
XIII. évfolyam. Csíkszereda. 1901. á s . . szám. 

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

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . M o j t l o l o i i i U .'I l.-ip ra.i:iA< I-.ÍKIIKKMT» N v i l i t O r i c / i k k o k Előfizetési  á r : 
í i C i n d e n S z e r d á n . Dr. F E J É R A N T A L , »or,.i.k.-„i 40 fillérért  k;-«öjt..i„.-k. *vn; * kor (KnifnMre)  iá kor. Félévre 

4 kor . \ e g v e d e v r e 2 kor. 
K é z i , : , h , k nem ada tnak vissza. E g y e s l a p a r a 2 0 f i l l é r .  H l r d e t é a i d í j a k « l e s o l c s ó l . l . « „ s z a w i t u t i . u k 

S / e r U e s / ' . o s é y K i.'M 1«'»1 >i v. ' i i '« I 
G y ö r g y j f t k a b  M. u t ó d a köny vken-skr i lésc . Imvii a 
1:I|I s / e l l r tn i részét illeti» inimicii knzl r inénv. Vulii-
n.int liirdt-l és«k s r lnl i / . r lési dijuk is kii 1 *i.-1• t k . 

A székely vasútról. 
Molnár József  törvényhatósági bizottsági 

tag ;t gyergyó — szászrégeni vasút építése ügyé 
ben :i következő felirati  tervnek a képviselő-
házhoz leendő elküldését indítványozta a tör-
vényhatóságnál. 

Tekintetes  törvriiv/lntusniz.' 
Az az óriási eladósodas. mely nz egész 

megyebeli. sót az egész Székelyföldön  napról 
napra ijesztőbb mérvlien terjed, másrészt pe-
dig a folyton  emelkedő részint allami. részint 
közgazdasági szükségletek és igények oly nagy 
teherként nehozeilnek nemzetünk vállára, hogv 
nem kell különös éles niegtigyeles annak át-
látására. liogy bukásunk feltarróztatliatlaiiiil 
bekövetkezik, ha közgazdasagi erőinket nem 
sikerül és pedig a legrövidebb ido alatt, leg-
alálili is megketszerezni. Kzt pedig csak ugy 
érhetjük el, ha első sorlian uj termelési forrá-
sokat tárunk fel,  a mire az anyag az egesz 
megyében bóven meg van. esak hiányzik a 
mindent mozgató toke. Toké pedig esak azon 
feltétel  alatt telepszik le távoli keleti vidéke-
ken. ha a vasúti összekütlelés es pedig lehe-
tőleg a világ forgalmi  vonalakkal meg vau. 

A székely vasút, mely (lalaczczal és igy 
a tengerrel kúti üssze kelet lele a forgalmat, 
arra van hivatva, hogy az ország k"leti részé-
nek kereskedelmet és iparát egesz kidet felé 
terelje, mint egy világ kereskedelmi vonal 
egyik alkat része, ile fajdalom  legnagyobb ré-
szeben és pedig azon részében, mely a leg-
szükségesebb kiépittetlcniil vau. l'gy latszik, 
hogy eddigi sürgetéseink jóakaratú biztatásnal 
egyebet nem eredményeztek és én részemről 
javaslom ezek után. hogy kérelmünkkel kiiz 
vetleniil a képviselőházhoz forduljunk,  szem 
elölt tartvau azt a hires mondást: ^Zörges-
setek  és megnyittatik  kérjutok  és adatik'. 
Indítványozom tehát, hogy a törvényhatósági 
közgyűlés az alanti feliratnak  a képviselőház-
hoz leendő elküldését határozza el. 

Mélyen  tis/.telt  Képviselőház! 
A székely nép, a székely nemzet a ma-

gyar állam egyik legtekintélyesebb határköve. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az alkoholizmus. 

T a n u l m á n y K. Sz. u lán . - Irla l 'ál J á n o s . 

Forrong a társadalom. Kapkod minden felé 
inint a vizbe esett einber is a XX. szazad isza 
pos mocsarából képtelen a magasabb gondolkodás 
ösi saslakára föltekinteni. 

A felséges  eszményeket k'.ülie n meg tévedi 
irodalom a szivekből, a lelkesedés lángját elfoj-
totta a közömbösség mérget lehelé szelleme 9 a 
mint jobban éajobban tünedeznek képzeletéből a 
i agyra törekvő ősök példái, mélyebbé válik elölte 
•I biiu fertós  mélysége, kiélesednek e mélység 
falai  s a kétségbeesés gyáva fegyveréi  ragadja 
meg görcsös, kiasszon vézna keze, hogy megölje 
öntudatát. 

A biin soha nein tapasztalt frivolsággal  tolja 
elé szennyes, kifényesített  arezát s még a leg-
józanabb fölfogás  is meg van vesztegetve. 

Az úgynevezett .philaiitropok" fegyverrel 
és rendóri fedezet  mellett akarják megallitani a 
romlás láváját. A szeretet gyógyító ereje hiány-
zik nálunk s a ezéltól messzibbre vannak, mint 
valaha. Egyet elértek ; ez diadal mámorral lülti 
meg fagyos  szivüket: a hamis eskü nyílt kenyér 
kereset s a papság és egyháztól elidegenítették 
a nemzeteket s elfeledték,  hogy az államok élet 
fundameutuma,  .a tiszta erkölcs, uiely ha meg-
vesz, Ki'ma ledől s rabigába görnyed". 

A szegénység rohamos terjedése ijesztő 
képet kezdett ölteni, a börtönök mip-nap után 
telnek, s a romokból, az erjedésnek indult tör 
inelékekból sziszeg a méregfogu  kígyó: a nihi-
lizmus, a szabad kóinivesség s a sötétség más 
szörnyszülöttéi elnyeléssel fenyegetik  a társa-
dalmat. 

A korcsmák száma meghatványozódott egy 
pár évtized alatt s miként a növények és illatok 
között vannak egyedek, melyek az erjedő bom-
lási termékekből táplálkosnak ; ép ugy az embe 
riség fattyukinővésein  kasztok települtek meg, me-
lyek a'rossz méhéből szívják eledelüket B a roszszal 
veszniük is kell. 

Azonban az államnak fokozódó  szükséglete, a 
községeknek, az egyesekit'k s egyáltalában 
az egesz közgazdasági eleinek növekedő igényéi 
oly teherrel iiytigosznak vállainkon. liogy föld-
jeink és erdőink úgyszólván már esak arra 
valók, liogy adósságaink kamatait űzethessük 
'Js igy toke gyűjtésre gondolnunk sem lehet. 
IVilig jo| tudjak a "közgazdasági kisebb ismere-
tekkel birók is. hogy amely nemzet nem a tőkéjét, 
hanem az adóssagát niiveli, az a kikerülhetet-
len pusztulásnak néz elébe. Ha pedig a székely 
nép az anyagi romlás felé  közeledik, akkor 
megkezdődött Magyarország gyengülése is. 

Ilyen helyzetben fordulunk  a mélyen t. 
képviselőházhoz, kérve, esdve a segítséget, 
mely meg most lu-m késő. l'gyanis számos és 
jiéilig világ forgalmi  ezikket képező közgaz-
dasági erőforrásaink  vannak, melyek feltarasra 
várnak, ile hiányzik a hozzavaló toke. Knlő-
ségeinkhen illeg mindig ideg fatöniegiiuk  van. 
mely most vasút hiányában csakis nyomott 
áron értékesíthető: barnaszenünk nagy mérv-
ben terül el a megye különböző erdősegeiben, 
sot kőszenünk is olyan első minőségű. mely a 
porosz kőszénnel kiallja a verseny t. Vasercziiuk 
nagy tömegben van és kiiiinő minőségű, már-
ványunk pétiig oly nagy mennyiségben talal-
lialó, liogy az egesz szomszéd allamokat ellát-
hatjuk s minősegét illetőleg vetélk"(lik bármely 
marványnyal. Az utolsó időben oly nagyon fel-
kapott réz «élezünk szintén nagy terjedelemben 
van hegyeinkben és a Hargita hegység elég 
tlusan adhat ki cziuóbert. melynek erléke kiiz-
isiueretű. Ha még felemlítjük  elsőrangú sa-
vanyu vizeinket, mindezek olyan tömeges él-
téket képviselnek, hogy ezeknek piaezra vitele 
megmentené a székelység közgazdasági életét 
es kimondhatatlanul fokozna  annak erejét. 
Mindehhez azonban töke kell s habár egyes 
czikkek iraut különböző pénzerók érdeklődtek 
is. az alkudozások s tárgyalások kezdetén meg-
akadtunk azon szomorú tényen. liogy a Szé-
kely vasútnak gyergvó—szászrégeni vonala még 
mindig nincsen kiépítve. 

Az ISlIö. Ovi \'1I. t.-cz. már kötelességévé 
tette a kormánynak, hogy ezen vasutat léte-
sítse s noha az óin már hat év teli el. a va-
sút legfontosabb  része, névszerint a gyergyó-

Suha sem volt annyi szegén)ügyi lorvén) 
a világon, soha talán akkora összeget nem fordí-
tottak az államok, intézetek, egyesek n ti)oinor 
enyhítésére, mint napjainkban a még sincs ered-
mény. 

Mintha úlol feküdnék  a kézen, mely eny-
híteni akar a nyomoron ! 

A rendőrileg elkönyvelt szegéinek ügyén a 
rendőri hideg adakozással so'scin fognak  segíteni. 
A pénz elfojtja,  do bo nem lieggeszti a sebeket. 
•Szeretet kell oda. Kz a legnagyobb hiány a inai 
„philauihropikiis" érzelgősség rideg korszakában. 

Csak egy kedvező pillanat kell, hogy fel 
lobbanjon az a tömérdek gyiijtó anyag, mi a gyá-
rak és alsóbb rétegek parazsában él. Sivár lelkii 
lázitők csak alkalomra várnak, hogy véres leplük-
kel elborítsák az emberiséget. 

Adjátok vissza az emberiségnek a bitet s 
nz egyház nemesítő befolyásának  engedjetek sza 
bad teret s meg van oldva a szegény ügy ! 

A nyomorral arányosan terjed az alkoholiz 
mus pusztító rákfenéje,  vagy talán ez utóbbi az 
előbbinek folyománya. 

Szegény ügy, alkoholizmus, büntettek, ön 
gyilkosságok, elmebetegségek, a családi életben 
előforduló  viszályok és egyenetlenségek, mintha 
szoros oksági viszonyban állanának egymással. 

Orvosok, kémikusok behatóan foglalkoznak 
már az alkoholnak az idegekre és az emberi szer-
vezetre gyakorolt hatásával, s mitul inkább haj-
lanak ama nézőt felé,  hogy az alkoholra az em 
beri szorrezetnek semmi szüksége uincs. 

Francziaország, Németország vezér szerepet 
játszanak az alkoholizmusban és az óvó szabályok 
az ellene alkalmazandó eszküziik felderítése  körül 
is ott iudull meg a mozgalom. 

A tudósok és kísérletezők egész sora áll 
rendelkezésemre ezen tanulmányom és a tapasz-
talatra alapítom a levonandó következtetéseket. 

Az arab eredetű alkohol szó fogalma  valami 
dolognak a tiszta lényegit jelenti és az alchimisták 
ethiinologizálása Bzerint a bornak a lényegét ért-
hetjük alatta, de uein az abszolút állapotában, 
hanem kevés víztartalommal. Az alkoholizmus 

szászrégeni vonal még mindig nincsen kiépítve, 
sót a Nagyméltóságú kereskedelmi Miniszter 
ur a f.  I'.llll. évi allami költségvetés tárgyalása 
alkal.nával kijelentette, hogy noha a vonatkozó 
vasúti tervek készen vannak, e vasutat nem 
tudja kiépíttetni mindaddig, mig a Nagyméltó-
ságú pénzügy Miniszter ur a szükséges építési 
költségei rendelkezésére nem bocsátja. 

Mélyen t. Képviselőház! 
Mi azt nagyon jól tudjuk, hogy a jelen-

legi pe.izpiaczhoz az alluiun.nk kölesönéit for-
dulni a pénz drágasága miatt nem lehet. Azon-
ban azt is tudjuk, hogy e vasút vonal kiépí-
tésére -_M L'S millió koronánál tobb nem szük-
séges s habár magában véve ezen ősszeg elég 
nagy is. mégis azt három évre beosztva, akar 
a költségvetés megbírná, akar pedig a pénz-
tári keszletek fetlezheiik.  I gy vagyunk meg-
győződve, liogy e vasút vonal mielőbbi léte-
sítése nem egyszerű vasút építkezési kérdés, 
hátiéin fontos  közgazdasági kérdés, mely nem-
csak a Székelyföldet,  hanem tiihli enlélvrészi 
és inas magyarorszagi varmegyéket is közel-
ről érdekli. 

Kiöltünk tisztán áll ugyanis, liogy Ma-
gyarország közgazdasági élete csak akkor fog 
fellendülni,  ha" termékeit a külföldön  minei 
több piaezon el tudja helyezni. Kzen szempont-
ból pétiig ugy a földrajzi  helyzeténél, mint az 
illető allamok közgazdasági allapotánál fogva 
első sorban a keleti allamok leié kell terjesz-
kednünk. Minden nagyobb kereskedelmi forga-
lom pedig a tengerhez törekszik. Nekünk pe-
dig a legközelebbi tengeri kikötőnk, illetőleg 
az a kikötő, hol mar tengeri hajók rakodnak, a 
Womániahan levő (ialacz. (lalaczlioz pedig a 
g\iii. batár állomás áll legközelebb. 

Mar mostan felfordított  kereskedelmi, (le 
legkivált vasút forgalmi  politika az, midőn a 
gyimesi halár állomásunkhoz, melytől i ialacz 
J.'SIl kilométerre van. a belföldön  olyan vasúti 
összeköttetést tartuak lel mint a jelenlegi, mely 
Budapesttől. Tövis, Brassó, Csíkszeredán át. 
tiyímesig SliJ kim. utat leszeu ki. inig ha a 
székely vasútnak gyergyó -szászrégeni vonala 
készen volna, akkor a forgalmi  ut Budapesttől 
tiyímesig csak 751 kilométert téiuié ki. a mi 

pedig az alkohol mérgezés krónikus alakja, mels 
leginkább ko/.épkuru és rossz életviszonyok kózütt 
élő embereknél a szeszes italok túlságos és foly-
tonos élvezete következtében jó létre". 

A XIV. században az élet vizének nevezték 
az alkoholt egy Cibaldi lirtino nevii olasz tudna 
könyve szerint iibban az időben általánosan elfo-
gadott nézet volt, hogy a pálinkával minden uetnü 
betegséget gyógyíthatnak, sőt azt tartottak róla, 
liogy az öregek életét meghosszabbítja. 

Az alchimisták felledezték  előállilási módját, 
a magasabb körökben a XVI. században divatossá 
válik a pálinka ivás. majd az alsóbb néprétegekbe 
is eljut annak élvezete. Knész iparággá fejlődik 
a pálinka főzés.  S mig eleinte esak bőrből sza 
badott főzni  XIV. I.ajos lezdeleie szerint .spiri-
tnsviuit", most már az emelkedő fogyasztás  az 
almát, körtél és mondhatni majdnem minden gyü-
mölcsül körébe vont ... 

