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A székely földhitelintézetről. 
Molnár József  törvényhatósági bizottsági tag 

a székely földhitelintézet  ügyében, mely oly fon-
tos közgazdasági kérdés, az alábbi előterjesztést, 
illetőleg a kiküldött bizottság javaslatával szem-
ben külön véleményét terjesztette a tűrvén) ha-
tóság elé. 

A „Székely földhitelintézet1*  megálla-
pítása Ugy'ben Csik megye közigazgatási 
bizotlságn, illetőleg az nz által felkért  csík-
megyei gazdasági egyesillet által kiküldött 
bizottságnak egyik tagja lévén, van sze-
rencsém a bizottság többsége által javas-
latba hozott előterjesztés ellenében külön 
véleményemet a következőkben előadni: 

A „Székely földhitelintézet"  czéljául 
részemről nemcsak a földhitel  olcsóságá-
nak keresztül vitelét tekinteni, hanem első 
sorban azt, liogy az egész Székelyföldön, 
sőt az erdélyrészi megyékben is a magyar 
föld  birtokot az idegen kezekből meg-
mentse, vagy ne engedje azt a magyar-
sággal ellenséges indulat•• tulajdonosok 
kezébe menni. Mindez pedig csak ugy 
lehetséges, ha az alapítandó „Székely föld-
hitelintézet" elég nagy alappal bir arra, 
hogy nemcsak a Székelyföldön,  hanem a 
többi erdélyrészi megyékben is egyrészt 
kielégíthesse a jogosult földhitel  igényeket, 
másrészt pedig felvehesse  a versenyt a 
többi pénzintézetekkel, melyek esetleg nem 
hazafias  intenczióval adják a zálogleveles 
kölcsönöket. 

A lentérintett ezél elérésére a bizott-
ság által javasolt pénzalap egyrészt na-
gyon kicsiny, másrészt pedig bizonytalan 
is, mivel az államtól vár olyan összegű 
segélyezést, melyet a jelenlegi pénzügyi 
viszonyok között H kormány nem ad-
hat meg. 

A „Székely földhitelintézet"  részéré 
tehát a záloglevelek biztosítására szolgáló 
alapnak egyrészt olyan nagynak kell lenni, 

hogy annak alapján a szóban forgó  hitel 
igénv teljesen kielégíthető legyen, más-
részt pedig azt lehetőleg olykóp kell meg-
alapítani, liogy közvetlen pén/áldozatot 
se a törvényhatóságtól, se az államtól ne 
követeljen E c élból önként kínálkozó 
ilyen alappal a megye tulajdonát képező 
erdőségek szolgálhatnak, melyek ma is 
legalább 1 .000,000—1.200,000 korona 
értéket képviselnek. 

Ha pedig ezen erdőségek záloglevél 
biztosítéki alapul ellogndlatnnk, akkor a 
„Székely földhitelintézet"  törvényeink sze-
rint 20 — 24 millió korona értékil zálog-
levelet bocsáthat ki, mely már magában 
véve is oly tekintélyes összeg, hogy ennek 
segélyével megmentheti a „Székely föld-
hitelintézet" az er.lélyrészi magyar földbir-
tokot. Ezen biztosítéki alap megteremtése 
semmi pénzáldozatlal nem jár, csupán a 
törvényhozásnak kell a „Székely földhi-
telintézetről" egy külön törvényt alkolni. 
melyben egyrészt, kimondatnék, hogy a 
„Székely földhitelintézet"  zálogleveleinek 
külön biztosítéki alapjául a Csikinegye tu 
lajdonát képező erdőségek elfogadtatunk, 
másrészt pedig ugyan ezen földhitelintézet 
nek megadatnának mindazon kedveznie 
nyek. melyek a kisbirtokosok országos 
földhitelintézete  részére az 1870. évi 
X X X I X . t. -cz.-bcn biztositlaltak. 

Semmi indok sem szól az ellen, hogy 
akár a törvényhozás, akar a kormány, 
akár a megye a „Székely földhitelintézet"-
nek ily alapon való megteremtését lclte-
tetlenné tegye. Ugyan is a felajánlandó 
alap majdnem nagyobb biztosíték a zálog-
levelek tulajdonosainak, mint a milyen 
lenne a készpénz, értékpapir, "vagy váltó, 
melyeket biztosítéki alapul az 187G. évi 
XXVI. t -ez elfogad.  A vármegye erdő-
birtoka kétségtelenül nagy vagyon, mely 
jelenleg is az állami erdőhivatHl által 
beosztott terv szerint Ir^sznállalik ki és a 

ni'.'ly (iícin terv ttzeríii't mostanig évenkint 
annyi tis/ta jövedelmet hoz, liogy annak 
:>"la  os tőkésítése kiadja a fentérintett  ér-
téket Hozzá járul ehhez az, liogy az ed-
digi évenkinti jövedelem leszorított faárak 
melleit folyt  le s ha a székely vasút léte-
sülni fog,  a mint azt a törvény a kor-
mány kötelességévé teszi, a faárak  és igy 
ezzel kapcsolatosan az erdőségek jövedel-
mezősége is tetemesen emelkedni fognak. 
De nem tagadhatja meg a biztosítéki alap-
nak ily módon való létesítését maga a 
vármegye se. 

Egyrészt ugyanis a vármegye tulaj 
dona semmi veszélynek kitéve nincsen, 
mert hisz földhitelről  lévén szó, a kiadandó 
kölcsönök kétszeres értékil földbirtok  által 
lesz'iek biztosítva és igy majdnem kizárt-
nak tekinthető az az eshetőség, hogy a 
záloglevelek fedezése  végett a biztosítéki 
alapul szolgáló erdőségekhez illetőleg annak 
jövedelméhez kellene nyúlnia. Másrészt 
azonban az is cliagadhathtn, hogy a me-
gyének kötelessége ezt az intézményt lé-
tesíteni. A magyar állán,, a magyar nem-
zet nehéz küzdelmeket áll ki s az egész 
világban folyó  gazdasági háború olyan 
erős áldozatokat követel a néptől, hogy 
a régi gazdasági viszonyok között inog 
alattunk a talaj. Minél tovább haladnak 
pedig nz évek, annál intezivebb a gazda-
sági háború követelése s megmentésünkre 
alig van más módunk, mint minden szu-
nyádéi vagy heverő gazdasági erőt moz-
gásba hozni. Ki minél vagyonosabb, ki-
nek minél több ereje van. annál nagyobb 
a/, illetőnek hazafias  kötelesége A régibb 
időkben a székely ember testét c.s vérét 
állitotta .sorompóba a hazáért Ma már ez 
nem elégséges. Mindenkinek mindenét ki 
kell hoznia a kiizdtérre, mert ha ezt nem 
teszi, nemcsak a haza, az állam omlik 
össze, hanem az ember s a vagyon is, a 
mit megóvni akart. 

Csikniegyénck a lentiek szerint á 
Székelyföld  hitelintézet megalapítására van 
gazdasági ereje és tehetsége, mert nem-
csak a biztosítéki alap megteremtésére 
szolgáló vagyont tudja eléállitnni, hanem 
tckinleltel arra, hogy a nevelési alapban 
tetemes készpénze, illetőleg állami papírja 
van, ezáltal módjában van a jelenlegi 
4° o-os állampapírok helyett pénzét a Szé-
kelylöld hitelintézet zálogleveleibe fektetni 
be és igy a működés kezdő éveiben biz-
tosítva volna a kölcsönök azonnali kiutal 
ványozása, mi által a záloglevelek bilele 
első rangúvá válnék, a mi megint a ké-
sőbbi években a záloglevelek elhelyezését 
már előzetesen is mintegy biztosítaná. 
Mindezek előre bocsátása után bátor va-
gyok javaslatba hozni, hogy a törvény-
hatósági közgyűlés a következő határo-
zatokat hozza meg : 

a) Mondja ki a közgyűlés, hogy a 
„Székely földhitelintézet"  megalapítását 
ugy közgazdasági, mint hazafias  szempont-
ból szükségesnek találja s e végből a zá-
loglevelek biztositéka alapjául felajánlja 
Csikvármegye tulajdonát képező erdősé-
geket 1.200.000 korona értékben s ennek 
lehetővé tételére a szükséges (örvény meg-
hoza(ala iránt a földmivelésilgyi,  a keres-
kedelemügyi, a pénzügyi, a közoktatás-
ügyi és belügyminiszter urakat felkéri 
annak különös kiemelése mellett, hogy a 
Székely földhitelintézet  javára is törvény-
hozásilag uiegadaudók lesznek mindazon 
kedvezmények, melyekkel a kisbirtokosok 
földhitelintézete  bir. 

b) Mondja ki a közgyűlés, hogy a 
létesítendő földhitelintézet  zálogleveleit-a 
megye különböző alapjaiban kezelt kész-
pénzei vagy állampapírjainak árán be-
váltja, egyúttal a kormányt a földhitelinté-
zet működésének elsőkétévében 200.000 
korona kamatmentes és (elmondhatatlan 
kölcsön megadása iránt felkéri  B végül a 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A nyelv. 

Irta: Adorján EmlL — 
Nem félek  ai olyan ellenségtől, a ki iiyiltsu 

szembe áll velem, de megvetem az orvtámadót, 
a ki kajánul rám les és váratlanul liir ellenein. 
És azért többre becsülöm azt a nyílt kártyával 
játszó betörőt, a ki engem a soroksári utón miu-
den vasárnap éjjel megszokott állítani, kérvén 
tőlem a pénzemet, a ini niiM's, — mint as olyan 
elvetemült banditát, a ki sürü bokor miiéül puf-
fantja  le a mit sem sejtót. 

