalos jegy-
zéket húzás után azonnal küldőin. 

IOi.la.SLri E d e 
|"u| föelárusitó 

Budapest, IV., Városház-utcza 14. 
• * O O O I O K X X X X X X X X X X « 

Á r v e r é s i h i r d e t é s . 
Csikmegyélien TUSNADFÜRDÖN folyó  évi 

május 12-én és következő napjain nyilvános 
árverés utján, három, esetleg üt egymást követő 
évekre bérbeadatnak. 

1. (iyógycsarnok, vendéglő, kávéház és 
hozzátartozó mellékhelységekkel 11. m.: étterem, 
tálaló, vendéglős lakása, cselédszobák, konyhák, 
pinczc. jégverem, kávéház, kártyázó szoba. 

2. „(iyógycsarnok" födött  sétányán egy 
üzlethelység. 

3. .(iyógycsarnok" födött  sétányán kisebb 
üzlethelyiség. 

4. Az erdei ezukrázda, kávéház Ii vendég-
zobával. 

5. Az összes játékhelyek, ti. m. két lawn 
tenisz-tér. két krokett-tér, két vető tekepálya, 
egy függő  tekepálya. 

li. A csulnakázó tó. halászattal, csolua-
kokkal és a szigeten levő. frissítő  italok ki-
szolgálására alkalmas kioszkkal. 

Kzcn bérlettárgyak egyenkint és összesen 
is kiadatnak. Az árverezési föltételek  megte-
kinthetők. bővebb tudnivalók beszerezhetők a 
fürdöszüvetkezett  titkárnál, Tusnádl 'Urdőn az 
igazgatói irodában. 

[  írni]  i i .1 /'iirili'iii/itxifiilósiíf/. 

.-f.  y .-i-. w/X-  T  T.-T-/L--  -T-  ?«•>';. 
/ V . -A" 'A" Ü' - 'A. ' - ."A' - A' !A* *A' A*" . • - Í A". 

VALÓDI KORT venni akarók 
kérjenek árjegyzéket a Székely Hor-
kereskcdéstöl, Szókely-Keresztur. 
V. 'VT-.-VJTÍ- - T - I - T «'T . . ' V - 1 - - T Í -. * . W 
'Xji. <3t •«• vT? '*/ vT.- «&' vT.- --T.- -t- -J." vT/ vT.- >»• >.* 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piaci-utczában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kielégitöleg berendezett 

wm- Nyerges és kárpitos üzletemre 
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  rugányos divánokat 40 —200 koronáig és garnitúrákat; 

ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocsik raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel B á j e r F e r e n c z , nyerges és kárpitos 
[104] t-io Csíkszereda, piacz-utezában. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 
hogy Csíkszeredában, vár-utc/- 258 szám alatt 

Egy férflsẑ üó  fiók-üzletet  R -
nyitottam. Azon reményben, hogy a n. é. közönség uj vállalatomban 
pártfogásával  szerencséltetni fog,  maradtam 

kiváló tisztelettel 
Hauptvogel  Ferencz. 

Nyomatott Csik-zeredában, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 

Szám 7S;  l!M)l. 

A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosainak szövetkezete 
1901. évi május hó 19-én d. e. 9 

C s i k a T r a e a a d f i i s d o B j  a ţV 
órától kezdődőleg 
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1. •J 

ii! 
4. 
-». 
Ii. 
7. 
F. 

mazottja á 
határozott 

Az 
jelenjenek 

rendes közgyűlést 
t . - i i- t . 

T A U G Y A 1: 
Az igazgatóság beszámoló jelentése. 