S ma napság már idy magasra rúgott a fo-
gyaH/lás és oly tökélyre az előállítás, hogy min-
den országnak meg van a maga különleges pá-
linkája azon az 3U--J0 féle  likörüii és pálinkáu 
kiviil, melyeket minden nagyobb város kávéházai-
ban pancsolnak. 

A pálinkaipar tükéletesbíilésc csak a rop-
pant nagy fog)  asztásban leli fokmérőjét.  A leg-
magasabb köröktől le a viskó szegénységben gub-
basztó koldusáig mindenütt óriási mérvet iillolt a 
fogyasztás.  A közép osztály szinte fulladoz  a pá-
lika gőz mis-imls levegőjében s nem ritkán oly 
egyénekkel találkozni, kik puffadt,  arczukkal, lágy 
testükkel, ideges rángatózásu idegeikkel néha 
uélia megvillanó tétovázó tekintetükkel és emberi-
ességükből kivetkőzött modorukkal : ijesztő bizo-
nyítékai annak a kornak, mely marczangolja agyu-
kat, rágja testüket. 

Hová tünt el az az idő, midőn a magyar 
nók meg sem ízlelték a vendégeknek nagy kel-
lőmmel felszolgált  szeszeket V 

Csak 20 éve, hogy a konyak ivás lábra 
kapott Magyarországon éa azóta asszonyok, láuyok 
sem dlátják hozzá nyúlni. 

A liberálizmus oda kiáltott a nőnek szabad 
vagy, vetkőzd le nőiességedet s a feminizmus 

által az iit III kilométerrel rövidülné meg. 
Kz a III kim. nt rövidülés pedig világforgalmi 
útirányoknál is már olyan tetemes, hogy a ke-
reskedelem lisztán ezen ut rövidítés miatt is 
élénkülni és fokozódni  kezdene. Hozzá járul 
ehhez az. hogy akárhány tömeges áruezikk 
vau. mely ezen ut rövidítést nem is nélkülöz-
heti és leginkább olyan megyékben, melyek a 
még kiépilteilen gyergyó—szászrégeni vonal 
gazdasági köréhez tartoznak s a melyek közül 
a székely vármegyéket nem is említve, ezúttal 
csupán Alsó Fehér. Torda-Aranyos. Kolozs. 
Szolnok-Doboka. Uesztercze. Bihar. Szathniár. 
Mármaros. Hajdú. Ing. Bereg vármegyéket 
említjük, mini a melyek ezen vonal által ér-
dekelve vannak és termékeik s kereskedelmük 
tekintélyes részével keletre vannak utalva. 

Nem titok ugyan az előttünk, liogy eddig 
legalább, kéleli forgalmunk  és kivitelünk nem 
volt tulmagas. mert hisz az évi átlagos kivitel 
értéke L'ti :(ü millió koronát tett ki. I»e ez 
nagyrészt onnan van. mivel a k'izeli keleti 
összeköttetés iii'in volt meg. S ha a székely 
vasutaknak említett vonalát a magyar állani 
kiépítteti, a már fentemiitett  111 kilómétér ut 
rövidítés kétségtelenül tetemesen fogja  emelni 
a kivitelt, mert hisz az tagadhatatlan, hogy 
România. l)él-( Iroszország. ívszlieu Bulgária, 
tlürögország, Malta. Cvpnts. európai Törökor-
szág. ázsiai Törökország. Kgyptom. Klöindia 
és Ceylon leginkább (laíaczról közelíthető illeg 
Magyaországból ki indulókig. 

Már most ha tekintetbe vesszük azt. liogy 
ezen keleti országokban számos olyan czikkre 
nézve is találhatunk piaczi elhelyezést, melyek 
a sürgetett székely vasút hatáskörébe esö vár-
megyékbe n, de különösen a Szekelylöldön te-
temes mennyiségben vannak és találhatók, már 
tisztán ezekre való tekintetből is a székely 
vasút kiépítése oly sürgető szükség, hogy ezzel 
szemben a pénzügyi áldozat felezve  lesz. egy-
részt a nagyold) vasúti forgalom  folytán  a 
vasúti bevételekben, másrészt pedig a fellen-
dülésnek induló keleti kereskedelem folytan 
előálló közgazdasági elóhaladásban. végül azon 
gyári és banyászati vállalatok keletkezesének 
adója által, melyek a vasut létesítése folytan 
ebire láthatólag gyors egymásutánban fognak 

árama kiragadá a nőt a család, tűzhely bűvköré-
ből s Illa lányok, asszonyok kóstolgatják az éde-
sebb fajait.  Innen a sok rom, az egyenetlenség, 
a viszály s a sok vihar a családi életben s a sok 
házasságtörés. 

Ilová jiillalok I l ó k ? Az élvezet mámora el-
vakított . Vig, áz.zalok ! Az üdeséget leperzseli az 
élvezet tikkasztó lievc aiezotokrol s akkor eldob-
nak, mint i'cska tárgyat. Ti kapkodtok mindenhez 
s őrjöngő kézzel ragadjátok meg a mesterséges 
szépítés eszközét s nem gondoljátok meg, hogy 
bukott testvéreitekhez lesztek hasonlóvá midőn 
a liiin halálra szorító karjába dőltük. 

A munkás osztályban még ijesztőbbek az 
állapotok. A ki járt nagyvárosban az előtt nem 
kell bizonyítani, hogy azokba a félre  eső buti-
kokba mily nagy számmal térnek bc a nők. A 
nyomor iizi s ők azt hiszik, táplál a szesz. Pedig 
kémiailag ki van mulatva, hogy az alkoholuak 
tápláló ereje semmi. 

Nagyot haladott az emberiség ! A legyalázott 
középkorban csak gyógyszernek vagy nagyon ki-
vételes italnak tartották a pálinkát s ma — lior-
renilum dictu — életszükséglet I 

Mindig voltak részeg emberek mióta a sze-
szes italokat ismeri az emberisé:. De hát hol vau 
az a státus, a melyben visszaélések :ie küvettet-
nének el'! Mig az emberi természet u rosszra 
hajlandó lesz, — sőt ha fokozzuk  teljesen rossz 
is tud lenni — biin mindig lesz. Hu meg ugy 
haladunk mint moslan és kiszabadul lánczai kö-
zül a rossz grasszalni fog  ! Midőn a megdagadoU 
folyó  rohanó árama felszaggatja  a gátakat s kitör 
medréből, seper rombol mindent, mi útjában áll: 
ilyen a fékvesztett  szenvedély is. (Itt csendőrrel 
és szuronyuyal nem érünk czélt.) 

A stutisztika rideg számok igazságával bi-
zonyítja, hogy a nagymérvű szeszfogyasztás  az 
emberi társadalmat létalapjában támadja meg. 

A pálinka fogyasztás  rohamos terjedése a 
filoxera  fellépésével  esik össze. Francziaország 
szőlőinek 1 , része, Magyarországon még több 
pusztult el. A borra irányuló kereslet folyton 
nagyobbodott. Mit tettek a borkereskedők ezzel 
szembeu ? Beszerezték a homoki borokat. S hogy 
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letelepedői, különösen a Székelyföldön,  hol igen 
számos és nagy nyereséggel kecsegtető, tőke 
elhelyezésre váró anyag van. 

Csak épen annak illusztrálására, hogy a 
keleti piaczok elfoglalására  mily nagy nienyi-
ségü anyaggal rendelkeznek a székely várme-
gyék és azon többi megyék, melyek a székely 
vasutak által érdekelve vannak, felemiitjük 
azon fontosabb  czikkeket, melyekből keleten 
nagy szükséglet van és melyekből a versenyt 
a többi államokkal közelségünknél fogva  kiáll-
hatjuk. Ilyenek : fa,  fakéreg.  mész, papir, pok-
rócz (kis Ázsiába) porezellán és kőedény, kén-
sav, sósav, konyhasó, széna, kőszén, szóda. 
Üvegáru, vas, és aczéláruk. gazdasági gépek, 
komló (Kis-Ázsiába) fosfor,  nyerges áruk, 
ásványvizek, grafit  tüzállótégla gyártáshoz, 
faedények,  márvány, müfüvek. 

Mindezek a czikkek Magyarország kele-
tibb felében  szétszórva, de a legnagyobb ré-
szük tömegesen a Székelyföldön  is találhatók. 
Mihelyt pedig nálunk a tőke nagyobb ipari 
vállalatokba elkezd helyezkedni, ez által meg 
lesz oldva a Székelyföldön  a közgazdasági álla-
potjavulásának kérdése is, mert hisz a gyári és 
bányászati vállalatok nem csak uj kereseti és 
pénz forrásokat  nyitnak meg. hanem a számos 
munkás kéznek uj és jól fizető  munkát fognak 
adni és ez által el lesz érve azou politikailag 
magas czél is, hogy egyrészt a székelység ki-
vándorlása apadni fog,  mis részt pedig a Szé-
kelyföldnek  kizárólagos székely jellege, mint ki-
váló és szükséges állam fentarto  eró megmarad. 

Mindezek keresztül vitelére szükséges 
tőke elhelyezés azonban nehezen csábitható 
be a székelyvasut kiépítése nélkül, sót azt 
merjük állítani, hogy a keleti piaczok el-
foglalásától  könnyen elkéshetünk, ha e több-
ször említett vasút vonal kiépítését az évek 
későbbi sorára halasztjuk. Mindnyájan tudjuk 
ugyanis, hogy a kereskedelem lassan szokik 
hozzá uj útirányokhoz és piaczokhoz. Bele 
telik három, négy év abba, mig a kereskede-
lem egy-egy uj vasúti irány előnyeit átlátja 
és kombinálja. Klóttünk áll a l'redeal—Buka-
resti összeköttetés, melynél az igazi nagy for-
galom csak a vasút megnyitása után három-
uegy év múlva indult meg. Ha tehát a szé-
kely vasút gyergyó—szászrégeni vonalát, csak 
évek múlva kezdik építeni, akkor keleti keres-
kedelmi forgalmunk  csak G—S év múlva jut-
hat fellendüléshez,  a mely idó a mostani gaz-
dasági háborúk korszakabau kétszeres hát-
ránnyal vet vissza s félni  lehet, hogy a nem-
zetek versenyében leghátul maradunk s épen 
ennek elkerülése miatt nem szabad az állam-
nak visszariadni olyan pénz áldozattól, melyet 
az állam, három évre felosztva  kölcsön nélkül, 
költségvetésileg is elbírhat. 

Mindezen okoknál fogva  hazafias  tiszte 
lettel arra kérjük fel  a mélyen t. Képviselő-
házat, hogy a székely vasutak madéfalva— 
gj ergyó-szeutmiklós — szászrégeni vonalának 
kiépítésére s e végből a költségeknek i{ évi 
és pedig l'JOá-töl kezdődő részletekben leendő 
fedezésére  a kormányt a székelység közgaz-
dasági életének fellendítése  és a keleti keres-
kedelem megteremtése végett megfelelóleg  uta-
sítani méltóztassék. 

Maradtunk hazafias  tisztelettel 
C'si/rvár/negre törvényhatósága. 

erőt adjanak neki ipari pálinkával vegyítették. 
Rájöttek a niiihor gyártására. Még cz óriási ter-
melés sem volt képes kielégíteni u szükségletet. 
K mellett a bor ára hallatlan magasra szűkölt Tel. 
A nép elszegényedése is mind Bzélesebb rétegben 
kezdett elterjedni. A kéinia haladtával beállott 
olcsóbb előállítási inód a pálinka árának leszál-
lítását vonta maga után s igy a nép, melynek a 
méreg drága borru nem jutott, olcsóbban jutván 
a pálinkához aunak fogyasztását  kezdette kultiválui. 

S beállott Magyarországon az az állapot, 
liogy egyes sivár lelkű niiiborgyárosok niegiraz-
dagottak s ennek rovására huzánk sok jó bortermő 
vidékén is a nép a pálukaivásra adia inagát. 

Pedig as alkohol nem csak hogy uein erősít, 
hanem még nem is táplál, a használat után fel-
izgatja az idegeket, a vért egy kissé felkavarja 
és arcz-rózsájáu látszik e hatás, de aunál nagyobb 
a levertség, a lehaugoltság, a tespedés es a tu 
uyaság a nagymérvű fogyasztás  után. 

Ki látott megrészegedni embert és figyelte 
minden ténykedését, igazat ad nekem. Lássuk 
egy pár példáját. 

Parker "angol orvos munkát végeztetett 
olyan muukásokkal kiknek szeszt adott és olya-
uokkal a kik nem kaplak tzeszt és mit tapasz 
talt? A kik nem kaptak szeszt jobb, derekasabb 
munkát végeztek és több eredtnéuyt tudtak fel 
mutatni, jlaning londoni bíboros érsek HÜ évnél 
tovább élt és soha uem liaszuált szeszes italt. 
Hasonlóképpen Rotscbild Ferdinánd báró, ki 1898. 
évben halt el. Pedig óriási vagyonának gondo-
zása nem kis fejtörést  okozott ueki. 

Az Egyesült államok haditengerészet:' nél 
alkalmazott matrózok semmi szeszt félét  nem 
hasinálnak. 

Joubert a burok fővezére  a táborból min-
deunemü szeszes italt kitiltott, mig az angolok 
szesszel élesztik a bátorságukat. 

Gallieni faranczia  tábornok Madagaszkár 
meghóditója 1887 óta semiféle  sieBies italt nem 
iszik, neki a* a véleménye, hogy a „rossz vii 
is többet ér, akármelyik pálinka vagy likőrnél*. 

Ne feledjük,  hogy itt az alkoholizmus rák-
fenéjéről  van azö. 