Ilyen utolaó fajtájú  orvtámadó az én nyel-
vem, — legnagyobb ellenségem. Ha elkövetett 
bűneiért a franczia  esküdtek elé állíthatnám, bi 
zonyáta nagyobb büntetést kapna még a király-
gyilkosnál is, mert egy olyan bitang végre is 
csak egyszer gyilkolt, az én nyelvem azonban 
mindennap öl: hol engem, hol másokat. 

Én magam — szerénytelenség nélkül 
mondva — egyike vagyok a század legtiszteletre-
méltóbb alakjaiunk. As eszein a hülyén vau s 
mivel a péniem kevés, nagyon sokszor az utolsó 
garasomat adom oda a szegényeknek, józan ész, 
énő sjsiv: e két áldással a világ legboldogabb 
embere lehetnék, ha ba a nyelvem annyi 
bajt nem okozna, ez aa átkozott jószág, mely 
tönkre tessi életem békés nyugalmát is megrontja 
legédesebb nyugalmát álmaimnak. 

Mig például én sakkozom s azon töröm a 
fejemet,  hogy rontsam meg ai ellenfelem  köveit, 
> nyelvem felhasználva  ai öríietlen percieket, 
egyre okvetetlenkedik éa bosszantja szegény part-
neremet. Oyalásatos viccxeket mond, sértő uieg-
jegysésekkel kíséri ellenfelem  korszakos lépéseit 
és kiállhatatlan operett-áriákkal igyekszik zavarni 
a gondolkoiásban. 

De nemcsak üres fec.segó,  a ki s/nporiljn 
haragosaimat, de nekem magamnak is halálálus 
ellenségein, kit-inimicii áron tünkre akar tenni 

Klvbcn tántoiiihatatlanul kotmlnjpárti va-
gyok, a nyelvem azonban mindég az ellenzékkel 
szavaz. -Konzcrvátiv gondolkozásomnál fogva  meg-
vetéssel nézem a hazatias büntetéseket, du a 
r.yolvetn a legszélsőbb radikálisokhoz szít és ul-
czai deinonlarácziók alkalmával a többi forradni 
marral eg) ült éljenezi Kossuth Fereuczet és ab-
czugolja a kormányt. , 

Dalokra, a mikor a szupé-csárdnst másfél 
óra óta taposom és szegény táiiezósnóm kér, 
hogv hagyjuk már abba, — a mit én, alig bír 
váll már a lábaimon állni, inagainbun igen lielyes 
nek tarlók, — a nyelvein elkezd mozogni és 
őrülten kiabál: „Sose halunk meg! Hogy voltl" 

Mikor pedig n ezigány végre leteszi hege-
dűt és éli áttüzesedve, a biiffet  eg)ik homályos 
kis zugában vonulok meg, a nyelvein a pinczért 
hívja és fagylaltot  rendel. A józan ész felriad 
bennem, hisz ez kész betegségi 

Do a nyelveui rám «cin hederít, kéjjel szo-
pogatja a kauál végéről a jéghideg fagylaltot, 
kérkedik, hogy milyen jól esik neki az és más 
nap én köhögök lt le. 

A nyelvem köt mindenfelé  képtelon foga-
dásokat, a miket lerméazetcBen nekem kell kifi-
zetnem, fontos  titkokat, a melyeknek megőrzése 
jól felfogott  érdekem tolna és fellebvalóimról 
való nem éppen hízelgő véleményüket, mihelyt 
egy kis bort kóstol, kifecseg. 

Feldúlja családom boldogságát csípős meg-
jegyzéseivel, ebéd alatt az ételeket éa szakács 
nót ugy szidja, miut egy kapitány az önkéntes-
aeit s megesik, hogy legkedvenczebb ételemre, a 
melyet az imádásig szeretek, a nyelvem kimondja, 
hogy kozmás, — és nekem koplalnom kell. 

A nyelvemnek nagyon izlik a sör és min 
dennap megiszik négy—öt pohárral, nekein pé-

tiig már egy pohár is nagyon elég arra, hogy 
kisded értelmein teljesen elhomályosuljon. 

jlikor ilyen állapotban eszméletlenül me-
gyek haza, a nyelvem útközben legazeitiberezi a 
rendőrüket, amiért aztán ismét nekem ej iii meg 
a bajom. 

Du a konyakot is kedvrli. kileucz pohártól 
feljebb  s ilyen élvezetéi- közben szokolt a nyel 
vem a kávéházban felháborító  sérlétekit odamon-
dogatni kitiinó vívóknak. Tán mondanom Kein 
kell, hogy másnap notn a nyelvemet hanem en 
gemet vagdalnak össze egész érdemetlenül. 

Csekélységem a legnagyobb tisztelője a nói 
nemnek, a nyelvein elótt azonban nincs semmi 
szent, gonoszabb lil vénasszonyuál és 7 bakfis-
zsuruál."— mindunkiról tud valami rosszat mon-
dani. S inig én a kávéházi ablakon át gyönyör-
itlasou nézem a kedves és bájos sétáló hölgye-
ket, — az a nyomorult, alávaló megjegyzéseket 
tesz a rajongásig tisztelt iijjpáljainira. 

De a milyen vakmerd .a nók háta mögött, 
olyan gyáva ez a nyelv, ha egy nóvel szembe 
kell szállania. Húuyszor lett volna alkalmam 
egyetlen BZÓ kimondásával a rég epedett boldog-
ság birtokába jutni, hányszor tettem fel  előre 
megfontolt  szándékkal é9 elóre betanult szavak-
kal; hogy most, vagy soha, vallani fogok  ,Ö" 
neki, ha bele halok is . . már éreztem a 
rózsás arez melegét, hallottam a lázason dobogó 
szív gyors verését, karjaiinat már ölelésre inge-
relte egy egész valómat átható villamos árain: 
de a döntó pillanatban a nyelvem — a gazem-
ber! — rendesen megbicsaklik és ha tüzea os-
torral vernék, sem Bzólna egy mukkot aem. 

Rettenetes végzel! Egy ilyen forró  szivü 
embernek, mint, ki mindég szerelmes voltam, 
vagyok és leszek, agglegénynek kell maradui 
osak azért mert a nyelvem, ez a gyáva iutrikus 
nem mer nyilatkozik. 

Hát még vizsgálatok alkalmával milyen os-
tobán viseli magát! A máskor houczegó húsda-
rab ilyenkor értelmetlen hülyeséggel Jicver .ezy 
helyen s egy árva hangot nem tud kiayoijui. 
Na pedig mond valamit, a< olyau ors«ág.>s s^lot-
lenség. liogy mindenki nevet rajta, a tanárok, a 
liullgatésiig, a szolgák, — még a szig-irla'v jegy-
zőkönyv is. S mikor ennek folytált  meghallom 
és keserves arczczal távozom, ihég a nyelvemnek 
áll feljebb!  elnevez engem buta liezkóaak, ha-
szontalan lélitilönek, a ki egész nap lányok utá# 
bomlik és kávéházban lopja a drága idót, ahelyett, 
hogy tanulna. v.< 

Egy egész könyvtárt lehetne összeírni "'az 
én nyelvein rovott múltjáról és kétségbeejtő je-
lenéről, vaskos köteteket, ha iniudatt egybe 
akarmlm róni, a mit ez a ineglig) élésre érd iuea 
bolond énmagain és mások ellen elkövetett. 

Voltam már velo egy hires nyelv specziá-
listáuál, az beható vizsgálat után kijelentette, 
hogy a baj gyógyiihatlau, még pedig oly mérv-
ben. hogy azon már az orvosi tudomány sem se-
gíthet, mindössze azt tanácsolta, hogy adjam át 
a javíthatatlan gonosztevőt az igazságszolgálta-
táskezuibe. Ott majd magánzárkába teszik, ke-
nyéren és vizén tartják és a szigorú böjttel 
súlyosbított kurta vasakkal taláu megtanítják 
becsületre. 

Én is azt hiszem, hogy ez volna a legoko-
sabb, de miudezeket a kitiinó büntetési nemeket 
nekem is el kellene viselnem a nyelvemmel 
együtt . a nyelvemmel egjiitt! . . . . n mi 
kegyetlenebb büntetés ínég az örökös kényszer-
munkánál is. 

Do ezen felül  — bevallóin — van még 
egy ok, a mely miatt uem léphetek fel  szigorúb-
ban a nyelvem ellen.* Van neki egy megbecsül-
hetetlen tulajdonsága, a melyért nem nélkülöz-
hetem s a molyuok révén örökösön függnöm  koll 
tóié, inint a tolvajnak az orgazdától. Ez a titok-
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nevelési alap pénzeinek ily módon v . 
elhelyezéseinek helybenhagyására a val-
lás és közoktatásügyi miniszter urat meg 
keresi. 

c) Mondja ki a közgyűlés, hogy a 
mennyiben a kormány a fenti  elhatározá-
sokat elvileg elfogadja  éa helyben hagyja, 
a részletek megállapítási! végett egy 5 tagn 
bizottságot ktlld ki azon utasítással, hogy 
a kormány által netalán kitűzendő tár 
gyaláson a íenti elvihatározatok szenielőtt 
tartása mellett Csikmegye érdekeit kép-
viseljék. 

Csíkszereda, 1901. május 3-án. 
Teljes tisztelettel 

Molnár  József. 