Szállodák, vendéglők, korcsmák, ezukrázdák, kifózések  engedélyezése iránti javaslat, 
h'ovatal kivetésére vonatkozó igazgatósági javaslat. 
A szöv. ügyészi állásnak választás utján betöltése. 
Törzskönyv összeállítására bizottság kiküldése, 
rlgyéh az uj alapszabályok értelniélien leendő sürgős intézkedések. 
Szabad indítványok és kebli ügye tárgyalása. 
Ikéreni a szövetkezeti tag urat. szíveskedjék vagy személyesen, vagy meghatal-
Ital a gyűlésen megjelenni, indítványait pedig az Alapszabályok 3H. jj-ában meg-
időlien az igazgatósághoz beküldeni. 
igazgatósági tag urakat kérem május IS-án il. u. 1 órakor az igazgatósági gyűlésen 

meg. hogy az ügyeket a gyűlésre elé készíthessük. 

Mik(') I inliiít, 
szöv. elnök. 

Uj kávéház Csíkszeredában. 
Vár-utcza, Gál András-féle  ház. 

A nagyérdemű közönség becses figyelmét  bátor vagyok felhívni  a modern 
kor igényeinek teljesen moglVleloleg berendezett uj kávéházamra, mely esin, kénye-
lem dolgában bármelyik nagyvárosi előkelő kávéházzal vetekedik. 

Klvem és szándékom az, hogy mélyen tisztelt vendégeimnek pártfogását 
pontos kiszolgálás és jó minőségű ételek és italok kiszolgáltatása által megnyerni. 

Nem ígérek sokat, nem élek hangzatos frázisokkal,  hanem inkább arra fogok 
törekedni, hogy mélyen tisztelt vendégeimnek kívánalmai és igényei minden irány-
ban és minden tekintetben kielégíttessenek. 

Kitűnő szöllö borok, többléle jó minőségű sör s más kiváló fajtájú  italok 
vannali folyton  készletben. Minden délelőtt villás reggeli, délután uzsonna és 
minden időben tetszés szerinti jtmü ételek állanak a 111. t. közönség rendelkezésére. 

BC Mérsékelt, szolid árak, pontos kiszolgálás. "WK 
Kávéházamat f.  évi május hó 4-én fogom  ünnepélyeseit megnyitni a csík-

szeredai első zenekar közreműködést.1 mellett. 
Szives pártfogásukat  kérve maradok mély tisztelettel 

1111ij í - i J a k a b Ö d ö n . 
jjfllBlEflBllBilălEniî^^ 

t ^ Z s L - u - p t T r o ^ e l X ^ e n r e a a - c z 
f é r f l s z a / b c - ü z i 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 mértekutáni elegáns 

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

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . 
I zsaket társalgási öltöny linóm kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből 
I Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke-

kék, linóm angol szövetből 
1 liliom tavaszi íelöltő világos és sötét sziliben 
1 tavaszi felöltő  liliom angol szövetből 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág linóm angol szövetből 

D g • J ó t á l l á s I c i f o g á s t a l a n  l c i v i t e l é i t . "Jfe l 
Gyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 

40—50 korona. 
-IS —00 korona. 
5ti—(18 korona. 
55 -70 korona. 
05—90 korona. 

70—90 korona. 
36—IS korona. 
52—65 korona. 
12—IS korona. 
1 6 - 2 2 korona. 

[s:t] j :is 

Kiváló tisztelettel 

H a u p t v o g e l F e r e n c z . 

I logy az idegenből a közönségre cró'szakolni szokott sor jegy kény-
szervásárlásoknak, — melyek rendesen a vevők há t rányára történnek — 
elejét vegyük, s liogy a helyi közönségnek is alkalmat nyu j t sunk az osztály 
sorsjátékban! részi vétel által szerencséjét megkisérleiii a 

YIII-ik osztály sorsjátékra 
nagyobb mennyiségű sorsjegyet szereztünk be* A melyre a 
na^yőrdemii közönség becses Hlyeimét felhívjuk. 

H M Z 6 H m á r m á j U H g g . É M aS -An . 
Egész sorajegy ára az első húzásra 12 kor. —. fillér. 
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sorsjegyek eredetiben kaphatók Csíkszeredában a Pénzváltóbankban. 
Az itt vásárolt sorsjegyekkel posta és más költségek 

megkíméltetnek.  Tisztelettel 

i íooi 2 - 2 Gál és Balázs. 