== A képviselőház ülései. A képvise-
lőház május hü 6-áii tartott ülésében véglett as 
Adria javaslattal s azt a korináuyelnök módosí-
tásival elfogadta.  Mikor a ház a jazaslat utolsó 
szakaszát is megszavazta. Hegedűs minisztert a 
kormánypártról hosszasan és lelkesen éljenezték. 
A május li'i 7 én tartott ülésben az Adria javas-
latot harmadszori olvasásban is megszavazták s 
így alkotmányos tárgyalás és hozzájárulás végett 
elküldték a főrendiházhoz.  Ugyancsak ezen ülés-
ben hozzá járullak az állami gyermek-menedék 
helyekről szoln javaslat főrendiházi  módosításához. 
Megszavazták a fiumei  törvényjavaslatot is, mely-
lyel a magyar közigazgatási bíráskodás ós admi 
uisztrúczió a középfokon  is beilleszkedik a fiumei 
közigazgatásba. Az ülés vécén Wlassies Gyula 
knzuklatásiigyi miniszter válaszolt Zichy Aladár 
grófnak  a Pikler tanár ügyében elmondott inier-
pellácziójáru. Kijelentette, hogy Pikler a neki tu-
lajdonitotl tanításokat nem hangoztatta » megje-
gyezte azt is, hogy a kormány a tanszabadságot 
teljes erejével meg fogja  védelmezni és u filozó-
fiai  rendszereken inkviziloriiis eljárást gyakorolni 
nein fog.  K mellett igérelet telt arra nézve, hogy 
a jogbóleseletet, melyet Pikler doktor tanit, a szi-
gorlat kötelező tárgyai köziil törülni fogja.  Zichy 
A.adár grnr felszólalása  uláu a ház a választ tu-
domásul volte. A május hó Dón tsriott gyűlés-
heti Széli  Kálmán kormányoliiök, mint belügy 
miniszter bejelentette a közigazgatás eeyszeriisi 
téséról szóló törvényjavaslatot. Azután megvalasz 
tollúk a delegáczió tagjait. A szavazásban II 
Kossuth-féle  függetlenségi  párt nem vett részt. 
A következő tárgy a fiumei  javaslat harmadszori 
olvasásban való megszavazása volt. 3 végül hőzzá 
fogtak  a magyar-horvát tengerhajózási társaság 
szerződésének tárgyalásához. A javaslatot Baty-
lyliány Tivadar gróf  ismertette. Hozzá szólottak. 
Major Ferencz, ki u javaslatot azért nem fogadja 
el. inert akadálya a szabad huj /.isn.ik Lukács 
tiyula az adómentesség ellen tiltakozott. Hegedűs 
miniszter nyilatkozata után a ház a javaslatot 
általánosságban elfogad'.u  és a részletes tárgya-
láshoz is hozzá T.igtak. A május hó 10-éu tartott 
ülésben befejezték  a magyar horvát teiigerhajós-
társiság. további u Fiume-Velelicze és Fiume 
Ankoiia közti vonalra hozott szerződések tárgya-
lását. Ugyancsak végeztek az 18U7. évi XXX. 
t. cz. módosításával is. A május hó ll-éu tartóit 
ülésben az az elótt való napon letárgyalt javas, 
latekat harmadszori olvasásban is elfogadták.  Az 
Uiiin a szeszadó módosítására beterjesztett javas-
lattal foglalkoztak  és uzt el is logadták a pénz-
ügyminiszter pótlásával. Ülés végén Visoutai 
Soma interpellált a niódlingi turul czipők dol 
gábiin, mire Hegediis miniszter válaszolt. Rámu-
tatott, liogy 17 millió korona értékű czipút hoz 
nak be az országba, a mit a kis ipar uem tud 
inegskudáljozni, ezért igyekozett az országban 
czipó gyárat alapítani. A inódlingi gyúr ajánlatát 
a/ért fogadta  el, mert eiinnk a gyárnak 27 fiókja 
van az országban. Kzen gyárhoz szükséges bórt 
17 magyar czégtól szerzik bo és 500 magyar 
munkást kötelesek alkalmazni. A gyár még eddig 
a szubveiiczict nein kapta meg, erre csak ükkor 
lesz joga, lm teljes erejével dolgozik. Ha vissza-
élés történt, azt meg fogja  torolni. A választ ugy 
a ház, mint Visoutai Soma tudomásul vette. 

A leghíresebb alpesi vezetők óvakodunk az 
alkoholtól. Eg^ík többször megmázsta a Moniblan-
kot, lizennégy hónapot töllött a Himaluya legma-
gasabb rétegeiben, bejárta "J izbun Ujzéland ina 
gaslütuit s uzt mondja: fődolog  minden szeszes 
italtól tartózkodni. Pedig hogy nagy hidege-
cet kellett kiállunia és sokszor érezhette lankadni 
energiáját és idegei riigékonyságának csökkenését, 
azt hiszem senki gyanúba uem vonja, a ki járt 
ulig megmászható meredélyeken és életveszélyes 
sziklaormokoii, 

Kgy franczia  újság szerint a valódi atlilé-
ták. mind tartózkodnak a szesz ivástól. Ajánlom 
azoknak kik a gyilkos k/s pohárban akarják ro-
zoga idegeiket erősíteni, megszívlelésre a mon-
dottakat. 

Az ivásrn használt alkohol ezenkívül még 
mérgező tulajdonságú és ártalmas azon lisztáta-
lan anyagoknál fogva  is a meljek ugyan eltávolít-
hatók. de mivel ezen vegyületek kölcsönözik a 
zamatosságát: azokat a gyártással nem rektirikál 
hatják. 

Mit tesznek Irhát, hogy mégis iható legyen 
a sok rondító auyoggal telt alkohol? Különféle 
zamatokat kevernek s igy lesz a közönséges iha-
tatlan alkoholból: abszint, angolkeserü, naruncs, 
cseresznyelikör stb. S ez által kétszeresen ártal-
massá lessz az alkohol, mert n zamatot add ve-
gyülelek iniud oly természetűek, melyek az al-
kohol mérges tulajdonságát inegszüutetni nem, 
de fokozni  képesek, hatásuk nyilvánul: álinos-
ságban levertségbeu, vagy görcsököt okoznak, 
vagy szerfölött  felizgatnak  a inire valóságos bnta 
kábultság következik. Mindezek -könuyeu tanul-
mányozhatók a páliukaivókuál. 

A mi az alkoholizmusnak a közegészségre 
irányuló hatását illeti azt is egy pár adattal meg-
világítom. 

A párisi orvosi akadémia 1871 óta foglal-
kozik azon betegséggel, a melyeket az alkohol 
az emberi szervezetre gyakorol. Megtámadja a tü-
dőt, a vesét, a szívet, u gyomrot, csökkenti a 
tnuukakedvet, az akaraterőt CB kilurUat gyöngíti 
éB a ragályos betegségekkel azcuibeu csökkenti 
a szervezet ellenálló képességét. 

A romániai székelyek gyermekei-
nek nevelése, székelyföldi  inter-

nátusokban. 
(Folytatás.) 

S még egyre : hogy ne legyünk már tovább 
vakok saját faji,nemzeti  érdekeink felismerésében. 

Nem fog  ártani, ha inult és jelenből nyitott 
szemekkel nézünk a jövőbe és az eddiginél 
jobban érdeklődünk honfitársaink  s igy önmagunk 
sorsa iránt is. 

Itt * gondolatnál eszembe jut egy boszfoni 
protestáns papnak azon mondása, hogy „a ki 
ég. az él." Az égés proczeszusa életet jelent a 
természet háztartásában ugy. mint a társada-
lomban. 

Azon nemzetek, azon egyedek élnek, me-
lyek állandóan alkotva cselekszenek. Egy nemzet 
halála ott kezdődik, hol annak egyedeí'ien az 
altruizmus embertársaik, fairokonaik  iránt segí-
tésre támogatásra iudiló rokonérzés m-gsziint. 
Én hiszem, hogy a székely fajban  b-vö őserő, 
nemes vonások lövőben az eddiginél jobban ki-
fognak  bontakozni. Ehhez azonban mai helyze-
tünk tisztázása s jobbjaink lelkesültsége, terv-
szerű cselekvésre indító égésére van szűkségünk, 
mely égés mozgásra, helyes és öntevékenységre 
fogja  indítani, in-legileni, önhékói közt nyögő 
társadalmi életünket is. Ez nem is lesz felesleges, 
hisz már a magunk kárából is tanulhalunk. 
Csak 3tl0 évre tekintsünk vissza. Mihály vajdá-
uak az erdélyi fejedelemségre  való jutása s olt 
ha bár két napos uralmából, a s-'ékelyek mát 
akkor levonták magukra a következtetéseket. 
(L'.sd 1G00 IMII LJczfalván  tartolt ors/ággyülés 
ide vonatkozó rendelkezéseit.) 

De ne feszegessük  a multat, találunk a 
Henben is okokat, melyek > székely-ég faji 
nemzeti érdekeinek megvédése szempontjából 
cselekvésre sarkaljanak. 

Vessünk c<ak egy futó  tekintet napjainkban 
is Romániában élő véreink helyzetére. Allam-
jogilag az ott élő magyarok két csoportba oszt-
hatók u. m.: 

1 szőr bens/.lilöttekr», ill. román honpol-
gárokra. 

11-or ott ideiglenesen letelepedett magyar 
állampolgárokra. 

Beszéljünk ezekről külön-kiilön. 

I. Benszülötlek. 

Ilyenek Háromszék és Csikvármegye szom-
szédságában frkvö  román területen Gorzafalva, 
Tatros, Klézsa, Fúrészfalva,  stb. községekben 
évszázadok óta mintegy 70—80 ezerén laknak 
ott is csángóknak nevezik őket. Ezen falvakban 
a papnak, tanítónak jegyzőnek, kik rendesen 
nem magyar származásúak tnég magyarul sem 
szabad tudni. 

A vallástant a róni. kath. papnak a magyar 
anyanyelvű gyermekeknek oláh nyelven szabad 
tanítani. A községeknek egyházi iskolát állítaniuk 
uem szabad; hanem ezek helyeit a román kor-
mány állit unndrii községben egyel, melynek 
még az udvarán sem beszélhetnek a gyermekek 
magyarul. 

Hat ezen körülményeket összehasonlítva 
a mi rnmánaink helyezetével s az általunk gya-

korolt eljárások lényegével nyilvánvaló, hogy a 
viszonosság elvét távolról sem láthatjuk meg-
valósítva. Az Országos Nemzeti Szövetség, mely 
feladatai  közé sorolja a magyar laj részére ide-
gen államokban mind azon jogok biztosítás t, 
melyekben mi is részesítjük az illető nemzet, 
fiait,  ha exen kérdésre terelné figyelmét,  valóban 
találhatna tért a cselekvésre. 

II. Ideiglenesen letelepedett magyar állam hon-
polgárok. 

Ezeknek száma a Bukarestbe megjelenő 
rRomiinischer Lloyd" szerint is meghaladja a 
100 ezerel. Söt nevezett újság többet mond. 
mert kijeleuti azt is, hogy ezek ma holnap anya-
nyelvüket. is elfeledik;  rövid idő múlva azt se 
fogják  tudni, bogy van-e Magyarország. 

A „R. L." figyelmeztetését  jó tudnunk Kö-
szönjük. Annyi bizonyos, hogy ezi-n magyarok-
nak, kik az oszt rák-magyar konzuláiu-tól ki-
eszközölt engedélylyel tartózkodnak Románia 
nagyobb városaiban, ott semmiléle joguk nincs. 
S éppen azért n>-in érthető, hogy minő alapon 
korlátozhatók ezek is, mint magyar alattvalók 
abban, hogy gyeimekeikei hazafias  szellemben 
a modern pedagogi* követelményeinek meglelelö 
leg nevelhessék. 

Ha a Románok fürdőinkre  jönek vagy más 
érdekeik elintézése végett, útlevéllel nálunk 
tartózkodnak, mi nem kérdjük, nem teszszük 
lelelőssé azért, hogy néinet vagy Iranczia bonokkal 
és nem magyar szellemben neveltetik gyerme-
keiket. 

Ha a magyar alattvalók, kik, liogy azok 
maradhassanak évről-évre fizetnek,  a román tör-
vényeket tiszteletbe tartják, azok gyermekeinek 
nevelésügye nem képezheti a Románok részéről 
kritérium tárgyát. Éppen azért érthetetlen, liogy 
a magyarok által fent  ártott feleke».eli  jellegű 
elemi iskolák tankönyveit, melyeket itthon is 
tantervünk szellemében használnak, minő alapon 
tiltják ki a magyar iskolákból. 

Legutóbb a román kormány részéről ily 
sorsban sészesfilt  az ev. ref.  felekezet  által hasz-
nált törléuelmi, földrajzi,  olvasó, és énekes köny-
vek mellett az egészen ártatlan (iöncziléleAbc.-és 
könyv is ugy, liogy ezen iskoláinkban évek óla 
természetrajzból tanítják az írva olvasást. 

Nrin is emlilve azt, hogy a román nyelvet 
a magyar iskolák feli  tartói költségére román 
tanítókkal taníttatják. 

Van-e a mi ko. mányuuk, és a román kor-
mány közöli a felemlített  eljárásokra egyesség, 
uem tudom, de hogy a románok ezen eljárásához 
mi hasonlót., bárhogy nevezzenek bennünket so-
vinisláknak. nem tes'.ünk az bizonyos. 

Épen a/ért lel kell tennünk, hogy külügy-
minisztériumunk ezen sérelmeinkre jogorvoslást 
talál. 100 ezer magyar honpolgár érdeke k.-
vánja azt. 

A román kormánynak Romániában élö 
fajrokouainkkal,  mint román honpolgárokkal 
szentben követeti eljárása csak zsinórmértékül 
szolgálhat nekünk is arra nézve, hogy hazánk-
ban élö román anya nyelvű honfitársaink  jogait, 
kötelességeit |övötien minő alapon formulázzuk. 

Kolvul;iF» küvclkeziki. 

| Az orvosoknak vau egy készülékük, a mely-
nek u segítségével az ütőér működésének fokát 
mérik, ezeu eszköz u kroniku* alkoholistánál ép 
oly állapotot tüntet fel,  mint az aggastyánoknál. 

Az alkoholizmus az elmebajosok szaporo-
dását növeli. Legrain dr. állítása szerint 80.000 
elcsukott őrültje van Francziaországiiak s ezek 
köziil 20,000 alkoholista. Az általáuos paralizia, az 
agylágyulás is egyenes arányban ál uz alkoholiz-
mus terjedésével. Megesett Francziaországbiin. 
hogy az alkoholizmusból származott betegségek 
niiult az ujouezok V, ét nein lehetett besorozni. 
Az hiszem a mi oivosaink is tudnának erre vo-
natkozólag adatokkal szolgálni. 

A tuberkolozis terjedését az orvosok szintén 
az alkoholizmussal hozzák összeköttetésbe. 

Erre vouatkozólug Jacquot párisi orvos a 
következőkép nyilatkozik: 

Ká kell mutatnom arra a gyalázatos társa-
dalmi képmututásra, mely abból ál, hogy nagy 
költségen gyógyítjuk tiidővészes betegeinket, kik 
közül végre is keveset meiithctűuk meg és más-
részt teljesen szabadjára hagyjuk az alkoholiz 
must, mely mindent elkövet, hogy auia betegek 
számát szaporítsa. 

.Hazánkra is illik a kifakadás,  a hol a tű 
dővész ellenes mozgalom szintéu megindult, de 
uz alkoholellenes még igeu kezdetleges". 

Kiszámithatlan káros hatása nyilvánul az 
alkoholizmusnak az átöröklésben. 

Ugyanis az olyau nőnek, ki az alkoholiz-
musban szenved gyermeke még az anyatejjel 
szívja magába a kórt, inely "2—3—4 geueracziót 
megmételyez, ha ugyau teljesen tönkre uem 
teszi és mint epilepszia, gyógyíthatatlan nehéz 
kórság, s idiotizmus, szervezeti bárgyulás alak-
jában retteutő rombolást idéz elő. 

Pellmaum bouni egyetemi tanár egy 1740 
és 60 évet élt asszony alkoholikus családi króni-
káját tanulmányozta, kinek 834 utóda volt és 
700-nak meglehetett állapítani történetét; 106 
törvénytelen azületéiü, 14*2 koldus, 181 prostitu-
ált lett, 64 szegény házban élt, 7G bűntényt, 7 
gyilkosságot követett el és az államnak 3 millió 
forintjába  került. 

A vasúti szerencsétlenségek 4:.i ° 0-nál a 
részegség az ok; IMO köziil 7(1 angol hajótörés, 
részegség eredménye, Haer szerint 100 közül 
54 házasságban alkoholizmus az egyenetlenség 
okozója. 