= A képviselőház ülései. A képvise-
lőház április bó 27-An tartott ülésében Kálmán 
Károly keidte • vitát, mintegy ára hosszat szó-
nokolt • meglátszott rajta, hogy nem a meggyó 
zés kedvéért, hanem osak az idd kibeszélésért 
siónokol. AJ ország nyomorát emlegette s felpa 
naszolta, hogy ennek daczára is szubvenczíót ad 
nak aí Adriának. Utána Hegedűs Sándor minis: 
ter állott fel  s válaszolt az elhangzott beszédekre. 
Rámutatott, bogy a 27-ik szakasznál kifejlődött 
vita inkább vádakat halmozott fol,  mint uj ada-
tokat szolgáltatott a szerződés ellen. Az adómen-
tesség nem ujitáa tengerészeti közlekedésünkben. 
Más társaságok is élveinek adómentességet. VB 
lamennyi közlekedési vállalat hasonló támogatás 
mellbU jött litre. A nagy tikét nem lehet huza-
flatlannak  nevezni. A nagy tőke, a mely leköti 
magát az ország vállalatainak felvirágoztatására, 
hazafias  töke és ei a hazafiság  veszedelemmel Is 
járhat, a mennyiben a töke el is veszhet, a föld 
azonban soha sem vész el. Végül kéri a házat, 
hogy fogadja  el a szakaszt változatlanul. A mi-
niszter után Picbler Qyőzó személyes kérdésben. 
Molnár Józsiás és Szalay Károly pedig a szakasz-
hoz szólottak. Szalay határozati javaslatot nyúj-
tott be, hogy as állam csak akkor adjou szub-
venciiót • társaságnak ha osztaléka 6°/o-on alul 
marad. Eizel Dániel elnök az ülést és a vitát 
bezárta. Az április 30-án tartott ülésben terjedt 
el a képvéselók között, hogy a kormány változ-
tatást tesz a javaslaton. As ellenzékre megyug-
tató hatással volt a hír. A változtatás a többi 
közt abban aí értelemben történik, hogy a szer-
ződés az államot husz év helyett csak tiz évre 
fogja  kötelezni, a mely idóre a régi szerződés 
siói. Az adómentességet azonban a Ház ma meg-
adta a társaságnak; névszerinti szavazással, 188 
szóval 50 ellen elfogadták  a huszonhetedik sza-
kaszt. A javaslat tárgyalását CBak csötörtökön 
fogják  folytatni,  mert húlnap délelőtt az össze-
férhetetlenségi  törvény revíziójára kiküldött bi-
íottaág fii  össze, a melynek tárgyalásai immár 
sürgősek. Pénteken nem lesz ülése a képviselő-
háznak, szintén e bizotttság tárgyalásai miatt. 
Az ülés elején a Ház elhatározta, hogy május 
10-én küldöttséggel vesz részt Gödöllón Erzsébet 
királyné szobrának a leleplezésén. Csütörtökön 
Wlassics miniszter válaszolni fog  Zichy Aladár 
gróf  interpellácziójára, a melyet I'ikler profesz-
szor dolgában intézett hozzá. Május 2-án Major 
Ferenci úgyszólván egészen lefoglalta  a maga 
számára a képviselőház ülését. Három teljes óra-
hoBSzat beszélt az Adria szerződésének harmincz-
egyedik (utolsóelőtti) szakaszánál is felölelte 

zatos hatalom, nyelvemnek az a bámulatos és 
egész Európában páratlan zseniálitása, a hogy a 
hitelezőkkel, mint olyanokkal bánni tud. 

A szabót ugy szőval tartani, türelmetlen mo-
sónőnek a fizetést  olyan megnyugtató határozott-
sággal Ígérni, a követelőbben fellépő  czipészt és 
és szénkereskedót, a szomszéd fűszerest  és a 
sarki sörcsarnokost, agóniába esett temesvári 
nagybátyák záros határidő alatti gyászos elhuny-
táról ugy meggyózni és a négy hónapról hátrá-
lékos szobabért aürgetó háziasszony elótt pénzes 
ntalTáaysk megérkezését, a látnoki ihlet olyan 
hiptootizáló erejeével megjóaólni, — ez a meg-
taadbetetlm tehetség, az ismert világrészekben 
mmk tgj  nyetroak adatott meg pazar bőkezüsé-
gd 4a• legnagyobb arányokban: annak, a melyet 
én vagyok szeren esés hirni. 

Hazugságai az igazság erejével hatnak, ki-
jelealáaei az afeazelat  becsületesség súlyával ne-
hezflloek  a kételkedők lelkére, — ebben és a 
kfarai  értelmű szavak müvéasi csoportosításában 
^Mérthetetlen mester. 

ígérni ugy, bogy elhigyjék: ez az A naev 
éa nehéz művészete, semmit be nem tartani 
az én könnyű feladatom. 

Ime, ez az a közös érintkezési pon , a 
melyben minket rendithetetlen egyetértéa fQz  öaaze, 
ez a mi furiánk  alapja és e miatt as egy, de 
nagy! — tehetsége miatt viselem el a nyelvem 
minden szekatúráját, tűröm ellenem irányuló gaz 
merényleteit és hagyom hivatlanságának napról-
napra ismétlódd sértő nyilvánulásait. 

Pedig tndom, hogy ha majd a végzet el-
szólít e vénhedt sárgolyóbisról, minden ellensé-
gemnél nyomorultabbul fog  megrágalmazni ez a 
nyelv, ez a javíthatatlan nyelv, a mely tul fog 
élni engemet s a melyet örököseimnek halálom 
után még külön kell majd agyon ütni. 

mindazt a kifogást,  észrevételt, a mely a vita 
egész folyama  alatt felmerült.  Ujat nem mondott 
a képviselők nem u igen hallgatták. Előtte Bu 
zát ferencz  beszélt és határozati javaslatában azt 
követelte, hogy az éssak-amerikai járatot az Ad-
ria saját hajóival végezze s csak akkor adják 
meg neki a háromazásezer korona szubvencziót. 
Battyhány Tivadar gróf  azért szólalt fel,  hogy 
Major néhány tévedését rektíHkálja, a mi ujabb 
alkalmul szolgált Major Ferencinek, hogy félre-
értett szavai megmagyarázásának czimén ismét 
beszéljen. Visontai Soma is felszólalt.  Az ellen 
tiltakozott, hogy a nyugati járatokat az Adriának 
foglalja  le a szerződés. Ezzel az Ádria szerződé-
sének tárgyalását szombatra halasztották, mert a 
ház tegnapelőtti határozata értelmében pénteken 
nem lesz ülés. Az ülés elején Olay Lajos meg-
sürgette a kormányelnök válaszát Rátkay László 
interpellácziójára, a melyet Kossuth Lajos szobra 
dolgában még tavaly juniusban intézett hozzá. 
A ház mai ülésének remélt érdekességét elvette 
az elnök kijelentése, hogy Wlassica miniszter nem 
fog  válaszolni Pikler professzor  előadásai dolgában 
Zichy Aladár gróf  interpellácziójára, mert beteg. 
A képviselőház inájus 4-én az Adria szerződésé-
nek tárgyalásával, kezdődött a a mikor rátért a szer-
ződést beczikkelyező javaslat tárgyalásáru, fölállott 
Széli Kálmán kormányelnök, hogy előterjeszsze mó-
dosítását, Néháuy szóval tette meg indítványát. Ki-
jelentette, hogy azok az aggodalmak, a melyek 
több oldalról, a kormánypárt részéről is fölmerül-
tek a szerződés ideje dolgában, arra bírták a kor-
mányt, hogy megfontolás  tárgyává tegye, vájjon 
nem lehetne e ezeket az aggodalmakat eloszlatni 
azzal, hogy a jelenlegi szerződés se kósse le 
tovább az országol, mint a régi. Kzért állapodott 
meg a kormány a beczikkelyező javaslat módo 
sitásában. E megállapodás értelmében a javaslat 
első szakasza kimondja, hogy a törvényhozás 
a szerződést a második szakaszban foglalt  módo-
sításokkal elfogadja.  Ezek n módosítások a követ-
kezők : A szerződést nem 1U2I. deczember végéig 
hosszabbítják meg, hanem 1911. deczember 31-
dikéig A törvényhozásnak azonban megmurad a 
joga, hogy az után az idó után további tíz évre 
változatlanul meghosszabbítsa a szerződést, ha 
1010. végéig intézkedik erről. Ezért a társaság 
1002. végéig tiz hajó helyett, csak nyolcz hajót 
köteles építeni, azonban mihelyt 1021. végéig 
meghosszabbítják a szerződést, nyomban föléled 
az Adria kötelezettség», hogy megépítse a két 
hajót és a régi kötelezettségéből származó öt ki-
sebb hajót. Általános helyeslés fogadták  a kor 
mányelnök módosítását. Az ezután felszólaló  ellen 
zéki szóuokok megelégedéssel vették tudomásul, 
bár még mindig volt valami kívánságuk. Hétfőn 
alkalmasint teljesen végez a Ház az Adria-javas-
lattal és kedden hozzáfoghat  a Fiumében fölállí-
tandó középfokú  közigazgatási hatóság szervezé-
séről szóló törvényjavaslat tárgyalásához. Szerdán 
nem lesz ülés, mert a képviselők résztvesznek 
a Ludovika-Akadémia záBzIájának a beszentelésén. 
Valószínűnek tartják, hogy a jövő hétfőn,  május 
13-dikán már megkezdik az uj összeférhetetlen 
ségi törvény tárgyalását. Most hétfőn  fogják  be-
terjeszteni. 

Hazánk és a Elllföli 
(Krónika a mait hétről.) 

Hár a mait alkalommal emiitettük, hogy 
hazánk egyik legérdemesebb tudósa, a ki ezer 
meg ezer ember életét mentette meg, a ki egész 
hadsereget növelt fel  az emberi egészség védel-
mére, Korányi Frigyes közelebbről fogja  meg 
fllni  50 éves doktori jabilenm ti. Ez az ünnepség 
április bó 38-án folyt  le a legnagyobb fénynyel 
a tudomány egyetem dísztermében, a hol átadták 
neki a jubiláris doktori arany diplomát. 