Tudja ezt mindenki, ki olyau körülmények 
között él, liogy tapasztalnia kell eme sajnos je-
lenséget. 

Az öngyilkosságok ijesztő Hzuporodá«a BZÍU-
téli az alkolizmusnak tudható be. I835-IŐ1 1098-ig 
a részeg állapotban elkövetett öngyilkosságok 
száma 138-ról 800-ra és a részegállapotban be-
következett halálesetek száma '2'20-ról r>30-ra 
emelkedett. 

Biiniigyi Btati^ztika is meglepi igazságot tár 
elénk. 

Az 1890. évi adatok szerint Belgiumban 
'2830 öt évre való elitélt köziil, a bűntényeknek 
l|-|"/o teljes részog állapotban kü,ettetett el, 
4(1", 0-ot pedig iszákosok követtek el. 235 életfogy 
tiglau elitélt köziil 4l°/o részeg, 54% iszákos 
volt. '218 halálra itélt közül 40°/0 részegen kö-
vette el a bűntényt, 60"/o iszákos volt. 

Hasonló adatokkal szolgálhatnék majdnem 
minden modern országra. 

A „Figaró* adatai szerint 3<i millió Fran-
czia közül 4 millió Vu rész alkoholikus. 

Réezegeskedés folytán  1340 millió munka-
nap vész el és 71 millió más természetű mun-
kabér. Hogy a katouaBáguál lábrakapott iszákos-
ságot megszüntessék a Franczia táboruokok kö-
zött mozgalom indult meg, a melynek eredménye 
gyanánt ide iktathatom, hogy Douop franczia 
tábornok a X. franczia  hadtest paraucBnoka meg-
tiltotta a katinokban a páliukauiérést és Keuler 
a VI. hadtest parancsnoka elrendelte a katona-
orvosoknak, hogy az alkoholizmus pnsztitó hatá-
sáról tartsanak előadásokat a legénységnek. 

EB vájjon nálunk nem érkezett volna e el 
az idó hasonló intézkedések foganatosítása  ? 

A ki ugy vasárnap délutánoként járt korcsma 
mellett, felelhet  rá könnyön. 
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Hazánk és a Külföld. 
(Krónika i mait hétről.) 

Igazán szép és lélekemelő ünnepély folyt 
le május hó 8-án a Ludovika-Akademiában ó 
felségének  a királynak, az udvarnak, egyházi, 
polgári és katonai méltóságoknak jelenlétében. 
K napon szentelték fel  a király ajándékozta 
zászlót, melyre ezután a hadapród iskolából 
kikerliló iljak felesküdni  fognnk.  A zászló anya 
Auguszta kir. herczegnó volt, ki csinos beszé-
deit is tartott. Nagy hatást keltett N'yiry Sân-
ilor ezredesnek, az akadémia parancsnokának 
beszéde, melylyel a zászlót a növendékeknek 
átadta. A zászló szentelési ünnepélyt díszebéd 
követte, melyen a főherczegek  is részt vettek. 

Május hó 11-én. Haross Gábor temetésé-
nek évforduló  napján gyászmisét tartottak, a me-
lyen nagyszámú intelligens közönség vett részt. 

A kir. udvar még folyton  Budapesten tar-
tózkodik s ezen alkatomból a fóuri  palotákban 
az ünnepélyeknek egész hosszú sorozata ren-
deztetik és a magyar főurak  általában olynn 
fényt  fejtenek  ki, mely méltó hálteret szolgál-
tat a legelsó magyar ember, a koronás király 
budapesti tartózkodásához. 

Darányi Ignácz tv tevékeny és uépszerü 
földmivelésiigyi  miniszter azon gazdasági tár-
gyakból, melyek a párisi világkiállításra fel-
küldettek, Budapesten a városligeti iparcsar-
nokban kiállítást rendeztetett. Ezt a kiállítást, 
mely Magyarország mezei gazdálkodásának 
előnyös képét mutatja be, igen sokan látogat-
ják. A napokban látogatta meg József  kir. 
berezeg egész csaldjával s majdnem két óra 
hosszáig időztek a kiállításon. 

Hur  győzelmek  hírét  hozza a villamos 
távíró a távol Délafrikából.  Kuitzinger hur 
vezér elfogott  egy angol ezredet, Mulun hur 
vezér egy kisebb angol csapatot, Deleray hur 
tábornok Bubington tábornokot siláuyította 
lünkre s egész táborát zsákmányul ejtette. K 
liirek kerülő utakon bur forrásból  erednek, az 
angolok természetesen mindezeket tagadják, 
sót a burok kétségbeejtő helyzetét hirdetik. 

Más hitek szerint a Kithener helyzete 
tarthatatlan. 

Kintiban ugy látszik, hogy tisztul a hely-
zet. már megállapították a kártérítési összeget 
450 millió taelben. ezt az összeget a kínai hiva-
talnokok nagyobb része egy 50 év alatt törlesz-
tendő 4 százalékos kölcsönből akarja fedezni, 
mig mások ugy vélekednek, liogy Kína ezt az 
összeget kölcsön felvétele  nélkül is teljesen 
kitudja fizetni.  — 

Az erdélyi púspök gyergyói kör-
útja alkalmából. 

Addig is inig az erdélyi róni. kutli. |iils|iük 
igazán nrve/rUs körútjáról részletesen beszámol-
hatnánk, egész terjedelmében közöljük uz alábbi szép 
beszédet, melyet Kotta Simon pör. kalh. plébános 
u püspök fogadása  alkalmával tartott. 

Méltóságos és Főtisztelendő Gróf  INispök l ' r ! 
A/. isteni gondviselés kegyes intézkedése szerint 

ii mink a rendkívüli szemükének vagyunk ina részesei, 
liogv itt, uz ország legkeletibb határvonalán Méltó-
ságod iiiagus személyében egy lánglelkü főpásztor! 
üdvözölhetünk. 

Nem tudom úliiiodo;n-e. vagy o esodúk kora 
ujult lueg, hogy Békás ily ilItisztris nagy vendég bol-
dogító látogatására érdeluesittetelt. 

Méltóságos (íróf  l"r! Távol vagyunk uz or-
szágos és közéleti inozgali.iuktől : elzárvu a müveit 
világ közlekedő vonalaitól és nie.-s/.e u kulturális 
középpontoktól. K/.rii község őslakóil ;i nvoiTior ii/.te 
néhány évszázadok clőtt-e bérezek rengetegei közé 
s most is állandó küzdelem u sorsú. A természet is 
inostoliu iránta. A sziklákról leziihogó patakok egy-
liiingu i.iorajii. e silány hulniok e mágus bérezek 
mind csak egyről a lemondásról beszélnek nekünk. 

Hogy ne örülnénk hát nni. midőn Méltóságod 
megjelenése kiemel havusi lelünk egyhangúságából s 
ünneppé varázsolja a köznapot' Hisz c megjelenésben 
esiilhatatlaii bizonyságát látjuk unnak, bogy u mai 
önző világhuii is vuii szeretet : él és éltet és ural-
kodik Krisztus szeretete. Christus Vivit. Ohristus 
régnut. Christus imperut. 

Krisztus, u szeretet mindenható királya lakik 
Méltóságod szivében ; O hátoritolta az tit nehézségei-
nek elvállalására, az () kegyelnie védelmezte és se-
gített!' hősies tervének végrehajtásában, hogy a tövisek 
közé szorult juhuit is feikeresse  itt u bérezek között, 

Most látjuk és érezzük, liogy mily igazán inondú 
a nemzetek nagy apostola: Churitiis patieus est, be-
nigna est: omilia suJTert, oinnia, credit, Oluniu sustinet. 

Jézusnak isteni szivéből áradó szeretet, győ-
zedelmeskedik minden akadályon. 

Gyenge uz éu szuvum azon boldogító érzelmek 
rajzolnsura, melyek e vidéken szórványosan letelepült 
római katholikus inagyur hívek szivét e pillunatlian 
elárasztja. 

Éu ugyan paptársainimul és hivciuiiiiel egviilt 
uem tarlozom a Méltóságos Gróf  L'r közvetlen kor-
mánya alá, de a nemzetiség és a szertartásbóli kü-
lönbség nem szakit cl miuket a/, egyedül üdvözítő 
római katholikus hit egységétől. 

Azért Méltóságodnak, mijit törvényes apostoli 
fejedelemnek  mi is örömest mutatjuk be hódolaliinkat, 
s boldogoknak érezzük magunkat, liogy az erdélyi 
latin szertartású római kutholikusok lánglel kii ló-
pásztora iráut érzett szeretetünknek, tiszteleteinknek 
és nagyrabecsülésünknek kifejezést  adhutunk. 

Hálúvul adózunk a Gondviselésnek, bogv a 
Méltóságos (iróf  Püspök l ' r kegyes megjelenése vul-
lásos buzgalmunkat fokozza,  bitünkben megerősít, 
ós u közös hazához s szent István koronájához való 
tartozásunknak élénkebb tudatára ébreszt. 

Ugyanazért egy üzivvel mondjuk: Hozta Isten 
Méltóságodat! Áldott, ki uz l ' r nevében jött! 

Éljen!?! 

A kir. tanfelügyelő  körútja. 
Vármegyénk fáradhatatlan  és kiváló te-

vékenységű tanfelügyelője,  Szabó Géza folyó 
hó 11-én az estéli órákban érkezett vissza fá-
radságos körüijáról, melyet azon czélból vég-
zett, hogy az utmentén fekvő  felcsiki  és gyer-
gyói iskolákat megvizsgálja. 

A ki tudja és ismeri az ilyen vizsgála-
toknak az iskolai rendtartás és oktatástan 
czéljából való kiváló fontosságát,  az kellőleg 
tudja mérlegelni és méltányolni az ilyen iga-
zán hasznos, de egyszersmind fáradságos 
munkát is. 

A körút folyó  hó 9-án kezdődött, mely 
napon a délelőtti es délutáni órákban alaposan 
megvizsgálta a csicsói, madéfalvi  és mudnrasi 
iskolákat. Meghallgatta a növendékek feleleteit, 
megvizsgálta az iskolai rendtartást, miközben 
a tanügy emelése és előmozdítása érdekében a 
a tanítóknak igen fontos  és hasznos utasítá-
sokat adott. 

Folyó hó 4-én ugyan igy járt el a esik-
szeutdomokosi és balanbányai iskoláknál. 

F. hó 5-én Gyergyó Szentmiklósra érke-
zett, a hol ez alkalommal az iparos tanoncz-
iskolát szemlélte meg. 

F. ü-án Borszékben és Hollóban, 7-én 
Bélhorlian, 8-án Békásban, '.l-éu Ditrúhan. 10-én 
Várhegyen és Sala'máson ejtette meg a szo-
kásos vizsgálatokat. 

A ki ismeri a tölgyesi járhatatlan és igen 
terhes közlekedési utakat, annak fogalma  lehet 
azon óriási kitartásról, melyet Szabó (iéza kir. 
tanfelügyelő  ilyen körútjai alkalmával kifejt 
s nem egyszer történik meg. hogy naponkint 
21 s kilóméter utat is meg tesz gyalog s e mel-
lett kötelességét a legnagyobb pontossággal 
végzi. 

Ezen nagy szorgalomnak és iigyhuzgóság-
nak eredménye nem is marad el. Meglátszik 
az összes iskoláinkon, de különösen meglát-
szik a tölgyesi görög katholikus iskolákon, 
melyekben régente a magyar szó igazán olyan 
ritka volt, mint a fehér  holló, inost már azonban 
a nagyobb gyermekek majdnem tökéletesen 
beszélnek magyarul és az ötödik és hatodik 
osztályosok magyar nyelven minden tantárgy-
ból helyes és korrekt feleleteket  adnak. 

Valóban nagy érdemeket szerzett e tekin-
tetben Szabó tiéza királyi tanfelügyelő  s mi 
csak óhajtani tudjuk tnég pedig a legőszintébben, 
hogy üdvös és eredményes működését itt vár-
megyénkben minél hosszasabb ideig folytathassa. 

A meoei tözpptás i bizottság üléséről. 
Csíkszereda, május 13. 

A vármegye közigazgatási bizottsága ma 
tartotta meg havi ülését Becze Antal alispán 
elnöklete alatt, melynek nevezetesebb tárgyai-
ról a következőket közölhetjük. 

A kereskedelmi miniszter azon leirata, 
melylyel a Kissing és Müllmatin czég által a 
Barátos és Hidegség völgyeket összekötő, az 
úgynevezett hosszuhavasi vízválasztón ál ki-
épített siklópálya mütanreudóri bejárásáról, 
valamint a barátusi gőzlürésztól az országos 
határig tervezett lóüzcmü iparvasut közigaz-
gatási bejárásáról felvett  jegyzökönyvet jóvá-
hagyta, tudomásul vétetett. 

A foldmivelési  miniszternek a birtokos és 
gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról 
szóló l'JOO. évi XXVII. t.-cz. életbeléptetése 
lárgyábiin kiadott körrendelete a mennyiben a 
vármegye területén a törvény alkalmazásának 
ez idószerint szüksége nem forog  fenn,  irat-
tárra tétetni liatároztatott. 

A tekerópataki közbirtokosság által Cso-
hotár Vazul és társai vaslábi lakósok ellen 
külön legeltetéssel elkövetett mezóreudőri ki-
hágásos ügyben hozott elsőfokú  határozatot a 
bizottság feloldotta  s panaszlottak ellen közbe-
jött elévülés miatt a további eljárást beszün-
tette és panaszlót kártérítés iránti igényeivel 
elutasította. 

A közigazgatási bizottságnak itlei már-
czius hó 11-iki ülésében kelt határozata foly-
tán az arányosítások gyorsabb befejezése  vé-
gett még több hirónak ezen munkálatokkal 
való megbízása tárgyában a kir. törvényszék-
hez intézett megkeresésre a törvényszék el-
nöke a munkaerő elégtelensége miatt több bíró 
kirendelését megtagadván, a bizottság a vá-
laszt sajnosau vette tudomásul azért is, mert 
a birói létszám a bizottság felterjesztésére 
éppen a birtok rendezés gyorsabb keresztül-
vitele indokából szaporittatott két ízben is. 
Ennélfogva  indíttatva érzi magát újból is igisz-
ságügyminiszter urlioz fordulni  azon kéréssel, 
hogy ha a birtok rendezés gyorsabb befejezése 
indokából felszaporitott  bírói személyzetből 
legalább még két bíró nem lenne ezen ügyek 
vezetésére kirendelhető, akkor méltóztassék 
ujabb szaporítás által az égető szükségen 
segíteni. 

A kolozsvári postaigazgatóság közlését 
kérvén azon okoknak, melyek a bizottságot 
1895-ben Gyimes-Felsőlokon felállítani  javasolt 
postahivatalnak Gyimes-Középlokra kért áthe-
lyezésének támogatására-indította, tehát a bi-
zottság magyarázatul kijelentette, hogy mivel 
időközben a gyimes-felsóloki  anyakönyvveze-
tóség megszüntettetett és Kiizéplokra helyez-
tetett át s ugyanit nyert elhelyezést a csen-

dőrség, továbbá a két község egy községgé 
alakulván, ennek székhelyéül szintén Középlok 
állapíttatott meg és mert Felsőlokon a vasút-
építés ideje alatt elhelyezve volt vállalatok, 
hivatalok és üzletek az építés befejezése  után 
megszűntek, inig ellenben Középlokon nagyobb 
szabású fóüzlet  létesült, az áthelyezésre ele-
gendő ok mutatkozott. 

C.-atószeg község képviselő testületének 
a felső-  és középtizesi juhgazdaságoknak kö-
zös pásztorlás mellett egy nyájhau való tar-
tását kimondó határozata az az elleti beadott 
felebbezés  mellőzésével helyben hagyatott. 

Flutasittatott továbbá jakabfalvi  l'éterfi 
Iguácz s társainak a közbirtokossági tanács-
tagok választása ellen beailjft  felebbezése. 

Bánkfalva  község birtokosságának a Nagy-
mezóvizre menő diiló egy részének szabad 
gazdálkodás alá bocsátása tárgyában hozott ha-
tározata az az elleni felfolyamodás  mellőzésé-
vel helyben hagyatott. 

K.-jakalifalvi  Málnás Kristóf  a község 
által rá kirótt (UK) korona települési díj ellen 
felebbezvén,  a bizottság a felehbezéstól  elte-
kintve a képviselőtestület határozatát feloldotta, 
mert az ISSü. évi XXIII. t.-cz. 14. ţj-sa s unnak 
alapján helyben hagyott szabályrendelet értel-
mében a község csak a kötelékbe való felvé-
telért. nem pedig a településért követelheti a 
megállapított dijakat, de mert ennek elő fel-
tételét képezi a felvételre  való jelentkezés, 
mi azonban felebhezó  részéről nem történt 
meg, teliát a község képviselő testületét és 
elöljáróságát törvényszerű eljárásra kellett 
utasítani. 

Hankó Antal karczfalvi  anyakönyvvezető 
helyettesnek az anyakünyvvozetói állas betöl-
téséig Hü) kor. tiszteletdíj megadása a belügy-
minisztériumnál javaslatba hozatott. 

A gyergyói korház alapszabály tervezete 
jóváhagyás végett a kormányhoz fólterjesztetni. 
s a koriláz telkén szükséges munkálatok, fel-
szerelések és vízszükséglet biztosítására meg-
kívántató Ü30U koronának a havasi javak pénz-
tárából való kiutalása iránt a törvényhatóság 
megkerestetni határoztatot. 

T A M Ü W Y. 
ICi-ti'MÍtrsrl;. 

A tu nit óképzö-inl ézetekhe vuló felvétel  iránt. 
.1 nugyazebeni tunitónőképzö-intézet 

I osztályába a következő 1901 902. tanévre fel-
vételért fiilyimodlntnak  14. életévöket betöltött 
olyan leányok, kik a felsö-leánynépiskolát  a po|-
gíii és felsőbb  leányistola vagy a leánygimná-
zium négy alsó osztályát sikerrel végezték. 

F e l v é t e l i v i z s g á I a t n é I k ü I, de pa-
lyázati kérvények rlapján történik a felvétel. 

A felvételi  kéi vén)liez a következő ok-
mányok csatolandók : I keresztlevél, 2. iskolai 
bizonyitiány a megelőző isk. évről s az idei 
időszaki éiiesitő, 3. orvosi bizonyítvány a folya-
modónak a tanítói pályára alkalmas voliáról. 

A kérvényben kileendö, hogy b e n I a k ó v. 
b e j á r ó akar-é lenni a növendék. Benlakási 
havidíj 18 frt  (36 k ). A kérvényeket az inté-
zeti igazgatósághoz junius hu l.~>-éig  kell lie-
nynitair. A fölvétel  július hó első napjaiban lesz 
elintézve, miről az érdekellek azonnal értesítést 
uyei iifk. 

A lll-ik osztályba lölvehetök, a kik kis-
dedóvónöi oklevelei szereztek, vagy a felsőbb 
leányiskola esetleg a leánygimnázium hat osz-
lályál végezték. Ay ilyen tanulók az I. és Il ik 
évfolyam  különbözeti tárgyaiból vizsgálatot 
tesznek. 

Nagyszeben, 1901. május 4-én. 
Dr. Ililinszky  Ltijos, 

képe/.dei igazirulő. 
* 

.4 székely  keresztúri  m. kir.  állami 
tanítóképző  intézet  I-sö osztályába, az 1901 — 
1902. iskolai évre felvétetnek  oly épteslü, ép-
szervezet il, egészséges ifjak,  szám szerint 20, 
kik 15 életévüket betöltötték, s a gimnázium, 
vagy reáliskola, vagy a polgári iskola legalább 
4 alsó osztályát, vagy a felső  népiskolát jó si-
kerrel végezték, vagy a jelen év junius hó vé-
géig elvégzik. 

A felveendő  ifják,  jó iskolai bizonyítvány 
és kellőleg igazolt szegénység alapján, a követ-
kező állami segélyben fognak  részesittetni: lia-
vonkint 10 korona pénzsegély fehérnemű  mosa-
tás és netaláui betegség esetében gyógykezelés. 
A pénzsegély a tanuláshoz és magaviselethez 
képest, már a rnásolik éven kezdve, 13, 14, 
16 koronáig emelkedbelik havonki it, a az egjült-
lakásra is bejuthatnak, hol ingyen lakást, fűtést 
világítást is élveznek. Q 

A felvételért  sajátkezűiig irt és I koronás 
bélyeggel ellátóit folyamodások  tanítóképző-in-
tézetünk igazgató tanácsához czim zve, jeleu 
év május 3I-éig alulírotthoz küldendők be. 

Bizonyítványok mint a fentebbi  érUsítésben. 
Székelykereszlur, 1901. április hó 26. 

Borbély Sámuel, 
igazgató-tanár. 

* 
A dévai  m. kir.  áll. tanítóképző-intézet-

nek mind  a négy övfolyamába  az 1901/902. 
évre felvétetik  összesen 126 növendék, és pedig 
az I. évfolyamba  30, a 11-ikba 30, a III-ikba 
36, és a lV ikbe 30. 

A felvett  növendékek (a helybeliek kivé-
telézel) mind henlaknak s AZ intézetben ingyen 
nyernek lakást, fflté-t,  világítást, mosatást s 
részben gyógykezelést is. A bavi 24 koronába 
kerülő élelmezés (köztartás) pedig, R mely reg-
geliből, ebédből és vacsorából áll, ingyen élvezi 
13, havi 8 kor, é t 2, havi 16 kor.-ért 42, havi 
16 kor.-ért 40 és havi 24 kor.-ért (az egész 
díjért) 4 növendék. E dijak havonként, legkésőbb 
a hó 5-éig, előre fizetendők  be az igazgatóságnál 

Az első évfolyamba  felvehető  30, növen-
dék közül a köztai tást ingyen fogja  élvezni 2, 
havi 8 kor.-ért 2, havi 12 kor. ért 10, havi 16 
ior.-éi t 14 és li ivi 24 kor. ért (az egész díjért) 
2 növen lék. 

A felvételnél  és a köztartási kedvezmények 
kiosztásánál a szorgalom, előmenetel, magaviselet 
és szegénység szolgálnak irányadóul. Tanitók, 
tanárok gyermekei, árvái egyenlő minősítés mel-
leit elsőbbségben részesülnek. 

A (elsőbb évfolyamokba  az intézet alsóbb 
évfolyamait  végzeit növendékek vétetnek fel. 
A lll-ik évfolyamba  felvehető  10 olyan tanuló, a 
ki a polgári- vagy középiskola (gimn, reálisk.) 
hat osztályát végezte, legalább 16 éves, de 20 
évesnél nem idősebb, s az I. és II. évfolyamok 
különbözeti tárgyaiból a í évi augusztus hó 31 én 
az intézetben sikeres vizsgalatot tesz A más 
tanilóképzö-iiilézetböl valamely figyelemre  méltó 
ok miatt átlépni ó'iajtó növendékek közül fel-
vehető a II. évfolyamba  2, a Ill-ikba 10, a lV-ikbn 
1 növendék. Az intézeti növend kek külön folya-
modás helyett csak az alább 4., 5. és 6. pont 
alatt felsorolt  okmányokat tartoznak a f.  évi 
május hó 31-éig az igazgatósághoz benyújtani; 
a többieknek az 1 koronás bélyeggel ellátolt s 
szintén ugyanazon határidőig benyuitandő folya-
modványukhoz az 1-U, ponl alalt jelzett ok-
mányokat mind s a más tanítóképzőből átlépni 
óhajlóknak ezeken kivül intézetük igazgatósá-
gától még elhocsálő-levelet is kell mellékelniök. 

A I. évfolyamba  felvehetők  az olyan tanu-
lók, a kik 14-ik életévöket betöltötték, de 15 
évesnél nem idősebbek, épleslüek, egészségesek 
s legalább a írlsö népiskolát vagy a polgári is-
kola, gimnázium vagy reáliskola alsó négy osz-
tályát sikeresen elvégezték. (Ez előképzettség 
igazolása szabályszerű iskolai bizonyitványnyal 
vagy szigorú kivételképpen, a nagym. vallás- és 
közoktatásügyi ni. kir. miniszter úrtól előre ki-
nyeri engegély folytán,  az intézetben a f.  évi 
junius hó 30-án leteendő felvételi  vizsgálattal 
történik. 

Az I koronás bélyeggel ellátott folyamod-
ványok az inté/.et igazgalóiágához a f.  évi 
május hó 31-éig nyújtandók be. 

Déváu, az 1901. évi április hó 30. 
Boga Károly. 

igazgató. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
A megyei törvényhatósági bizottság tavaszi 

rendes közgyűlési- folyó  hó '21-én fog  megtartatni, 
melyen a következő ügyek kerülnek napirendre u. 
in.: 1. Az alispán lélévi jelentése, 2. az időközben szen-
tesítést nyert, törvények kihirdetése, 3. a bába szabály-
rendelet módosítása, az iilt-siki egészségügy; körök be-
osztása, és a i-sikszentiiliklósi szánni,lás feliilvizsgálala 
tárgyában kelt belügyminiszteri rendeletek. 4. a köz-
igazgatási bizottság javaslata a birl ok rendezések ügyé-
ben, Ti. a közigazgatási bizottság inult évi jelentése 
és Menaság község erdöeluilási iigyéhen kelt, elő-
terjeszlése. li. I.völllv Sándor nyiig. levéltárnok fe-
lebbezése iivugdijiizlíitásu kérdésében. 7. javaslat u 
íöhlliitelintezet létesítési! t illetőleg. 8. Szász Domokos 
szolgnliiró szabadságolása. II. az alispán többrendheli 
bejeienlése. valamint a megyei pénz'árnok mult évi 
száuiudásai, III. az árvu pénztár limit, évi számadása. 
II. A havasi javak igazgat ójának 1 '.KM I. évi zárszá-
madási, s lübb rendbeli elől erjesztése. 12. Társtör-
vényliatóságok átiratai, ÍM. az erdélvi róm. kulit, 
státus álirata u Szeredáliu helyezendő gimnázium 
épilési költségei tárgyában, 14. a törvényszék átirata 
az igazságügyi palota épitése ügyében, 15. a gim-
náziumi ifjúság  kiráuduló egyesületének segélyezése. 
Ili. indítványok a hatósági erdőőrök megszüntetése, 
és a esiki vusutuk kiépítésének szorgalmazás iránt, 
IV. a barnuld altegvzói állás betöltése, fürdöhiztosok 
kinevezése és üresedésbe jött bizoilsági tagsági helyek 
betöltése ügyében. 1H. községi számadások. 1!l. pót-
költségvetések. L'tl. községi ügyek. -1. magányosok 
kérvényei s más halasztást nem törő ügyek elintézése. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Himen. Crenián Aurél, a helyben 

állomásozó honvéd zászlóaly derék hadnagya 
folyó  hó 22-én vezeti oltárhoz Fogarason özv. 
Hermann Jánosné szeretetre méltó, kedves leá-
nyát Irénke kisasszonyt. Szerencsét és boldog-
ságot kívánunk a szép frigyhez. 

-- Kirándulás, A csik somlyói főgimná-
ziumnál alakított kiránduló egyesület elnöke. 
Csaló János tanár által Hnnyadmegye neveze-
tesebb helyeinek megtekintésére tervezett ki-
rándulás szombaton történt meg. A jelentkezett 
2G tanuló nevezeit elnök vezetése, továbbá dr. 
Wasylkievics Viktor aligazgató, Báduly Simon 
és Herberger tanárok kísérete mellett a legjobb 
kedélyhangulatban utazott el Szeredából a reg-
geli vonattal a kitűzött helyek megszemlélésére. 

— Estély a „Tanítók Hasa" javára. 
A „Tanítók-Háza" javára rendezendő estély 
programja már össze van állítva s tudósításaink 
szerint igen sok érdekes és meglepetés számba 
menő pontokat tartalmaz. Ugy a jótékonyczél, 
mint a közreműködők iránti tekintetből, az 
estélyen valószínűleg igen sokan fognak  részt 
venni és a tanítóknak igazán pártolásra érde-
mes ügyét anyagilag is támogatni fogják.  La-
punk jövő számában az estély műsorát is kö-
zölni fogjuk,  addig is azonban még egyszer 



Május 15. C S I K I L A P O K 20. szám. 

felhívjak  az olvasó közönség figyelmét  az ér-
dekes mulatságra. 

— Iparosok tavaszi mulatsága. A 
helybeli ipartestület és az iparos ifjúsági  olvasó 
és önképzőkör tngjai, mint értesültünk Pünkösd 
másodnapján a ,Sutafenyö--ben  tomhol.ával 
egybekötött tavaszi mulatságot rendeznek, lírte-
süléseink szerint a tavaszi mulatság sok ér-
dekes dologgal lesz fiiszerezve,  lesznek külön-
böző versenyek, zsákfutás,  lepényevés. kirán-
dulás léggömbön az északi sarkra stb. stb. Az 
érdekesnek Ígérkező mulatságot, melynek tiszta 
jövedelme az iparosok házalapja és az iparos 
ifjúsági  olvasó és önképzőkör berendezése ja-
vára forditattatik,  előre is ajánljuk a közönség 
ügyeimébe és pártfogásába. 

— Uj hitelszövetkezet. (Nik-Várdot-
falván  Kassay Lajos plébános, Kálnoky János 
kereskedő, Domokos Eiek kőműves és Czniák 
András szabó kezdeményezése folytán  és közre-
működése melleit, mult vasárnap alakult meg 
egy ipari és mezőgazdasági hitels,övftke/.rt  egy-
előre mintegy 85 taggal, melyben Palfalva,  C>o-
botfalva  és Csomnrtán községekből is sokan lép-
tek be és még többen fognak  belépni, ha a 
központi országos hitelszövetkezet a maga ré-
széről a mega'akult egyletet megtelelő támoga-
tásban fogja  részesíteni. A/. űzMiésze. 50 ko-
ronában lettek megállapítva 1 konuiás havi 
részletekben való törlesztés mellett. 