Csúnya heczcz fejlődött  ki Pikler Gynla 
egyetemi tanár már ismert ügyében. Az egye-
temi ifjúság  két pártra szakadt. Egyik párt 
bizalmi nyilatkozatot akart átadni a tanárnak, 
a mit aztán az ellenpárt erőszakkal megaka-
dályozott. Persze ez nem történhetett meg szép 
szerével, hanem csinos verekedés fejlődött  ki, 
melyben az ifjak  derekasan eldöngették egymást. 
A kínos ügynek folytatása  az egyelem fegyelmi 
hatóságánál következett be és néhány párbaj is 
származott belőle. Az egyetemi hatóság elhatá-
rozta, bogy egyelőre csak azokat az ifjakat 
bocsajtják be Pikler tanár előadó termébe, kik 
igazolni tudják, bogy a tanárnak tanítványai. 
Vlassics Gynla kultuszminiszter írásban is fel-
szólította az egyetemi tanácsot, személyesen 
is beszélt a rektorral ez ügyben és a legsztgo-
rnbb vizsgálatot rendelte el. 

A bndai kir. várpalotában ápril. hó 29-én 
este fényes  ndvari ünnep: bál volt, a melyen 
oU voltak a királylyal együtt a kir. ház tagjai, 
• Báraből ide rádalt diplomacziai kar és a ma-
gyar társadalom legelőkelőbb körei. 

Ezen a bálon különösen két dolog volt 
feltűnő  egy a királynak kiváló jókedve, a másik 
az a nagy pompa, melyet főnemeseink  kifejtettek. 
A bál éjfél  ntán egy óráig tartott. 

A hazánk egy jeles embere, a főispáni 
karnak egyik disze balt el a mnlt héten Vadnay 
Andor személyében, kinek halála nem csak me-
gyéjében, hanem az egész országban óriási rész-
vétet keltett. Értágalása volt s ez vitte a halálba. 

Az udvarnak Budapesten való tartózko-
dása alkalmából mindennapra kijut valamely 
ünnepség. 

A lóversenyek idejét is egy héttel koráb-
ban kezdették, mint a máa években. 

Bégi és fiai  erényét, a szives vendéglátást 
ina napság is a legnagyobb előzékenységgel gya-
korolja a magyar a ez alkalommal a vendéglátó 
a magyar árisztokráczia, mely elhatározta, hogy 
mindennapra legyen v a l a m e l y ünnepség az ndvar 
Budapesten való tartózkodása alatt 

Az udvari bált másnap a Weockheim-bál 
kflvette,  melyen közel ezer ember jelent meg, 
részt vett benne Frigyes kir. berezeg nejével 
és leányával, kik reggelig járták a tánezot. 

A Wenckheim-bál után Apponyi Lajos gróf 
estélye következeti, melyre mint egy bat száz 
meghívót bocsátottak ki s melyen a kir. bereze-
gek és berczegnők is részt veitek. 

Az Apponyi palotában tartott ünnepséget 
Ozv. Károlyi Gynláné grófné  estélye követte, ki 
ez alkalommal két szép leányát matatta be a 
társaságnak. 

Május hó 4-én a Park-Klubban volt fé 
nyes estély megközelítőleg ezer vendég jelen-
létében. 

Bulgáriában most ünnepelték meg f>z  em-
lékezetes április 20-iki felkelés  25 éves jubile-
umát a tőlük kitelhető fénnyel  és dísszel. 

A nemzeti ünnepen Ferdinánd fejedelem 
beszédet, mondott s hangoztatta, bogy a felsza-
badító harcz folytatását  óhajtja. Velcsev tábor-
nok a fejedelmet,  mint Maczedonia és az egye-
sült Bulgária czárját köszöntötte fel. 

Poroszországban kormányváltság van. A 
legújabb hírek szerint kereskedelmi miniszter 
Möller gyáros, pénzügyminiszter és az állammi-
niszterinm alelnöke Po/Adovszky gióf  lesz. 

A távól Délafrikából  Lorehzó-Marqnezből 
nagy bur győzelmeket jelentenek. Kruitzinge.r 
tábornok körülzárt egy ötszáz emberből álló 
angól dzaidás ezredet éa az egészet foglyul 
ejtelte. 

Kínában az állapotok nem bogy javuluá-
nak, hanem még rosszabboduak. Harczok és 
vérengzések kire érkezik az óriási birodalom 
különböző részeiből. 

Oroszország a Mandzsúriai szerződés 
visszautasítása miatt követeli Kínától, hagy a 
határ Kína és Kuldzsa között kiigazittassék, 
hogy Tibet nyugoli részén neki egy földszegély 
át engedtessék s végül, hogy az Ámortól délre 
fekvő  aranybányákat kiaknázhassa. 

A romániai székelyek gyermekei-
nek nevelése, székelyföldi  inter-

nátuBokban. 
i. 

A 90-es évek valamelyikében egy Romá-
niában, Galaczon élő bonfiLársunk,  Alliu András 
azon kéréssel fordult  Háromszékvármegye nagy-
tekintélyű főispánjához,  hogy hatna oda, hogy 
a határszéles internálással összekötött iskolák 
létesüljenek s ő jót áll róla, bogy évente 100 
flut  küld ki azokba, hogy olt jó magyar honpol-
gárokká neveltessenek. Albu óhajának megvaló-
sítása elé eddig akadályok gördültek. 

Azonban a székelység boldogulását mindig 
szivén viselő főispánunk  s Csánki Gyula Három-
székvármegye kulturális életét lelkesültséggel 
munkáló kir. tanfelügyelőnk  ezen már más körül-
mények által is égető szükséggé érlelt óhaj, kí-
vánság megvalósításáról nem mondottak le. 

Ma, újra felszínre  került e kérdés. Annak 
megvalósításának szüksége, lehetősége, mikéntje 
képezi megbeszélés tárgyát. 

Az a körülmény, hogy fenkőlt  szellemű 
vallás- és közoktatásügyi miniszterünk közelebb-
ről a közoktatásügyi tárcza tárgyalásánál ki-
jelentette, bogy Munkácson, a felvidéken,  a ki-
vándorlás által megtámadott helyeken interná-
lásokat szándékozik létesíteni: adja a tollat 
kezembe s felbátorít  azon feltevésre  is, hogy 
közeleg az idő, midőn létfeltételei  miatt megin-
gatott székelységünk is, életerejének kifejlesz-
téséhez meglógja kapni bölcs kormányunkban 
az annyira sovárgott segítő kezeket. 

Ma tényleg Romániában Barabás Endre 
tanár „Romániai székelyek" czimtt, ez évben 
megjelent nagy értékkel bíró tanulmánya után 
beszélve 170—180 ezer magyar ill. székely él, 
ezeknek a megmentéséről van szó. 

Az erdélyi vármegyékben 1890 ben eszkö-
zölt népszámlálás adatai szerint 1.276.890 ro-
mánnal szemben, csak 697.845 magyar találtatott. 
Tehát a románság hasontélénél csak valamivel 
löbb. 

S igy méltán feltehető  az a kérdés, hogy 
vájjon ránk nézve azok a székelyek, kik njabban 
a vámbáboru óta és az elfitt,  magyar honosságu-
kat megőrizve, Románia nagyobb helységeiben 
(Bukarest, Galac/., Brailla, Plojest, Pitest, Giur-
gevó, Foksán, Tirga-Oknán) tartózkodnak, fö 
lOslegesek-é ? Nem kellene-é ezek érdekében va-
lamelyes, de eredményes akcziót megindítanunk? 

A románok nemzeti érdekeik megvalósítá-
sára már minden irányban cselekszenek. 

Rá mntassak-e az Albina működésére, mely 
Erdélyben a magyar földbirtok  megvásárlására 
törekszik (kié a fold  azé az ország) s ezzel 
szemben társadalmi zsibbadságunkra s némely 
takarékpénztáraiokra, melyek annak átadását, 
magas perczentre dolgozva, vakon elősegítik! 
Nem teszem. A kinek szeme vau agy is látja 
hogy az ntóbbi 30 ér alatt kózgazdálkodásunk 
terén hova juttonk. 

Megehet, hogy pesszimizmussal vádolnak, de 
fájdalom,  a nélkül ii ngy sejtem, hogy ma hol-
nap beteljesül rajtnak székelyeken is nagy Szé-

chényinek azon mondása, hogy „• hajók legna-
gyobb része, nem a tengereo, a szélvészek, a 
zivatarok által felvert  hollámok kOzOtt, hanem 
a kikötőben a szurágások és kagyló farások 
következtében semmisül meg." 

A mi hajónk is a békés fejlődés  idején a 
kikötőben pihent, saját kOzOnyünk folytán  olt 
kapott, olyan léket, aielynek kővetkezméoye 
volt a nagy fokn  kivándorlás, melynek korláto-
zására, társadalmi aton, önmagánkra hagyva 
alig, ha leszünk képeBek. 

Avagy nem-e azt bizonyítja az a körülmény 
ma, midőn azt látjuk, bogy 170—180 ezer ma-
gyar, ki Romániában él, kOzel szomszédunkban 
a román sovinisztiko* törekvéseknek áldozatai 
esik, még fel  sem jajdalank ? 

Legfennebb  kórházakat, menházakat építünk 
Románia által kiélt honfi  társaink részére » összes 
társadalmi öntevékenységünk bálozásokban, kép-
viselő éa más fajta  választásokban játszódik le. 

Meddig tart ez igy? 
Avagy bevárjnk, bogy Urechia óhaja be-

teljesedjék, ki Bokareslben egy felolvasása  al-
kalmával Románia térképét magyarázván, jelzi 
a háromszöget, melynek negyedik oldala, Erdély 
hiányzik. S ekkor a hallgatóság fordalva  fel-
kiált: „Ti román kőmivesek építsétek ki a ne-
gyedik oldalt is." Az öröoi legmagasabb fokra 
hág, a jelenlevők ígérik, bogy agy lesznek. Az 
a művelet., mit a románk székely véreinkkel 
Romániában s Albinájokkal Erdélyben cselek-
szenek az emiitettem kőmivesek önlodatos mun-
kájára figyelmeztet.  (Folyt, küv.) 