— Egészségügyi tanszék beállítás 
a somlyói gimnáziumnál. Az erdélyi rom. 
kath. státus fennhatósága  alatti főgimnáziumok-
nál a somlyói kivitelével az egészségtan rend-
szeres elödása kötelező lévén, ennek a jövö 
tanévtől kezdve a somlyói főgimnáziumnál  való 
tanítása is értesülésünk szerin' elrendelielet s 
rendes előadóul dr. Kolonics Délies csiksomlyó. 
körorvos, eddigi intézeti orvos Püspök nr ö 
méltósága által már kineveztetett. Kínok foly-
tán a kinevezéshez kötött tanképesiiés meg-
szerzése végeit dr. Kolonies a nyári szünidő 
alatt egyetemi tanulmányokra száma magát, 
habár a képesítés igazolása a kinevezésben szo-
ros batár döbőz nincs kötve. 

— - Közigazgatás egyszerüsitésitese. 
A vármegyei közigazgatás egyszerűsítésének 
czélba vett rendezéséről szóló törvényjavaslatul 
Széli Kálmán miniszterelnök mint belügymi-
niszter a május 9 iki ülésben terjesztette a 
képviselőház elé. Etillek a 7 fejezetből  és 44 
§ ból álló törvényjavaslatnak czélia a/, hogy a 
közigazgatási eljárás az adminiszlraczió kereté-
ben rendeletek utján részletesen egyszerüsitt. l-
hessék s igy a törvényben csak az irányelvek 
é.s a keret van megszabva, melyen belül a ; i gre-
hajtási rendelelek fogják  részletesen, gyakorlati 
keresztülvitel módozatait megállapítani. A javas-
lat első feji-zete  a jogorvoslatok idejét és mód-
ját, második fejezete  a rmtlűri büntető lí rás 
koilást, vagyis a batásköifiket,  a harmadik le-
iezet a kihágási büntetéspénzek rendeltetési 
czélját, a negyedik fejezet  a kézbe ités miként-
jét, az ötödik fejezet  az ügyvitel, a hatodik IV-
l-zei a pénzkezelést és számvitelt, végül a lieledik 
fejezet  a záróhalározalokat foglalja  macában. 
Hír ez a m»>Uni javaslat csak előfutárja  a közi-
gazgatás allalános rendezésének, de addig is mig 
ez utóbbi hekövelkezhelik. a inustani eljárás 
nyűgeinek feloldásával  a gyakoriul! élet sürgő-
követelményeinek akar mielőbb eleget tenni, a 
miről annak egyes intézkedései már eleve is 
mindenkit meggyőzhetnek. 

— Pótkiállitás Budapesten. Azon ál-
(alános érdeklődés, nielylyel a magyar mezőgaz-
dasági ágazatoknak az 1900. évi párizsi nem-
zetközi kiállításiul ben:ulatott tárgyai részesültek, 
a földmivelési  minisztert arra indították, liogy 
ezen érdekes összeállítást a magyar közönség 
azon részének is hozzáférhetővé  legye, melym-k 
Párizsban való megtekintése módjában nem állott. 
K czélból a visszaérkezett mezőgazdasági, viz-
épilészeti, kertészeti, erdészeti, vadászati és 
ezzel kapcsolatos ösfoglalkozási  tárgyakból 
li.-pesten a városligeti iparcsai nokban ideigle-
nes kiállítást rendezett, mely április hó 30 áu 
megnyittatván, junius 15-ig, naponta d. e. 10 
órától, d. u. 6 óráig díjtalanul m-gtekinthelö. 

Önképükön ünnepély. A csik-somlyói 
tanítóképezde ifjoságámik  önképzőköre vasárnap ilél-
utáii ünnepelte lueg fennállásának  üö-ik évfordulóját 
a gyakorló iskolában. A teljesen sikerült ünnepélv 
alkalmából az. öukép/.őköri ifjúság  ismételten tanú-
bizonyságot szolgáltatott a többoldalú képz.ettség 
megszerzése és u tanulináuyokbani haladás iránti 
komoly törekvéséről, a mi e;yuttal a vezetés rend 
szerességét és izéltudutossá^át is fényesen  doku-
mentálta. Az. ünnepélyen jelen volt előkelő na"v 
publikum teljes elismeréssel is honorálta us. ifjúság 
komoly törekv éset tis :i szép sikert, m»'l vet u proj;-
nuiiin i-pyrs pontjuihati kifejteit.  Az íinin-pélv az 
öuképzóköri zem-kar ál tul előadott „M u g y u r " Á b-
ráml" szimü zenedarabbal velte kezdetét." Ezt kö-
vette Xáutus Elek ţryakurlo iskolai Iunitónak, mint 
az önképzőkör védnökének szabadon tartott szép 
alkalmi beszéde, mely részleteseu vázolván ti kör 
2"» éves működésének eredményét, s megemlékezvén 
Simon Jukundián, Földes József  volt ijraz^atók. 
Karácsonyi József  jelenlegi i<raz^ató, Korodi Berárd, 
Alkuszt in Imre tanároknak u kör. torekvésuinek elő-
mozdítása érdekében kifejtett  lm/,jóságukról, lelkes 
szavakban buzdította az ifjúságot  uz önképzésnek 
minél foko/attabb  mérvben való tovább tcjlesziésére, 
s ujjy ezen beszéd, mint Imre Sándor ÍV-ed éves 
képezdész áltul szolóban és pyönyöril erőteljes hangon 
énekelt . . E r d é l y i t a n u l ó k m á j u s i d a I a*1 éléiik 
tapsokkal jutalmaztattak. Megérdemelt elismerésben 
részesültek továbbá: Imre Sándor szólója, a ki ero-
teljes szép hangon énekelte uz „ e r d é l y i t a n u l ó k 
m á j u s i da l á ' - t . Simon Benedeknek „ M a g y a r o k 
l s t c o c J cziinü szavalala PetőtTlől, az önképzőkört 
dalkör éneke „M i g n o u*-ból. u (lyörbiró István által 
szavalt és Sutomon Márton részéről 1 ni nu II ii i n IIIOTI 

kisért . b o l t ktt! tő s z e r e l m e - 1 czimtt inoládraina 
Jókaitól, nem különben a Bánk-bán-' czimil operából 
I.acz Kálmán és Kalivoda Dezső által előadott H c-
ged tt-il u e t t" , a Bálint Sándor szavalat», a didkör 
„ X é p d a l e g v vc leges- ' , és véglll a zenekar állni 
játszott „Népdalok"* mely utóbbiakat a közönség 
kívánatára meg is kellett ismételni. 

— Tüz vesaedelem Taplocsán. Ismét esak 
Tuplocz.áről kell az.t u sz.omoru esetet feljegyeznünk. 

Ív évenkint és nemcsak egyszer ebben â szeren-
rsétieil községben ismétlődni szokott. Talán átok 
fekszik  ez.eif  lakosságon, hogy azt mind untalan a 
tüz.vész. pusztítással sújtja: vagy pedig a nép erkölcsi 
romlollságában és ft  bosszúban kereshetők u sajnos 
jelenségek okai, melyek szakadatlan lánc.zolalát ké-
pezik a különben szorgalmas lakosság elszegénvede-
sére vez.elő csapásoknak. l'jból 11 gazda lett liajiék-
talanná e liő A-áu. a t'sorba Antal csűrében d. u. J 
órakor támadt tűzvész miatl. melynek keletkezési oka 
I gvelőre nem volt megállapítható. Kzz.el ismét nagy 
veszélv fenyegette  u községei. mert valuniinl az. ÍN'.I» 
április' bavában törléut nagy tűzvész alkalmával, ugy 
most is heves déli szél élesztette a I iizel s vitte szét 
a z.soriUnokot északi irányban, s bogy meg is sike-
rüli rendkiviili erőfeszítéssel  a höszcieinet korlátok 
kö/./.é szói iliini és nagvobb szerencsétlenségnek elejét 

enni az. első sorban a gyorsan olt termett somlyói 
ifjúságnak,  más,„I sorban u Szeredáből kiverenyelt 
honvédségnek, harmad sorban pedig a szomszéd köz-

ökből a lielvszinére szállított tüzfccskcoilőkook 
kösz.önliető lgv is 7 lakóház és töl.b gazdasági épület 
váll a tűzvész, martalékául, melyek köz.iil sajnos, 
biztosítatlanok is voltak, elégett Csorba Antalnak 
kéL hámos love is. 

— Gyászrovat. Csikkozniá-i Paál Ist-
ván IH48-4!)beli honvéd, egykori csikmegyei 
adófelügyt-lö,  njug ihnazolt ni. kir. pfn/ilgyi 
titkár, pén/.ügyigazgató lieljeiiw, a Szatniár 
megyei Gaoáj községben, hol szépen lu-reude-
ze't gazdasággal biit, e hé 10 én élete fi9  és 
boldog házassága 30-ik évélu'n elhalálozotl 
Halálát felesége  Hagr.i Gidró H-kna és egyetlen 
fia  dr. Paál István gyászolja. 

— Kutbaesett gyermek. Gyergyó-
szenlniiklósi Csetgő llátyásiléiiak egy 11 éves 
é.s lábára fél-zeg  Balázs nevii fia  ki nem lúdba 
lott körülmények közölt a csűrös keltben ujon 
ásoll. de irég gárgyával el nein látót! kutba 
eseii 9 a 135 cm. mélységű vízbe belefúlt.  Csak 
hosszas keresés ulán sikerült a gyermeket föl 
találni a in kor már segíteni nem lehetett. 

— Pötárgyalások jegíyzéke a es.-szeru-
dai kir. törvényszéknél 11)01. május hó 17-én 
1 'i'rj !M)l bf.  sz. Balázs Lajos s társa súlyos 
testi sértés, 1(»S7 !K)1 bf.  sz. Nagy Márton lo-
pás büntette, 175-1 /íHJ1 bf.  sz. Kovács Halázs 
hatóság elleni erőszak, löS.V'.KIl bf.  sz. Bottyán 
László és 2 társa házasságkötés körüli vétség. 
átIDH/l'.IOI. bf.  sz. tieczó Mária gyermekülés 
büntette. 

— Veszett kutya Gyergyó-Sztmik 
lóson. Kgy év alatt második izhen merült fel 
veszettségi esel Gyergyó-Szentmiklóson. A mull 
héten is egy kóbor eb kei ült a községbe, melyen 
a veszetség tünetei észleltetvén, mielőtt árlal-
mallanná tétethetett volna, 4 darab sertést mari 
meg, melyek azonnal zár alá helyeztettek s az 
összes kutyák 40 napra ni"gkötlettek. 

— Szent István palástjának, a budai várbun 
őrzött régi magyar ereklyének Ilii és szép képét 
mulatja be a -Vagy Képes Világtörténet. Kz. a palást 
a magyar államinál körül-belill egy idős s a miut 
szálai avultak, ugv erősödött mindig a magvar nem 
z.eti élet. .Ma már egy ezredév legendája fiiz.ődik  hozzá 
es ez. ezredéven kiviil egy még sokkal szebb legenda 
a női léleknek, a hitvesi biiségiiek, a inagvar asz. 
s/.eiiyiiiik legendája (íiz.ella királyné, a szép Imjor 
lieiTz.ogkisussz.uny bimez.te ez.t a palástot a hagvo 
niány sz.erint. a mely az.tán királyi férjének  váilaira 
borult. A mint a sz.eulek alakjait varrla udvarhöl-
gyeivel. be leöl töget t e a keleti selyemszövetbe tiuia 
lelkének álmait és ábrándjait. Az. óta ebhez a palást-
hoz nemcsak a nemzeti érzés, luiuein a nő tisztelet 
is fii/.  Nemcsak .Szent István királynak, hanem 
hitvesi biiségnek az emléke is ez a fosz.ladoz.ő,  ava 
tag köntös. Jellemző, bogy a magvar ueinz.eli élet-
ben mily élénk részt vesznek magyar nők s e rész 
vétel a palást történetéől kezdődik. Kgész. Árpád-kori 
törtéuetéuk olyan, mint egy csodálatos, szép nép 
mese: lehetetlenségek valóra válása, liarcz.ias nemzet 
neinzéf  megtérése, vándorló népnek letelepedése 
testvérek kii/dehue. királyok nagysága, ezek teszik 
az egészet. Ks e legendás alakok köz.L mindig felmerül 
egv-egy mii alak: a férje  palástját liiinező királyné 
a királyától védelmet kérő kun leán\', a király buga, 
ki Horvátországot szerzi ineg nekünk és Margit ki 
rálylcány a Nyulak-sz.igetén. A téritő szenl.ahódit 
hős. a magyarrá váló hitves és u koronás apácz 
alakjai ugyanazon költői vonásokból vunuak véve. a 
melyek aranysz.ála ragyog ki a népmesék .szövetéből 
Ks érdekes, bogy ez az első királyné, a ki e palás-
tot hiiuczle, az első uingyai király felesége  volt 
Bajorországból származ.oss át hozzánk s ezidőszerint 
az első, a ki viselte és a kinek a férje  bosszú idő 
óta megint az. első iguzáu magyar király, színién 
bujor királyleány. Kzt a szent alakot mintha Bajor 
ország visszadta volua nekünk a ő magyarországi 
•Szent Krzsébetjükért. Kunok a legendás történeti 
nuiltu palástnak u képe vau meg a Nagy Képes 
Világtörténet 107-IIW füzetében.  A 12 kfitetes  nagy 
munka szerkesztője dr. Murczuli Henrik, egyetemi 
tanár, a kötet szerzője Dr. Mika Sándor. Kgy-egy 
kötet ára díszes félbőrkötésbeu  Iti korona : füz,eten-
kénl is kapható 60 lillérjével. Megjeleli minden hé-
ten Ügy füzet  Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Írod. Int. Itt. Budapest. I Hői-in IN. sz. ) s minden hazai 
könyvkereskedés utján. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é s I P A R 
A mezőgazdaságra hasznos állatok oltalma. 

A-mostani földmivelési  miniszler sokra ki 
terjedő figyelmének  uiabb bizonyítékát képezi az a 
körrendelet, melyet napokban a mezőgazdaságra 
hasznos állatok védelme érilekében kibocsátott. 

rendelet két. osztályba sorozza azon emlősö-
ket és madarakat, melyek védelemben részesi-
tenili'ik. 

Az első csoportban az emlősök közöl, me-
lyeknek pusztítását lillja, megnevezi a denevért, 

vakondokat, kivéve a virágos, veteménves 
kertekben és csemete ültetvényekben pusztító-
kat, a cziczkáiiynkal. a vízi cziczkány kivéte-
lével, inely a halászatra káros és a sliudisznót. 

A második csoportban a madaraknak min 
teey 400 faját,  melyek a mezőgazdaságra ha«z 
losak és a rendelet 2. §-lban kimondja, hogy a 
ki a felsorolt  emlős állatokat és madarakat, pusz-
iit ja, a niHil.it»k fészkeit  és tojásail, finii  elszedi 
vagy azokat, ha'ósági engedély nélkül forgalomba 
hozza, »z IU94. XII. t.-cz. a) | untjába ütköző 
kihágást követ el és 100 kannáig terjedhető 
pénzbirsággal büntethető. 

A harmadik §. meghatározza, hogy a ren-
deletben felsorolt  állatokat élve elfogni,  vagy 
megölni, a madarak fészkét  vagy tojásait elszedni 
csakis tudományos czélra és hatósági engedély-
ijei szabad. 