Vidéki levél , 
Gy.-Alfalu,  1901. májns 2-án. 

Tekiotetes Szerkesztő Ur! 
Becses lapja f.  évi május 1-én megjelent 

18-ik számában „Segítés" cziin alatt közreadóit 
vezérczikk oly állításokat tartalmaz iskolánkra 
és tautestületünkre, melyeket, ámbár az illető 
író, a kinek müvéből van az közreadva, már 
csak az Örökbiró előtt tud felelni  állításaiért; 
de a közönség felvilágosítása  végett szükséges 
a magák értékére szállítanunk. 

Ha az egész „Székelyföld"  cz. tannlmánya 
a volt borszéki orvosnak olyan, melyei e lap 
ama vezető c/.ikke bemutatott: ugy nincs a miért 
e lapokban, se máshol ismertetni azt, se elol-
vasni, mert mindazokat már részint régebben 
és löbb alkalommal elmondották mások, részint 
a dolgok és állapotok alapos ismerete nélkül 
írattak. 

Hogy csak azzal foglalkozzunk,  a mi is-
kolánkra vonatkozik: ki kell nyilvánítanánk, 
bogy dr. Szilvásy alaposan tévedett, midőn is-
kolánkat földtnives  iskolának teszi meg. A mi 
iskolánk nem földtnives  iskola, nem is áll a 
főldtnivelésügyi  minisztérium hatósága alalt; 
hanem gazdasági szaktanitáss&l ósszekölt f  e Iső-
uépiskola a vallás- és közoktatásügyi kor-
mány hatósága alalt. Tehát az írd uem ismerte 
azt, a miről irt. Hogy ez az olvasók előtt kellőleg 
uiegvilágitlassék ismertetjük röviden a két intézet 
kOzötti különbséget. 

Földtnives iskola és gazdasági felső-nép-
iskola között nagy különbség van, mert mig az 
előbbiben csakis gazdasági tantárgyak és ezekkel 
szorosan összefüggő  ismeretek taníttatnak és 
csakis gazdasági tanerők vanuak alkalmazva; 
addig a gazdasági felső  népiskolákban azon tár-
gyak taníttatnak, melyek általában a polgári 
iskolák hat osztályában, azzal a különbséggel, 
bogy az idegen nyelvek helyett a gazdasági 
tárgyak tanítása van beillesztve és csakis egy 
tauerő van a gazdasági tárgyak tanítására, a 
a többiek polgári iskolai képesitésüek. 

Hivatása, hogy értelmes és a gazdasági 
ismeretekben jártas népet neveljen. Euuek a mi 
iskolánk m*g is felel,  de tndoi való és tudja is, 
aki ahoz ért és tapasztalatból beszél, hogy mo-
dern és helyesebb gazdálkodás, a mai tarló 
legeltetési, kétnyomásos gazdálkodási rendszer 
melleit nem lehetséges. A nép gazdálkodási 
rendszerén kell változtatni, a mit sem ez, sem 
bármilyen szervezetű földmives  iskola megváltoz-
tatni nem fog,  ba csak a felsőbb  hatóságok im-
perative nem lépnek fel  a gazdásági rendszer 
megváltoztatása végeit. Ha kimoodatik minden 
községben a szabad gazdálkodásra való átmenet, 
akkor tagosítás oélkül is todja értékesíteni a 
gazdasági iskolákban tanoltakat a jövendő gazda, 
de igy nem. 

Hogy i-kólánk, jelen szervezetébea felada-
tává kitűzött ciélját eléri-e, vagy nem; azt az 
olyan ember, a ki iskolánk felé  se járt, de.taláu 
még falánkba  se : megítélni nem tudhatja. Annál 
kevésbbé tudhatja azt, hogy jók és ügybazgók-e 
a tanerők. Ezt illetékes és arra hivatott helyeken 
sokkal jobban tadják, mint Borszéken és bizo-
nyosan intézkednének a uem jók és nem ügy-
bozgók eltávolítása iránt. 

Helyes az, hogy miatagazdaságokat As föld-
mives iskolákat javasol vidékünk gazdasági mű-
veltségének fejlesztésére;  az is belyea, hogy a 
miniszter figyelmét  felhívja  iskolánkra, mert 
tantestületünk már több izbeni felterjesztései  a 
felszerelések  ügyében soba meghallgatásra nem 
találtak. Hátba igy sikerül az, a mit másként 
kivnni nem todtaok. 

Adja Isten, bogy bár annyi hatása lenne 
anu tanulmánynak I 

A gazdasági felső-népiskola  tantestületének 
nevében és megbízásából: P u a k á s J e n o -

gazdas. szaktanár. 
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Vizsgák rendje. 

A csik-somlyói tnnitóképezdéhen. 
Május 9-én a IV. évesek előadása megszűnik. 
Május 10—II-éji a IV. éves magántanulók 

írásbeli vizsgája. 
Május 17—18 án a IV. éves rendes és ma-

gántanulók szóbeli vizsgája. 
Május 20 , 30., 31-én tanképesitó írásbeli 

vizsgák. 
Juuiua 10., II., 12., 13-án szóbeli tanké-

pesitó. 
Június 14., Inén magántanulók írásbeli 

vizsgája. 
.lunius 17., 18., 19., 20., 21., 22 éli a ren 

des éB magántanulók szóbeli osztály vizsgája. 
Junius 24 én a gyakorló iskola vizsgája. 
Junius 2U-én Te Deuin és a tanév ünne-

pélyes bezárása. 
Főhatósági jóváhagyással. 
Csík-Somlyó, IttOI. inájus 2. 

Karácsony  József, 
iguzgutö. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A hiányos csiki vasutak kiépí-

tésének szorgalmazása. A törvényhozás 
által még az 1H95. évi VIII-ik türvényezikkel 
kiépíteni rendelt madéfalva—szászrégeni  vonal-
szakasz a kész tervek daczára is még mindig 
késvén és a kormány több rendbéli biztató ki-
jelentéseinek is semmi eredménye nem lévén, 
a mint halljuk Molnár József  ügyvéd, törvény-
hatósági bizottsági tag egy terjedelmes és kel-
lőleg megokolt felirati  tervet nyújtott be a 
törvényhatósági bizottsághoz a vasút építés 
megkezdésének szorgalmazása iránt még pedig 
azon intenczióval, hogy a felirat  ne a kormány-
hoz, hanem egyenesen a képviselőházhoz in-
téztessék, mely a kormányt az ó törvényszerű 
határozatának végrehajtására utasítaná akár a 
pénztári készletek, akár e czélra felveendő  hi-
tel terhére. 

— Előléptetések. A in. kir, vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előléptette Iinecs Já-
nos gyergyó-alfulvi  felsőnépiskolái  igazgatót a 
IX. fizetési  osztály elsó fokozatába,  Olajos 
Farkas gy.-alfalvi  áll. felső  nép isk. tanítót a 
IX. fizetési  osztály második fokozatába,  Bara-
bás Béla csíkszeredai áll. segélyezett felső-
népiskolái intézőt' a X. fizetési  osztály elsó 
fokozatába  végre, Nagy Imre csíkszeredai áll. 
segélyezett felső  nép isk. igazgatót a X. fize-
tési osztály második fokozatába.  A jól kiérde-
melt előléptetésekhez őszinte szívvel gratulálunk. 

— Kinevezés. A hivatalos lap vasárnap 
megjelent száma szerint ő felsége  n csíksze-
redai kir. törvényszékhez nlbiróvá Hzabó István 
ottani jegyzőt nevezte ki. Minthogy ily nevü 
jegyző a szeredai törvényszéknél jelenleg ninc9 
a hivatalos közlemény ezen része téves lehet. 

— Anyakönyvvezetői kinevezések. 
A belügyminiszter Zutureczki Bálint kilyénfalvi 
körjegyzőt az ottani, Balog István várhegyi 
körjegyzőt szintén az odavaló kerületben tel-
jes hatáskörrel apyakünyvvezctókké nevezte ki. 

— Önkópiőköri ünnepély. „A csik-somlyói 
taiiitóképzö-intézet ifj.  önképzőköre- fennállásának 
20-ik évfordulója  alkalmából u gyakorló-iskola termé-
ben folyó  hó 12-én (vasárnap) délután M órakor ju-
biláris ünnepélyt rendez, a következő tárgysorozattal: 
1. rMagyur Ábránd - zenéje (íreiz'nger t. jútsza az 
öuk. kör. zenekar. 2. .Alkalmi beszéd4 tartja Xántus 
Klek önk. k. védnök. 3. rErdtílvi tanulók májusi dalu4 

Mátraytól (szóló) énekli Benedek linre III. éves, liár-
moniumon kiséri Imre Sándor IV. éves. 4. -Magyarok 
Istene" irta: Pctnti S.. szavalju Simó benedek III. 
éves. 5. „Mignon- énekli uz önképzőkör! dalkör, ti. „A 
holt költő szerelme" (inelodrú na) szövege Jókaitól, 
zenéje Liszttől: szuvasa (ryörbiró István 111. éves, 
liárnioniuniou kiséri Salamon .Márton IV. éves. 7. 
.Hrgcdit duett-1 részlet rHáuk-hán-> cz. operettből, 
játazák Lacz Kálmán 1. éves és Kulivoda Dezső II. 
éves B. „Fra tiiralaiuu- 1rta Somló 8., szavalja Bá-
lint Sándor IV. éves. 9. rNépdalegyveleg" énekli az. 
ünk. kör. dalárda. 10. „Népdalok" játszu az önképző-
kört zenekar. 

— Estély a „Tanítok Háza" javára. 
A esikmegyei általános tanító egyesület piin-
kiisd harmadik napján fogja  megtartani itt vá-
rosukban évi rendes közgyűlését. Az egyesület 
központi választmánya f.  hó 4-én tartott ülé-
sében elhatározta, hogy a megelőző este a 
a .Tanitók Háza" javára jotékony czélu es-
télyt rendez és az estély rendező bizottságá-
nak tagjává Kiszner Józsefné  polg. isk. igaz-
gató elnöklete alatt a csíkszeredai tantestületek 
tagjait választotta meg. A lelkes és ügybuzgó 
remfezó  bizottsági elnök és rendező bizottság 
tagjainak személyiségei már előre biztosítékot 
nyújtanak az iránt, hogy a rendezendő estély 
minden bizonnyal élvezetes leentl. A jótékony 
czél érdekében előre is felhívjuk  a mélyen 
tisztelt közönség figyelmét  n tanitók estélyére 
s azt szives pártfogásukba  és támogatásukba 
ajánljuk, hiszen ez által a nemzet napszámosa-
inak ügye lesz előmozdítva. 

Tiszti estély. A csíkszeredai honvéd 
és csendőrség tisztikara folyó  évi junius hó 
elsőfelében  a .Csillag" vendéglő nagytermében 
a honvédtiszti özvegyek és árvák segélyinté-
zetének alapja javára Dr. Kolonics Dénesné 
őnagysága, Nagy Gyula, Nagy Jenó és több 
kiváló műkedvelők közreműködésével táncz-
mulatsággal egybekötött műkedvelői hangver-
senyt rendez. Mivel ezen mulatság egy jóté-

'kony czélból rendeztetik, tekintettel a czél 
nemes voltára és arra, hogy városunkban mu-

latságok egyáltalán ritkán fordulnak  elő, re-
ményt nyujt kiváló tekintettel a közreműködő 
elismert művészi erőkre, hogy ezen mulatság 
nemcsak nz elhagyatott honvédtiszti özvegyek 
és árvák állapotának enyhítésére, hanem Csík-
szereda város és környéke miiveit közönségé-
nek kellemes szórakozásul fog  szolgálni. Az 
érdekesnek ígérkező mulatságra előre is fel-
hívjuk a közönség figyelmét. 

— Miniszteri köszönet ós elismerés 
a csik-somlyói tanitóképezdének. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur köszö-
netét és elismerését fejezte  ki a csik-somlyói 
róm. kath. tanítóképzőnek azon alkalomból, 
hogy az 1!M)0. évi párizsi kiállítás közoktatási 
csoportjainak sikeréhez tevékenyen hozzájárult. 
A miniszteri díszes okmány az intézethez már 
le is érkezett. Kz a kitüntetés is bizonyítja, 
hogy a csik-somlyói tanítóképző intézet álla-
potai az utóbbi évek alatt lényegesen és pe-
dig előnyösen változtak meg. A jól megérde-
melt kitüntetéshez az intézet tevékeny és de-
rék igazgatójántik és kötelességtudó, buzgó ta-
nárikaránaW őszinte szívvel gratulálunk. 

— Hideg tavasz, komor sejtelmek. 
Már a tavasz azon szakába jutottunk, midőn 
kertjeinket a virágzó fáknak  és a rétek, a feslö 
bimbók illatárjának kellene tekintenie, de még 
mindig a folyton  tartó hideg, hitvas és esős 
idő kelleinetleségeivel kell küzködnünk. Meg-
jöttek a tavasz hirnükei, a kedves fecskék  is, 
de dideregve röpködik körül tavaly elhagyott 
fészkük  helyét, keresvén a menedéket, hol ol-
talmat találjanak nz idő viszontagságai elől. 
Az 1803. évi mostoha tavaszt látjuk megis-
métlődni, mikor szintén.május második felében 
kezdett a természet kibontakozni és zord jel-
legét megváltoztatni s a mikor a termés ered-
mények is a szigorú tavasz hatása alatt igen 
kedvezőtlenek voltak, Szomorú a szántóvető 
gazda helyzete. Szénája elfogyott  s nemcsak 
az árpa és krumpli várja az elvetést, hanem 
még a zab is többnyire a zsákban van. Ha 
még pár hétig időjárásunk jobbra nem változik 
a megélhetés súlyos terhével küzdő szegény 
népünk még nagyobb megpróbáltatásnak és 
szomorú jövőnek néz elébe. 

— Az államvasutak uj menetrendje. 
A m. kir. államvasutak és az általuk kezelt 
magán vasutakon a nyári uj menetrend e hó l-én 
lépett életbe. A közzé tett menetrendből lát-
hatólag a vármegyénk területén lévő vasút 
menetrendje marad a régi annyi különbséggel, 
hogy a mult év nyarán vasár- és ünnepnapo-
kon Tusnádfiirdóról  Brassóba közlekedett fürdő 
vonat nz idén is ugyanazon napokon junius 
1-tól bezárólag szeptember lő-ig fog  közle-
kedni. 

— Gyászrovat. Szá-sz Gizella Szász 
János csik-szentléleki birtokos leánya folyó  hó 
4-én életének 18-ik évében Csik-Szentléleken 
elhunyt. Folyó hó 7-én temették el nagy rész-
vét mellett. 

— A csik-somlyói főgimnáziumnak  ismét 
halottja van. Egy reményteljes jó tanulót és 
szelíd jámbor fiút  fosztott  meg a korai halál 
az élettől középiskolai tanulmányai befejezé-
sének küszöbén a tanártestület nagy sajnála-
tára és a szülők mély fájdalmára.  A korán 
elhunyt ifjú  csik-szentimrei birtokos Sándor 
Istvánnak Árpád nevü 8-ik osztályos tanuló fia 
volt, a kit egy hülésből származott és gyors-
lefolyásu  tüdőbaj fosztó:  t meg az élettől va-
sárnap este és a kit tanuló társai közül az uap 
még többen látogattak meg a szülői háznál. 
Temetésén, mely nagy részvét mellett tegnap 
történt meg, a tanári testület is képviselve volt 
s osztálytársai pedig együttesen vettek részt. 

— Az erdélyrészi tagosítás ügye. 
A szolnok-debokavármegyei gazdasági egyesület 
ai erdélyréazi tagositási ücésen legutóbb inegtar 
tott aukettból kifolyólag  memorandumot intéz az 
igaiságügyiminiszter, kimerítően felsorolva  benne 
azokat a hátrányokat, melyük az erdélyrészi me-
zőgazdálkodásra a tagositási mizériák folytán  liá-
romlanak, — valamint az orvosszereket is A me 
morundumot megküldütte az Orsz. Magyar Gaz-
dasági Egyesületnek, hol is e kérdést még f. 
hóban tárgyalni fogják,  egybekapcsolva a ma-
gyarországi tagosítás kérdésével. Kívánatos volna 
hogy megyei gazdasági egyesületünk is foglal-
kozzék a csiki tagosítás kérdésével, hogy az e 
miatt beálló., mizériákra orvosaiért kereshessen, 
ez irányú működésével kétségkívül sokszorosan 
szolgálgálná azt a missziót, melyre hivatva van. 

— Egy veszett kutya garázdálko-
dása. Kászon-altizi Sánta György 2 éves ku-
vasz kutyáján a napokban veszettség tört ki, 
mely mielőtt ártalmatlanná lehetett volna tenni, 
a kecskecsordában több kecskét össze-vissza 
mardosott, sőt még embereket is harapott meg. 
A később lelőtt kutyának feje  megvizsgálás 
végett Budapestre küldetett, a megmart állatok 
és a községheli ebek 40 napig zár alá helyez-
tettek. 

— Hat havi bőrtön egy ollóért. 3—4 
korona csekély értékű idegen vagyonnnk eltu-
lajdonításával 6 havi nyugalmas életet szerzett 
magának csik-taploczai Kopacz András fény-
képész segéd, a ki Budapesten egy fényképész 
műtermébe álkulcscsal behatolván ennek egy 
ollóját ellopta. Káros feljelentésére  Kopaczoţ 
ezen tényeért 6 havi börtönbüntetésre és 3 évi 
hivatalvesztésre Ítélte a budapesti kir. tör-
vényszék. 

— Leopold Oyula, ai „Altalános tudó-
dósitó' szerkesztője törvényszékileg bejegyzett 

Hirdetési Irodáját megnagyobbította és azt VII. 
Erzsébet-körut 54. I. emelet helyezte át. Örven-
detes, hogy ezen szolid és ágilis irodát nemcsak 
a főváros  és vidéki, hanem a külföldi  hirdetők is 
szívesen keresik fel,  mert ott a reklamirozást 
felülmúlhatatlan  pontossággal, kiváló figyelemmel, 
nem sablonosan eszközlik és ugy a kereslet mint 
inint a kínálat érdekét lelkiismeretesen összpon 
tositják. 

- A Zenélő Magyarország zongora és zene-
mű íólyóirat inájus 1-i 9-ik filzete  igen érdekes tar-
talommal jelent ineg. A mindenütt kedvelt zenemű-
től vóirat e számn tartalmazza a következő darabokat: 
1. Bogdán Istvántól „Nevet engem a/, én rózsám-
magyar dalt. II. Kárpáti Sándor-Ilonka keringőjét" 
III. D' Aniont I.eó „Iezi pirzi nranyuszi- vigdalát. 
Minden száma hasonló gazdag tartalommal jelenik 
meg 11 Zenélő Magyarországnak. Kvenkint 24 füzet, 
minden fiizet  10-10 oldal hangjegy tartalommal a 
legjobban megválasztott kiváló sikerű újdonságokból 
összeállítva 242 oldal tartalomért 12 korona, félévre 
12 füze  •t 120 oldal tartalomért li korona és negved-
évenki nt korona az ára. Klőlízethet ni 11/. 1901. évi 
\ I l í . évfolyamra  a Zenélő Magyarország (Klökner 
Kde) zenemű kiadóhivatalában Hudup<-st, VI. Csen-
g<TTÍ II. sz.. honnan tnggismorésre mututvánv fű* 
zetet (KI lillér beküldéso ellenében küldenek. 