A ki tehá' az állatok fogásává,  niadárlé-
szeken, vagy tojások elsíedésére, vagy mindezek 
szállílhatására engedélyt óhajt kapni, annak 
valamely hazai tu lnmányos intézet, szakiU'iós, 
vagy természetiiidnm inyokkal igazoltan foglal-
kozó egyéntől, Írásban való megbízást, vagy meg-
rendelést kell felmutatni.  Ezen engedélyek meg 
adására az 189*. évi XII. t.-c/;. 102. §-ában 
felsorolt  elsőfokú  hatóságok illetékesek és az 
engedély is csak legfeljebb  10 drb állatfogására 
vagy 10 drb madárfészek  és tojás elszedésére 
adható s ez a mennyiség is csak annyiban 
mennyiben az az illető állatra nézve puszlitás 
jellegével uem bir. 

A reniMetnek minden községben való ki-
hirdetése s annak hntárnzmányaira a mezőőri 
személyzet külön kitanilása s a liatárnzinányok 
meglai lásának ellenőrzése, valamint az rrdőöri 
és utfeiintititá-i  személyzetnek is kötelességévé 
tétele a hatóságoknak meghagyatott. 

HIVATALOS RÉSZ. 
14340. 

XIV. 1901. H - M S Z i i m l K " -
Pályázati hirdetmény 

ii liHtlserofţ  kutonui  nevető-  és képzöintéze-
teiben nz 1ÍMJI  HHJ'2-iki  iskohii  év kezdetén 
betelendő  ningviir á/himi  nlupitvúnj-i  és u 
HÍ. kir.  honvédelmi  miniszter ke/.elése  uliitt 

álló  miiffiin  alapítványi  helyekre. 
(Folytatás és vége.) 

A melléki-leivel együtt szabályszerű bélyeg-
gel ellátandó folyamodványokban  telemül emlő az 
is, vájjon a pályázó ifjuaak  valame'v más test-
vére alapilváint vagy ösztöndíjat elvez-e egy-
szersmind a kői vényben annak is kilejezés adandó, 
hogy a pályázók hozzátartozói magukat a tan-
di|fi/.etésre  kötelezik. 

A beéikező folyamodványokhoz  mellékelt 
bizonyítványok ál vizsgáltatván, felvételre  első 
sorban azok az igényjogosult pályázók fognak 
'legfelsőbb  helyen javaslatba hozatni, a kik ta-
nulmányi osztályzataik szeriül legjohbau vannak 
képesítve. 

A kalonai akadémiákba pályázó s a fel-
vételi feltételeknek  különben megfelelő  jó osz-
tályzattal biró tanulók, a katonai reáliskolákba 
pályázók fölött  előnyben részesülnek. 

A képességi fokozat  szerint első sorban 
kijelölt pályázókon kívül, n betölteudö helyek 
aránya szerint, néhányan másod sorban fognak 
kijelöltetni oly czélból, hogy az elsó helyeken 
kijelölt, de a felvételi  vizsgát ki nem állott, 
vagy testileg alkalinathnoknák talált pályázók 
helyett pótlólag telvéleli vizsgára bocsáltassanak 
és ennek sikere esetében felvétessenek. 

Miután azonban az említett pályázók fel 
vétele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülők 
gondoskodjanak, liogy fiaik  a felvételi  vizsgára 
be neui idézlefésilk  esetében, a polgári taninté-
zetekben, tanulmányaik lolytatbalása czéljából 
kellő időben beirallasBanak 

4. A felvételi  vizsga. 
A felvételre  kijelölt pályázók az adomá-

nyozott alapítványi helyre csakis abban az eset-
beu vitelnek fel,  lia a felvételi  vizsgálatot si-
kerrel kiállják. 

Mielőtt pályázók a felvételi  vizsgát leten-
nék, a kalonai nevelőintézet orvosa által meg-
vizsgáltatnak s az alkalmatlanoknak találtak 
vizsgára nem bocsáttatnak. 

Oly pályázókra nézve, kik a német nyel-
vet nem értik, ez a hiány egyéb tekintetben 
igazolt jó képesség mellett, a katonai alreilis-

kola I. évfolyamába  való 'elvételre nézve aka-
dályt nem képez; ily pályázók t-bát a telveteli 
vizsgát anyanyelvükön is letehetik. 

A katonai abeáliskolák I0bbi évfolyamaira 
pályázók a felvételi  vizsgát szintén letehetik 
anyanyelvükön, ha a vizsgáló bizottságnak van 
oly tagja, a ki a vizsgát a jelölttel annak anya-
nyelvén képes megtartani; o'y pályázók azon-
ban. kik magyar tannyelvű iskolában végezték 
lanálmányaikat, a katonai alreáliskolák 11-ik. 
Ill-ik és IV-ik évfolyamára  nézve megszabott 
felvételi  vizsgát minden körülmények közölt 
magyar nyelven tehetik I-; d- ezen pályázóknak 
is annyira bírniuk kell a néni't nyelvet, hogy az 
előadásokat haszonnal hallgatni képesek legyenek. 

A katonai föreáliskolába  és az akadémiákba 
való felvételre  kijelölt pályázók a vizsgát, német 
nyelven köleles-k letenni, és ezen ny-lvet any-
nyira kell hirniok. liogy a tanulni inyokbati való 
eiömeiiHlflük  e tekintetben biztosítva legy-n. 

A kalonai reáliskolák magasabb évfolya-
maira és a katonai akadémiák 1 évfolyamára 
pályázóknak felvételi  vizsgája általában kiterjed 
az előbbi évlolyamok tantárgyait a oly liléitekben, 
a minőben azok az illető évlulyamban előadatlak. 

A fiumei  hadt< ngeiés/eti akadémia I. év-
folyamára  kijelölt ifjak  felvételi  vizsgája a kö-
vetkező tantárgyakat ölelt fel:  a) iiein-t nyelv, 
b) mennyiségian. r) történelem és löldraj/, d) 
természettudományok. Kzeii tantárgyakból oly 
terjedelemben leendő a fölvételi  vizsga, a mely-
ben azok a középi-kola négy alsó osztályában 
elöadalnak. 

A kalonai ügyességek és katonai gyakor-
latok nem táu-yai a lölvéleli vizsgákuik. 

A lelvéleli vizsgák az iskolai év kezdetéi 
megelőző napokban lartalnak, s azoknak határ-
idejéről és helyéről az érdekeli f-lek  ludósillalni. 
lógnak. 

E<en felvételi  vizsgák nyilvánosak. 
A felvételi  vizsgák helyére való ulazás költ-

ségeit, pályázók hozzátartozói kötelesek viselni. 
A katonai reáliskolák lanterve lényegileg 

megfelel  a nyilvános reáliskolák hasonló osztályai-
ban érvényben levő tanrendszernek ; ennélfogva 
a polgári reáliskolákból a katonai nevelésbe át-
lépő ifjaknak  a felvételi  vizsga letevése különös 
nehézséget nem log okozni. 

Ellenben figyelmeztetnek  a gimnáziumokból 
a katonai nevelő- és képzöiiité/.elekben átlépni 
óhajtó ifjak,  hogy a katonai i eáli-kol ik 4 ik 
osztályába és a katonai föreáhsknlába  pályázók 
a természetiaiiből, a katonai akadémiákba pá-
lyázók pedig az ábrázoló mértanitól is kötelesek 
felvételi  vizsgál lenni, s liogy ennélfogva  az 
emlitell tantárgyakból magán oktatás utján kell 
a szükséges ismereteket megszerezniük. 

Tekintettel a polgári reáliskolák és a gim-
uáziámok tantervei között fennálló  különbségre, 
s hogy a gimnáziumukból a katonai uevelésbe 
átlépő ifjaknak  a felvételi  vi/.sga letevése ineg-
könnyitlessék, a szabadkézi rajzból felvételi 
vizsga nem kívántatik a jelöltektől: kívánatos 
azonban a további haladás megkönnyítése szem-
pontjából, hogy a katonai intéz- tek magasabb 
évfolyamaiba  belépni óhajtó jelöltek ezen tan-
tárgyból is eleve megszerezzék maguknak az 
alapismereteket. 

A nyelvek közül a katonai reáliskolákban 
a bécsi és hécsujhe'yi ákadéiniikl'áu. A német 
nyelven kívül még a franciia  nyelv, és a ma-
gyar nyelv is a kötelező laulárgyak kö/.é tar-
tozik és pedig az ulóbhi a magyar korona or-
szágainak területén lévő katonai alreáhskolákban 
valamennyi növendék részére, a lobbi intézetek-
ben ellenben csupán a magjar honosságú uü 
vendékek részére. Ámbár az utóbb említeti nyel-
vekből felvételi  vizsga nem kivániatik, a jelöltek 
saját érdekében mégis kívánatos, hogy abban 
az esetben, ha a kalonai nevelő-intezetek ma-
gasabb évfolyamába  kívánnak felvéLeini,  az em 
litett nyelvek ismeretét sajátítsák el. 
5. Előléptetés a legközelebbi magasabb 

intezetbe. 
A legközelebbi niagasaMi intézetbe tudni-

illik a kalonai reáliskolák IV. évfolyamából  a 
katonai főreáliskola  I. évfolyamába,  esetleg a 
had tengerészei i akadémia I. évfolyamába  is, lo-
vábbá a katonai főreáliskola  III. évfolyamából 
a kalonai akadémiák valamelyikének I. évlolya-
mába leendő előléptetéshez megkívántatik, hogy 
az i letö a végzeit évfolyamban  egészben véve 
legalább „jó" osztályzatot nyerjen. 

A katonai alreáltskola IV-ik évfolyamában 
csakis „elégséges" osztályzatot nyertnövendékek, 
a hadapród iskolába tétetnek á t ; azon növen-
dékek pedig, a kik egészben véve „elégtelen" 
osztályzatot nyertek, liozzátailozóiknak vissza-
adatnak. 

A bécsújhelyi katonai akadémia harmadik 
osztályát jó előmenetellel bevégzett növendékek, 
a gyalogsági (vadász ) és lovassági — a bécsi 
katonai műszaki akadémia harmadik évfolyamát 
jól végzett növendékek pedig a tüzérségi, ille-
tőleg utászcsapatok hoz, esetleg a vasúti és távir-
dai ezredhez hadnagyi minőségben soroztainak be. 

A fiumei  hadtengerészeti akadémia negyedik 
évfolyamát  sikeresen végzett növendékek, a/, in-
tézetből mind másodosztályú lengerész-hadapró- • 
dok lépnek ki. 

Kelt Budapesten, 1901. évi febr.  hó 2J én. 
-A m. kir.  houvédelmi  minisztertől. 

Laptulajdouos: 
OYÖBOTJAKAB ÖRÖKÖSE. 



s 1 . C S Í K I L A P O K . sám. 

Szám 4496/901. 

Árverési hirdetmény. 
Alaltirl közt-égi elöljáróság részéről a kép-

viselő testületnek idei 9 ég 3 jegyzőkönyvi szám 
alatt hozott határozatai alapján közhirré tétetik, 
h"gy a község kezelése a'att levő „Nyerges" 
nevü vágterületen erdészfti  szakértőiig felvett 
és meghícsOlt alább megjelölt famennyiség,  az 
1901. évi május hó 21-on d. u. órakor, 
a (jy. Szenlmiklós község hivatalos házánál 
megtartandó versenyén szóbeli árverésen a leg-
többel ígérőnek eladatni fog,  n m: 

a) Ép fa. 
28—40 cm. álniéretü 1955 drb 1976 m. falömeg 
42- 60 1987 „ 45113 „ 
6 2 - 80 „ „ 661 „ 2494 „ 
» 2 - 1 0 0 , r 93 „ 599 . 
Összesen 4596 drb 9632 m. falömeg 
kéreg nélkül 24080 korona becsértékben 

c) H i b á s fa. 
28 - 40 cm. átméretü 104 drb. 103 m. falömeg 
42—60 „ 143 „ 338 
«2-8(1 „ 65 . 299 
« 2 - 8 4 „ „ i_ -___25 
Összesen 316 „ 765-3 m. falömeg 
kéreg nélkül 612 korona becsértékben. 

c) S z á r a z fa. 
28—40 cm. át méretű 30 drb, 28 3 m. fatömeg 
4 2 - 6 0 „ 49 119 
62 -80 „ 19 93 
82 cméler „ 2 „ 13 
Összesen 100 drb, 253-3 m. fatöm*g 
kéreg nélkül 152 korona becsértékben. 

Mindhárom minőségű 5102 drb. I6C50 m 
futom  eget képező fa  24844 kor. becsértékben. 

A verseny és szóbeli árverésen részt vnni 
szándékozók kötelesek, a szabályszerűen szer 
kesztett, a kikiáltási árnak 10n/u-ka megfelelő 
bánatpénz vagy óvadékképes értékpappirral el-
látott zártajánlatot, vagy a verseny és szóbeli 
árverés megkezdése előtt a községi bíró kezé-
hez beadni. 

Megjegyeztetik, hogy az árverés alá bocsá-
tott falömegnek  sem mennyiségéért s minőségi, 
ért a község felelősséget  nem vállal. 

Kgyéb feltételek  a községi elöljáróságnál 
hivatalos órák alalt letekinthetik. 

Gyergyé-Szentmiklóson 1901. év május 4. 
Ferenczi Albert, 

[11 + ] l - l ni. jegyző. 

Szám: 1012901. [112] 2 - 2 

kJ. 
Árverési liirdelménv. 

Csikszentgyörgy és Bánkiéivá községek kiír. 
birtokosságának tulajdonát képező „Hencze. és 
„Saj" patakra hajló erdőterületen az az összesen 
(if.  l Hr, k. holdon található GOTiíO töinörköbméter 
gömbölyű liiczfenyó  haszonfu.  valamint 327 10 
mörköbméter gömbölyű jcgyenye fenyő  haszonfá-
liuk a 11124—la /U00. számú föIdmiveléRÍigyi 
111 kir. miniszteri magas rendelettel zárt Írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen 
egjszerre való eludása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 11 öOOO korona uz az egyszáz-
tizenötezer korona. 

A versenytárgyalás 1901. évi május hó 
28-án Csikszentgyörgy és Húnkfalva  közös házá-
nál fog  megtartatni. 

Árverezni szándékozik felhívatnak,  hogy a 
kikiáltási ár I 0 c ,Vát bánatpénz gyanánt az ár-
verező bizottság kezéhez letegyék. írásbeli zárt 
ajánlatokhoz pedig, — melyek 1901. evi május 
hó 27-én délután 6 Óráig u csikszentgyörgyi 
körjegyzőséghez beadandók, — szintén fenti  iisz 
szegű bánatpénz, vagy megfelelő  értékű óvadék-
képes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és he-
tükkel tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelcnteudó. hogy ajáulattevő az ár-
verési és szerződési feltételeket  ismeri s magát 
azoknak feltétlenül  aláveti. 

Az ávverési és uzerzódési feltételektől  eltérő 
kikötéseket tartalmazó bánatpénzzel, avagy óva-
dékképes értékpapírral el nem látott, valamint 
utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a csik-
Bientgyörgyí körjegyzői irodában és a csíkszeredai 
m. kir. járási erdőgondnokságuál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Kelt Csiksxentgyörgyön 1001. május hó 2 án. 
Puskás Lajos, Basa Dénes 

körjegyző. >'iró. 
Csedő István, 

küzs. bíró. 