— Az ujjonnan és legnagyobb ele-
gánczi&vaL berendezett csíkszeredai lürdőu 
két fi tagolt kövei csinosan kirakott bazéu már 
mai n:i|>tól fogva  a mélyen tisztelt közönség 
rendelkezésére AH. A fürdő  árak, daczára a 
költséges berendezésnek, maradnak a régiek, söt 
a ki 10 fürdésre  előre előfizet,  annak 12 drb 
jegy adatik ki. A most már csakugyan minden 
tekintetben ügyesen berendezett fürdőt  melegen 
ajánljak a nagy közönség támogatásába s remél-
jük, bogy Csíkszeredának ezen egyetlen üdülő 
belyo a kellő pártfogásba  fog  részesittetni. 

Dreyfua  Alfréd  megírta emlékiratait PÖt 
év életemből"*, (Cinq années de ma vie) czim alatt. 
A könyv, melynek megjelenését roppant izgatottság» 
gal várták, az eredeti frunczia  kiadással egyidejűleg, 
május l-én került könyvpíuczra a müveit Kurópa 
valamennyi nyelvén, tehát magyarul is. A különös 
könyv hutása sok helyen valósággal fulmináns:  az 
ártatlauul elitéit és sokat szenvedett ember keserü 
feljajdulása  oly igaz, drámui erővel ráz meg bennün-
ket, hogv vele érzünk és szenvedünk. l)e egyúttal 
csodáljuk is, és minden elolvasott lap után jobban 
örezzük, hogy c sorokat csuk ártatlan ember írhatta. 
Olvasván Naplóját, melyben qz Ördög-szigeten töltött 
évek kinszeuvedését napról-napra meg irta (ez csak 
egy része az érdekfeszítő  könyvnek), egyszerre két 
érzés fogja  meg szivünket; az egyik a bámulat, hogy 
olyau, szinte keresztényi, megadással tűrte iszonyú 
sorsát, s csak itt-ott faknd  ki bukói ellen, a kik mint 
mondja: „lelkiismeretük szerint teljesítették a rájuk 
hizott kegyet cn tisztet, melyért u felelősség  uem 
rájuk, hunéin tnugusahbra, a szörnyű rendeletek kut-
forrásaira  hárul vissza": — s u másik érzés a bor-
zalom, az iszonyat, hogy a most mult XIX. század 
utolsó tizedében ember embert ily irtózatosan kiuoz-
hutott! Mert kiuozták: s ez u kínzás még akkor is 
sok lett volna, ha véletlenül nem ártatlant, banein 
megrögzött bűnöst sujt. Kizárták a levegőtől, vilá-
gosságtól, kirekesztették uz élők társaságából: aszó-
szoros értelmében elevenen temették el, mert nein 
volt szabad szólnia seukihez; elvették könyveit, írá-
sait, elsikkasztották neje, családja leveleit, éjjel-nap-
pal lestek figyelték  minden mozdulatát: ha elaludt, 
ágyához lopóztak, s ugy hallgatóztak, nem ejt-e el 
álmábau egy áruló szót — s legkegyetlenebb ül épen 
akkor báutuk vele, mikor Fraucziaországbau már meg-
indult az ideális küzdelem a szörnyű jogi tévedés 
jóvá léteiére. Tuláu azért, hogy Dreyfus  már ne ér-
hesse meg az igazság kiderülését? Könyét olvasván, 
érezzük, liogy eunek az embernek valóban ártatlannak 
kellett lennie: mert csakis ártatlansága adhatott neki 
oly roppant lelki erőt, hogy item csak szenvedéseit 
eltitkolta neje előtt, liaueiu még folyton  bátorságra, 
küzdelemre serkentette őt. S ez a hőslelkü, római 
jellemű asszony, szintén meg lévén győződve férje 
ártatlanságáról szembe is szállt az egesz világgal es 
bátran kitartott üldözött férje  oldalán. Nevének gyer-
mekeinek becsülete volt uz az archimedesi pont, 
melynek segítségével kiomclte a világot sarkaiból: 
ez volt az a hatalmas mozgató, mely erőt adott neki, 
hogy gyönge nő létére, cgytnagu fölvegye  a harezot 
hazája ellei.si^es közvéleményével s végre is győzel-
met arasson férje  clleuségeiu. Mind ez, és sok más 
e^yéb, tragikus eleveuséggel. Szinte metsző rövid-
seggel vau megírva a több, mint 300 oldalos könyv-
ben, melynek főereje  a közvetlenség: különösen be-
csesek a levelek, melyeket Drevfus  meg a neje vál-
tottak egymással: minden sorukban ott lüktet, c két 
nagy, hősies lélek hamleti vívódása, melyet olvasván, 
vefük  együtt sóvárgunk ml is az igazságra. A párat-
lanul szenzácziós könyv érdekességét növelik Drcyfus 
sajátkezű rajzai [kuuyhói az Ördög-szigeten, a kettős 
lábazoritó, metylyel agyához vasalták stb.) és kézírá-
sai, melyek az eredeti, párisi kiadásból valók. A 
A könyv díszes kiállítása, hibátlan, tiszta szép nyo-
mása, még borítékjában is hü mása az ismert sárga 
íranczia kiadványokuak — az Országos Központi 
Községi Nyomda Részvény-társaság sajtóját dicséri. 
Megrendelhető ugyanott (VI., Váczi körút ül.) s min-
den könyvkereskedésben. Ára, miut az eredeti íranczia 
kiadásé, B korona 50 fillér.  (A szerzői és fordítási  jog 
68/0^ — 1901. sz a. vau belajstromozva a szerzői jogot 
beiktató hivatalnál.) 

1» V I L T T É R . * } 
2814/900. 

bftsz. 
ő felsége  a király nevében! 

A csik-szeredai kir. törvényszék rágalmazás 
vétségével vadolt Puskás Tamás ellen folyamatba 
tett bünttgyet, melybe a csíkszeredai királyi járás 
birőság 1900. évi április hó 24-ik napján 1900. 
B. 160/,. szám alatt Ítéletet hozott, vádlott fe 
lebbezése folytán  1900. évi október bö 20-ik 
napján tartott nyilvános felebbiveti  főtárgyaláson, 
melyben László Oéza kir. törvsz. biró, mint 
elnök, Dósa Kálmán és Antalffy  Gábor kir. tvszki 
biró mint ítélő bírók vettek részt, a vád kép 
viseletében magán vádlik jártak el; viszont 
vádlott saját magát képviselte, a jegyzökönyvet 
pedig Oözsy Péter kir. tvszki aljegyző, tanács 
jegyző vezette. A vád és védelem meghallgatása 
ntán vizsgálat alá vévén, a következően ítélt: 

*) Az c rovatban kftzlfittckért  az alátió felelős. 
Szerk. 

A királyi törvényszék mint felebbviteli 
bíróság, a csíkszeredai kir. járásbíróság fenti 
keletű és számn ítéletét a bp. 554. §. 9-ik be-
kezdése alapján megváltoztatja s Pnskás Tamás 
vádlottat — ki csikszenttamási születésű, csik-
szépvizi lakós kántortanító, 38 éves, róm, kath., 
nős, 6 gyermek atyja, vagyonos, ir-olvas, nép-
felkelő  katona — bűnösnek — mondja kl, a 
btk. 258. §-ban megbatározott rágalmazás vét-
sége miatt elkövetve az által, hogy acsikszép-
vizi temetkező egyletnek 1900. évi jannár 28-ik 
napján tartott gyűlésén, az egylet tisztviselöségé-
röl azt állította, bogy a 14 fillérrel  beszerzett és 20 
fillérért  a tagoknak eladott temetkezési könyvek 
árából befolyó  6 fillér  jövedelmet egyes tisztvi-
selők zsebre rakják, s igy meggazdagodnak a 
zsíros falatokat  szereznek ; ezért a btk. 26B. §. 
alapján, a 92. §-ra tekintettel elitéli 30 kor. 
az az Harinincz kor. fő  és 10 kor. Tiz kor. 
mellék pénzbüntetésre, melyet a csíkszeredai kir. 
járásbírósághoz ezen ítélet jogerőre emelkedése 
után 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett az 
1892. évi 27. t.-cz. 3. §-ban körülirt czélokra 
fizetendők.  Ezek behajthatlanság esetén, minden 
10 korona ntán egy napi, összesen 4, négy napi 
fogház  bdntetéssel helyettesiteudők. 

Elrendeli, hogy ezen Ítélet egész terjedel-
mében az elitéit költségén a helyi,Csiki Lapok" 
czimü lapban közzé tétessék. 

Kötelezi, hogy 30 koronát kárkövetelés 
czimén magánvádlóknak ezen ítélet jogerőre 
emelkedésétől számított 15 nap alatt végrehajtás 
terhe mellett, úgyszintén az ítélet közzétételével 
fölmerfllendö  költséget is, ugyanolyan feltételek 
mellett fizessen  meg 

Elmarasztalja a főtárgyaláson  fölmerült 
29 kor, bűnügyi költség hordozásában, azt azon-
ban az 1890. évi XLIII, t.-cz. 4. §. alapján, 
egyelőre behajthatlannak nyilvánítja. 