Sz. 2321—901. 
ki. 

Pál vázat i h i rdet mén y. 
Csik-Szentdoniokos kii '.ségben az tijon-

iian rendszeresített, illetve rendszeresítés 
alalt álló srjfétljegyző-  imynköuyvezető 
helyettesi állásra, mely az állam és köz-
ség által megajánlott 500 kor. tisztelet-
díjjal van egybekötve; ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhivoin  mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajt ják, liogy eddigi al-
kalmaztatásukat H képesítésüket igazoló 
okmányokkal felszerelt  kérvényeikéi hoz-
zám folyó  évi junius hó 15-éig 
annyival is inkább adják be, mert ii ké-
sőbb érkező kérvények ligyelcuibe vétetni 
nem fognak. 

Csikszcrcda. lítOl. tv miíjus ti /m. 

Fejér Sándor, 
[ 1151 I 3 főszolgabíró. 

4 Ifi. |II7| l - l 
1101. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A csikmogyei m. kir. állitinépitészeti bivatul 

területén lévő maros vásárhely—gyergy.í-szeuimik-
lósi állami közúton l'.KIJ., i'.nKI és Hull. évek-
ben eszközlendő kavies szállítás biztosítása végett 

folyó  illOI. évi junius Ilii 3 áu a feui  nevezett 
állumépitCHzeti hivatal helyiségében zárt Írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás tarlatik. 

Kelhivatnak ennélfogva  v lillalkozni kiviinók 
hogy ajánlataikat a feiitemlitett  államépitészeli 
hivatalhoz cziinezvo, legkésőbb a kitűzött tárgya-
lási nap délelőtt 10 órájáig nyújtsák be. 

A később beérkezett ajánlatok, vulamiul álta 
Iában a bármikor beérkezett táviratok és utó 
ajánlatok figyelembe  vétetni uem fognak. 

Az ajánlatok alpecséttel zárt borítékán n 
czimzéseu feliil  világosan kiiraudó az államépiié-
szeti hivatal és azon állami közút ueve, melyre 
uz ajánlat vonatkozik. 

Az ajáulutok uz államépiuszeti hivatalban 
átvehető ajánlati es felosztási  kimutatási minta 
szerint teendők meg. 

Azon esetben ha ajánlattevő a kereske-
delemügyi 111. kir. miniszter ur ó nugyméllnsámi 
által elloiMidolt B az állumépilt szeti hivatalnál ki-
tett kóiRintától eltérő kóuayagot kívánna sziilli 
tuni, innak snját pecsétjével ellátott két mintáját 
ajánlatához mellékelni s egyúttal a (eloszlási ki 
mutatás b. rovatában a termelési bel) el is meg-
jelölni tnriozik. 

Az árúak a kereskedelemügyi miniszter ur 
ó nagyméltósága által elfogadott  s az államépi-
tészeli hivatalnál kitett mintával azonos vagy bár 
attól eltérő, de legalább is oly minőségű arijugni 
kell vonatkoznia. 

A benyújtott ajiinlutok vissza nem vonhatók 
s mindegyik ajánlat tevő ajánlatának beadásától 
számított (H) uyolez hétig kötelezettségben marad. 

Az úllnmi küzutiuik csupán egyes részeire 
tett ajánlatok figyelembe  vétetni nem fognak. 

Ugy az ajánlat mint a hozzá mellékelt fel 
osztási kimutatás szabályszerű bély-.'ggel látandó 
el és mindkettő az ajánlattevő által Hliiiratuló. 

A bánatpénznek az állampénztárba vaey adó 
liivutalba történt befizetését  igazoló nyugtu az 
ajánlathoz csatolandó. 

A bánatpénzek a tárgyalásnál alapul szol-
gáló felosztási  kimutatás bou kilelett mennyiség 
után az ajánlott árak összegének százalékát 
kell kitennie. 

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz non 
melléklendő. 

Azoknak az ajánlattevőknek, kiknek ajáu 
lata el nem fogadtatott,  bánatpénze az árlejtés 
eredménye feletti  határozathozatal után fog  kiadatni 
illetve az intézkedés a kiadatás iránt megtelelni. 

A tett ajánlat vállalkozót luotnuil, a kincs 
•árt azonban csak azon naptól fogvi  kötelezi, me 
lyen azt kereskedelemügyi miniszter ur ó nugy-
méltósága elfogadja. 

A szállítási szerződés és részletes feltételek 
az ajánlati minta a ennek mellékletét képező 
felosztási  kimutatás és kőininták az álluinépité 
szeti hivatalnál a szokott hivutulos órákban átve-
hetők, illetve megtekinthetők. 

MBgy. kir. államépitészeli hivatal. 
Csíkszeredán, 1901. évi május hó U-iu. 

Pap Domokos, 
kir. lömériiük. 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
KS 

MAGYARÁZATA. 
AZ I*!»;. KVI XXXIII. TöltVKNYCZIKK. 

I. éa IL kötet. 

1KTA 
Dr. PERJÉSSY MIHÁLY 

csikszeredui kir. törvsz. elnök. 
Kapható a szerzőnél és Qyörgyjakab Marson utóda 
köuvkereskedéséhen CsikszereJábun. Kgy-eg\ kötet 

ára 4 korona. 

251. szám 
Í90Í! 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl kiküldölt bírósági végrehajtó ezen-

nel közhirré leszi. Iwey a csíkszeredai kir. 
lárásbiióságnak 81)9. évi S. p. 1 l2C/ ; . sz. végzése 
•nlytán dr. l'.-jér Antal ügyvéd által képviselt 
5«zava János s társai csikszépvizi lakósok végre-
hajtató részére Kánya József  csikdelnei lakós 
végrehajtást szenvedő ellen 600 kor. követelés 
s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán  alperestől lefoglalt  és 1250 kor. becsült 
ingóságokra a csik-szeretlai kir. járásbíróság 
1900. évi V. 7S3 a sz. végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap- és lelül-
foglitllatök  követelése erejéig is, a mennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna végrehajtást 
szenvedő lakásán Csikdelnén leendő megtartása 
1901. évi május hó 31-ik napján delelőtti 8 órája 
kitiizetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: iikiök a legtöbbet igémnek készpénzfize-
tés melleit, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végiehajtató kii 
vetéléséi megelőző kielégiléshe/. jogot, tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett. volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könjvböl ki nem liinik. liogy t|>óbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirl kikül 
ilöKuél Írásban l eadni, vagy pedig szóval bejeién 
teni el ne uilllaszszák. uierf  különben csak a vételár 
lölöslegére fogn  ik utaltatni. 

Csíkszereda, 1901. niá;us hó 22. napján. 
[116] l - l Keresztes Gyula, 

kir. bir. végrehajtó 

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

olvasók és imakönyvek 
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. 

^ « a ^ f e ^ a  -i: S-T 
r Most jelent meg 

fram-zin  ere,leli kiadá«*.-.l egyidejűi.»; ' ^ 

te ÖT ÉV ÉLETEMBŐL. É 
Irlu f * 

1 DKKYFriá ALFWÉI). | 
íft  A 31» lapra lerj.-d.". vaskos köMben gj> 
' f  Dreyfus  Alfréd  saját maga irta meg öt 
" vig tarló szenvedéseit. Kz emlékirat ball ţjjS megvan Dreyftis  Alfréd  elitéltetésónek, .V-

,.T lefokoaasénak,  hazatérésének törtenete, 
Vf  ördög-szigeti rabságának NAPLÓJA, fe-  jgí 
É,-!, leségével folytatott  levelezése st l> . nyolca S ţ 
'íf  eredeti rniEBal és kégirásaat. ur . ' ;deti rajzzal és kézírással. 

Ára 3 korona 5 fillér. 
Kapíató az Orsz. Közp. Közséa Nyomfla  R.-T.-nál 

Sy Budapest, VI., Váczi-körut 01. sz. (->J 
^ .'-s Iliin.leil k.'iny vkereske.lésbeii. ^ 

-X-  \X*  tt- J>  vt.- ..T.-  »T.-  Jt.  tíj 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség ügyeimét felhívni  a piaci-utczában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kielégiföleg  berenilozett 

Nyerges és kárpitos üzletemre - m 
t'zletenilien minden e szakba vágó munkák elkészítését leguag\oíili készseggel 

elvállalóin és- cat csinos kivitelben olcsó ár m-lletr pontosan cszkiizliitu. 
Hal,táron tartok mimlenléle ruganyos dívánokat 40 200 koronáig és garnitúrákat; 

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

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

Magamat a n. é. közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerges és íárpitos 
C s í k s z e r e d a , p i a c z - u t c z á l i a n . 

r 
A siiriizlet terén L':t éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült ^ 
nekem Magyarország két legelső sorgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a ™ 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  i 
fiAr/itiÖfoL  Drnaen Polb no UnMmaiÁkmAAiinl fnnnL4Á»iiL  ^ 
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Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. £ 
wwmrmfm/w>  wn>'m  • n r i / r r r f r r r r r r r v r r r r v r 

sörgyárak Brassó , Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruházták. 
Az említett két l.'gtekint lyeselili ezegek kitiiuő hírneve és Brassóban Jií éven 

át elismeréssel találkozott iizl"ti működésem l'elliátoritanak engem arra. liogy az igen 
tisztelt közönségei felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem fölkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönségét, liogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  s/.álliiatii. 

A legkisebb megrendelés sörnél 50 üveg. hordókban pedig ~2't  liter. 
Kivúnutiii  tuji'xj  zókkvl  s/.ivvscn  szolgálok  '.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hosszu-uteza 104. 

H a - a p t i r o g e l P e r e z i c z 
f é x f i a z a . " b ó - " ü . z l o t e  B r a e s ó b a u 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáiii elegáns 

URI-RUHA 
elkészítésére. Kedvező összekötteteseim altal, melyeket szállítóimnál eléltem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15—20",u-al 
Icsaóllitottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből 40 —50 korona. 
1 znkó-iiJtüny linóm kamgarn szövetből 4S-i;i) korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . .Vi—tiS korona. 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 55 70 korona. 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből Ii5—ÍH) korona. 
I Kcrencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, liliom angol szövetből . . . 70—90 korona. 
1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét színben Üli—4.̂  korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 5:2—115 korona. 
1 nadrág finom  szövetből —IS korona. 
1 nadrág finom  angol szövetből 10—22 korona. 

MT* 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 "flM 
Gyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 

Kiváló tisztelettel 

|s:i| I1-3K Hauptvogel Ferencz. 



us 1 . C S I L A P O K 2 . szám. 

Györgyjabah Márton utóda, 
Z D ^ E s z r f c T ^ a ^ r n D T '  v e k t o r , 

könyvnyomdája, könyv-, papir-, írószer- és díszműáru kereskedése 
Csíkszeredában. 

I Ilim In... li. Iluiillllli.nlll I...I II,IIIIIIIIII..II...I..I.IIIIIIIIIIIÜTTIIIIIIIIIIIIIIHI WIIIIHIIIII I Ill.lllllll H.llllllllllllllillll,lililli.„li„,..,.,„l 
Elvállalok mindennemű nyomdai munkál, u. 111.: könyvek,  füzetek,  röpiratok, gyászje-

lentések, meghívók, falragaszok,  tánczrendek, üzleti felhívások,  hivatalos nyomtat-
ványok  slb.. nyomtatását legjulányosabb árakon, választás szeriül jóminőségii papíron és ízléses kivileiben 

A (ftis  nyomdai  berendezés,  a legszebb  alaka  és  legcsinosabb  kiállítása  betiik.  a 
teljesen megbízható szakértő személyzet, minden  időben  képessé  tesz, hogy még  a legkényesebb 
igényeknek  is a tehető  leggyorsabban  megfeleljek. 

A rendelkezésemre álló nagy papirraktár arra is módot nvujt. hogy a különböző nyomtatvá-
nyokat minden áremelés nélkül készíthessem, daczára annak. hogy a papíráru utóbbi időben több mint 

sőt újévtől kezdve a mindenki által eddig is mérsékeltnek ismert árakat is 

O K * L E J E E E S Z Á L L Í T O M . -^ŞO 
Nagyobb és tömegesebb megrendeléseknél hivatalok, iskolák, kereskedők  üzletem-

berek és magánosok részére is árkedvezményt  nyújtok. 

Könyv-, papir-, iró- és rajzszer, valamint díszműáru kereskedésemül 
a le» nagyobb körültekintéssel  és figyelemmel  ujonan rendeztem be. 

A használatban levő iskolai  tankönyvek.  füzetek,  irkák,  iró- és  rajzszerek.  a legjobb 
minőségit  iró- és  rajzpapirok.  kitiinó'  minőségű  elegáns  és divatos  levélpapírok  üzletemben  a 
legjntányosabb  árakon minden  alkalommal  kaphatók. 

Kakiáron tarlók imakönyveket,  regényeket,  ifjasági  iratokat,  naptárakat  a teynagyo\ő 
választékban.  — Fzenkiviil bárki állal kiadott és bárhol lalállialó könyvekel az eredeti árban a lehefr 
legrövidebb idő alatt megrendelek. Kiterjedt összeköttetéseimnél fogva  e tekinletben a legpontosabb 
kiszolgálást  Ígérhetem.  — Felhívom a nagyérdemű közönség ügyeimét 

bronz-, bar-, fa-  és j a p á n i á i s z m i i i r a és egyéb ezikkgimrej 
melyeket elsőrendű forrásokból  beszerezve szintén a legjulányosabb árakon vagyok képes kiszolgálni, 
ilyenek: névjegytartók  és tárczák, varró-, dohányzó- és Íróasztal készletek a legdísze-
sebb kiállításban, etazserek, fali  fényképtartók,  kesztyű-, zsebkendő- és levélpapír 
dobozok, díszes kiállítású hőmérők, toll állványok,  kézi és asztali tükrök, hímző 
eszközök, fénykép  keretek, fali  dísztárgyak czelluloz, bronz és majolikából, diszes 
fénykép  és levelezőlap albumok, emlékkönyvek,  japáni kézi és díszítési legyezők, tajték, 
borostyánkő  és ezüst szivarszipkák,  dohány, szivar és pénztárczák bőrből vagy fémből, 
burnót szelenczék, női kézi- és oldaltáskák, utazó bőröndök, zsebkések, óralánczok, 
ollók, ruha-, haj- és bajuszkefék,  íüsük, szemüvegek  stb. stb. 

nyomtatványokból nagy raktárt tartok 
melyre mély tisztelettel felhívom  a hivatalok,  főtisztelendő  papság. tanító,  községi  és körjegyző 
arak beeses figyelmét.  A felsorolt  tárgyakon kiviil nagy választékban kaphatók:' 

Rózsalevelek és selyempapírok, Ima- és Képes könyvek a legdíszesebb kivitelben, 
O - y á - e z j e l e n / t é e e l c Í O O cLoclo ±Ljolojccl p a p i r o s a . S 

Magainal a nagyérdemű közönség beeses figyelmébe  és pártfogásába  ajánlva, maradok 
l egrlv i t ü 11 ő 1 > b t i s z t é l é t t e l 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, Dreszníndt Viktor. 

I 

i 
Nyomatott C s i k - z e n , a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