Indokolás . 
Vádlott tagadásával szemben, a vád részé-

ről föladott  s eskü alatt kihallgatott tannk vallo-
mása által perrendszerflleg  bizonyítva lett, hogy 
vádlott, a kérdéses gyűlésen, a rendelkező rész-
ben irt kifejezéseket  használta, s mivel vádlott, 
a vád részéről nyújtott bizonyítékot megeröt-
lenileni nem tudta, s mivel a vádlott által állí-
tott lény valódisága esetén, az egylet tisztviselői 
ellen büntető eljárás megindításának képezné 
okát, vagy azokat közmegvetésnek tenné ki, s 
mivel vádlott azon tényt gyűlésen, tehát többek 
jelenlétében állította és végre arra valő tekin-
tettel, mivel a btk. 263. §. 5. pontjának esete 
az állított tény súlyossága miatt nem képez 
jelen esetben a büntetés alól fölmentő  okot 
annál kevésbé mert vádlott az állított tény va-
lódiságát nem bizonyította, őt az első bíróság 
ítéletének megváltoztatásával, a rágalmazás vét-
ségében kellett bűnösnek ki mondani, s tekin-
tettel büntetlen előéletére, s arra, hogy cselek-
ménye elkövetésére a közérdek vezette, mint 
enyhítő körülményekre, melyekkel szemben sú-
lyosító nem forog  fenn,  a btk. 92. §. alkalma-
zásával a büntetés kimérésénél terhes családi 
viszonyai tekintetbe vételével a rendelkező rész-
ben kiszabott cselekményénél jogos arányban 
büntetéssel kellett sújtani. 

A magánjogi igény megtérítésére való kö-
telezés a bp. 489. §-án, a bfingyi  költségekre 
vonatkozó intézkedés bp. 460. §-án, s az ítélet 
egyéb rendelkezésére a hivatkozott §§-on alapul. 

A kir. törvényszék. 
Csíkszeredán, 1900. október 20 án. 

László Oéza s. k. Oözsy Péter s. k. 
kir. tvszki h. elnök. kir. tvszkt aljegyző 

LaptulajdoDOS: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

A Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor könyvkereskedé-
sébe a napokban érkeztek meg az 

olvasók és imakönyrek 
óriási nagy választékban a leg-
egyszerűbb alaktól a legdíszeseb-
bekig. Az árak a lehető legjutá-
nyosabbak. Ismét eladóknak na-
gyobb árkedvezmény. A nagyon 
csinos kiállitásu tárgyak megte-
kintését ajánljuk a közönség szi-
ves figyelmébe. 

r Szász-régeni Wachner Trau-
gott tulajdonát képező 3309. sz. tjk. 

d 3520 hrsz. alatt levő belső 

J T E L E K 
• 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-2 hetnek ditrói kereskedő VereBB 
9 Sándornál. [84] 5-6 
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Rendkívüli "JfcB 
eddig még sehol sem 

tapasztalt SZERENCSE 
B i l i a r i E d e 

f f i e l á r a n l t ó n A I . 
A most befejezett  sorsjátékban szerencsés 

fóárudám  utján ismét a 18445 V» számra a 

200,000 koronás 
főnyeremény  fizettetett  ki. 

A sorsjáték rövid fennállása  óta 10,000, 
5000 és 2000 korona nyereményeken kivül 
következő főnyereményeket  fizettem  ki: 

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

80,000 kor. 
60,000 kor. 

A f.  évi x n á j t i s 2 2 é s 2 3 - l k l 

számra 
26718 
szalum 

18445", 

szuiiirii 
23772' 
s/.iLinru 

I. osztály húzásához 
V, sorsjegy 12.— kor. I 1 , sorsjegy 6.— kor. 
'/< sorsjegy 3.— kor. | '.•'» sorsjegy 1.50 kor. 

Eredeti sors jegyeke t u t á n . T é t t e l 
vagy az összeg előzetes beküldése ellenében 
küldök. Minden megrendeléshez a hivatalos 
tervet dijtalanul csatotom. A hivatalos jegy-
zéket húzás után azonnal küldőin. 

*Ri "huscri E d e 
[79] 6 « föelárusitó 

Budapest, IV., Városház-utcza 14. 

Szám : 1012/ttO I. [112] 1 - 2 
ţj-

Árverési hirdetmény. 
Csikszentgyörgy éa Uúukfalva  községek köz-

birtokosságának tulajdonát képczó .Hencze. és 
„Saj" patakra hajló erdőterületen az az összesen 
(>5-1.8ö k. holdon található G0700 tömörkübméter 
gömbölyű luczfenyö  haszoufa,  valamint 327 lö-
tnörköbinéter gömbölyű jegyeuye fenyő  hnszonfú-
IIak a 11124—1 a íiuO. számú földtnivelésiigyi 
m. kir. miniszteri magas rendelettel zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött uyilvános szóbeli árverésen 
egyszerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 115000 korona az az egyszáz-
tizeuötezer korona. 

A versenytárgyalás 1901. évi május hó 
28-áü Csikszentgyörgy és Uánkfalva  közus házá-
nál fog  megtBrtatni. 

Árverezni szándékozik felliivutnuk.  Iiocy a 
kikiáltási ár Iit? ,,-át bánatpénz gyanánt az ár-
verező bizottság kezéhez letegyék. Írásbeli zárt 
ajánlatokhoz pedig, — melyek 1001. evi május 
hó 27-én délután 6 óráig u csikszentgyörgyí 

körjegyzőséghez bcailandók. — szintén fonii  ösz 
szegü bánatpénz, viiuy megfelelő  órlókü óvadék-
képes ériékpnpir melléklondó. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
tűkkel tisztán és olvashatóan kiirnndó. tovább» 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az Ár-
verési és szerződési feltételeket  ismeri B mngál 
azoknak feltétlenül  nlúveti. 

Az ávverési és azerzódési feltételektől  eltérő 
kikötéseket tartalmazó bánatpénzzel, avngy óva 
dékképcs értékpapírral el nem látott, valamint 
iitó»jánlDtok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a esik 
BZenlgynrijyi körjegyzői irortábnn és a csíkszeredai 
in. kir. járási erdó^ondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Kelt Csikszentgyorgyön 1 stoI, május hó 2 áll. 
Puskás Lajos, Basa Dénes 

körjepyzö. k"zs. Iiiró. 
Csedö István, 

kö7.s. liim. 

Most jelent meg 
a rnuic/.iii eredeti kimliissul r^videiiileií! 

ÖT ÉV ÉLETEMBŐL. 

])RUYR\S ALFRÉD. 
A 31H lu|iru tőrjei]ű vuskos kr.tetlien 

Dreyfus  Alfréd  saját maga irta meg üt 
évig turtó szenvedéseit. K/. emlékirat lum 
iiie^\-mi DreyfuB  Alfréd  elitóltetésónek, 
lefokozásanak,  hazatérésének története, 
ördög-szigeti rabságának NAPLÓJA, fe-
leségével folytatott  levelezése si b„ nyolcé 
eredeti rajzzal és kéziráBaal. [un i 

Ára 3 korona 5 flllór. 
Kapható az Orsz. Köm. Ozsia Npmla R.-T.-nál 

Budapest, VI., Váczl-körut 81. sz. 
és niimleii kiiiivvkereskedésben. 

vj." --4' 'Jí - vft  Hí t!.1 Uí --T--
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I'álvázati liirdclnu'iiy. 
A kászon-alcsiki járásban. Kászon-Altiz-, 

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

•I avada lmnzása : 
1. A községektől . . . 200 kor. 
2. Anyakönyvi teendőkért állam-

segély . . . 400 kor. 
Felhívom mindazokat kik ezen állást el-

nyerni óhajtják, hogy az 188:1. évi I. t.-ez. Ii. ţi. 
értelméhez felszerelt  kérvényeiket hozzám be-
zárólag folyó  évi május hó 19-ig annyival 
inkább adják be, mivel u később érkező kér-
vények ügyelem!»' nem vetetnek. 

Csik-Szentinártonon, 1901. április 19-én. 
Zakariás, szolgabíró. 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 

rendező vállalatomat 
a mai kor Igényeinek megfelelöleg  rendeztem be. 

Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-
téstől a legfényesebbig  is minden igényt k> tudok elégíteni. 

Tzletemet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-
sókkal szemfedelekkel,  mindenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez kéjiest kék vagy fekete  diszitéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidékeu személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajhászás czéljtiból Írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, lm 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, meggyőzödvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 

[0»i| 5—12 
F i l ó I C é L X o l y 

Vár utcza 212. tz. (saját ház). 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piaci-utciában, 
Siopos Béni házában levő minden igényeket kielégitóleg berendezett 

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

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszköziöm. 
líaktárun tartok mindenféle  ruganyos 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. 

Végiil 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 Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
[t04] 2 tn Csíkszereda, piacz-utczában. 
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X=Ca--UL]pt-vog ,el P e r e n c z 
f é r f i . s z a ' b ó - ' 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 mérlékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim altal. melyeket szállítóimnál elértein, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15—20"/o-al 
leszállítottam, hogy tninilen versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 

zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
zákó-öltüny finom  angol szövetből . . . 
zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 
szalon öltöny finom  kamgarn szövetből 
Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 
kék, finom  angol szövetből . . 
finom  tavaszi felöltő  világos és sötét színben 
tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 
nadrág finom  szövetből 

1 nadrág finom  angol szövetből 

40—50 korona. 
48—110 korona. 
50—08 korona. 
55—70 korona. 
05—90 korona. 

70—90 korona. 
80—48 korona. 
52—115 korona. 
12—18 korona. 
10—22 korona. 

U S - J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é r t . "Wtt 
Gyors kiaiolgálás. Versenynélküli árak. 

1*31 U8 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 
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\'an szerencsém a nagvérdemü közönség tuilomására hozni, hogy 
('SIKSJCKUKDÁHAX SINGER, KÁRIKAHAJOS, PATENT- és CZIPÉSZEK részére 
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n a g y r a k t á r t r e n d e z t e m "be. 

Fzen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitűnő 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. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges szíjak, olajozok, 
csavarhuzók, hajók és mindenfele  számú tűk stb. folszsrolósok. 

Úgyszintén a tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb 
honi gyártmánya gyapjú szövetek. 

Magamat a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 
maradtan teljes tisztelettel _ . . 

Jakab József, 
1">K] 7 10 férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 

V a i E Ő g é p e í E c s e k é l y 

Nyomatott Cik-zeredáan, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 
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