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N y í l t t é r i c z i l t l c e l c 
soronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

A mint a kereskedelmi tárczát át-
vette egészeu uj életet vitt be minisz-
tériumába és az ipari körökbe. Program-
jává ttlzte ki a hazai fogyasztást  bizto-
sítani a hazai termelésnek. Ennek meg 
valósítása érdekében nagy arányú ak-
cziót indított nagy gyáripar tereintésére 

Három évi miniszterségé alatt nem 
kevesebb mint hetven gyárat létesített s 
ezek közül ötven gyár lietven milliónyi 
alap tőkével már működik is, köztük 
egy hires angol czérnagyár, aztán egy 
kasszagyár. Gyár alapító működésében 
első sorban a szövőipart fejlesztette, 
azon okon, mivel szövött árukra megy 
ki temérdek milliónk a külföldre. 

A már kezdetben mutatkozó szép 
eredmény az osztrák nagy ipari körök-
ben rengeteg riadalmat keltett, ugy, 
hogy áz osztrák napi és szaklapok elke-
seredett harezot kezdtek Magyarország 
ellen az uj miniszter akcziójánttk ellen-
súlyozására, de természetesen eredmény 
DélkUl. 

Nagy és nevezetes érdeme Hege-
dűsnek, hogy személyesen járta be az 
ipari góczpontokat, hogy minden oldalról, 
közvetlen szemlélés és tapasztalás utján 
ismerje meg az ország iparát. 

Maradandó alkotása a magyar ipttri 
termelési statisztika, mélyet erős kézzel 
megindított, hogy ipar politikájában irá-
nyítója legyen. 

Nagy újításokat végzett a statisz-
tikai tudomány terén is. Alatta történt 
az 190U. évi népszámlálás, melylyel 
egybekapcsolta a foglalkozási  és kis 
ipari statisztikát, hogy igy az egész or-
szág iparára kiható statisztika álljon 
rendelkezésére, a mi eddig nem volt 
meg. A magyar gyáriparról egy busz 
köteles munkát adott ki, fejlesztette  az 
áruforgalmi  statisztikát, művelte a szo-
cziál statisztikát, ujjá szervezte a bün-
Ugyi statisztikát és halandósági tábláza-
tokat készíttetett, hogy azok, kiknek 

ilyenekre szükségük van, ne legyenek 
rá szorulva a német táblázatokra. 

Ipar politikájának erös megnyilat-
kozása volt a kis ipari szövetkezetek 
szervezetének előmozdítása, de legerő-
sebb megnyilatkozása a hazai iparnak 
állami kedvezményekben való részesítése 

Okos és messzelátó intézkedések 
által igyekezett megnöveszteni nemzet-
közi forgalmunkat.  A Lloyd rendes ki-
viteli járatainak száma tizenkettőről hu-
szonhétre emelkedett az Indiába és a 
Japáuba való ezukor kivitel szám&ra. 
Az Adria társasággal uj szerződés jött 
létre uj hajókra és uj járatokra. 

Több rendbeli intézkedés történt a 
folyamhajózás  érdekében is. 

A vasúti szolgálatban az ó minisz-
tersége alatt 945*5 km. vasút kezdte 
meg a forgalmat. 

A tarifa  politika terén szép lendü-
letet vett a ezukor kivitel és a liszt 
kivitel, mind a kettő Fiúmén át, továbbá 
a szén kivitel Ausztriába. 

Nagy gondot fordított  külkereske-
delmi összeköttetésünk növelésére; e 
czélból ujjá szervezte a kereskedelmi 
muzeumot egészen gyakorlati alapokra 
fektetve  azt s e mellett szervezte a kül-
földi  szaktudósitói intézményt és hogy 
a konzuli jelentéseket hozzá férbetőkké 
tegye, hetenkint háromszor megjelenő 
kivonatokat bocsáttatott nyilvánosságra, 
melyeket minden érdekelt fél  ingyen 
kapott meg. 

Az ö minisztersége alatt a posta 
szintén nagy eredményt tüntet fel.  Lé-
tesült 197 uj postahivatal; 112 uj te-
legráf  és 177 uj telefon  hivatal, ezeken 
kivül 16 városban uj telefon  hálózat 
A telegráf  hálózat 5492 kilóméterrel, a 
telefon  hálózat 43940 kilóméterrel lett 
nagyobb. 

Felkarolta az iparoktatást is, ennek 
kereteit tágította és eredményesen mun-
kálkodott az iparfejlesztés  terén is. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k l a d ú h l v a t n l : 
Oyörgyjakab lf.  utóda könyvkereskedése, liová a 
lap szellemi részét illető mimlen közlemény, valu-
D-.int hirdetések s előfizetési  dijait is küldendők. 

HEGEDŰS SÁNDOR. 
Az elmúlt hét legnagyobb szenzá-

cziója Hegedűs Sándornak a kereske-
delemügyi miniszterségről való leköszö 
nése, a mely váratlanul majdnem azon 
időben következett be, midőn a parla-
mentben az ő minisztériumának költség-
vetésére került volna a sor, melyet ő 
állított egybe s igy remélhető volt, hogy » 
tárgyalásnál uzt szintén ő fogja  képviselni. 

Ennyiben a dolog váratlan voll, 
azonban azért még sem ment egészeu 
meglepetés számba, a mennyiben már 
hónapokkal ezelőtt némely lapok révén 
a közönség közé szivárgott Hegedűs 
Sándor lemondási szándéka, mely daczára 
annak, hogy a fél  és egész hivatalos 
lapok a világgá bocsátott híreket nyom-
ban dementálták, az egész ország kö-
zönségének legnagyobb sajnálatára utó-
végre még is csak megvalósult. 

Az egész ország legnagyobb sajná-
latára, mert a ki hazánk közéletét az 
utóbbi 30 év alatt figyelemmel  kisérte, 
az tudja, bogy Hegedűs Sándor lemon-
dásával a kormány egyik legtehetsége-
sebb, legszorgalmasabb és legmunkásabb 
tugját veszítette el. 

Erről tesz tanúságot Hegedűs Sán-
dornak egész pályafutása  s ugyanezt 
dokumentálja három éves miniszter-
sége is. 

Mint hírlapíró kezdette meg pályá-
ját s rövid idő alatt a hírlap irodalom 
egyik előkelő tagja s vezérczikk irója 
lett. Már ezen időben előszeretettel fog-
lalkozott a pénzügyekkel és e téren 
olyan munkásságot fejtett  ki, melylyel 
a közfigyelmet  a legnagyobb mértékben 
magára vonta. 

Az országgyűlésen 1875-ben mint 
Abrudbánya képviselője foglalt  helyet. 
Abrudbányát képviselte 1884-ig, mely 
évben szülő városa, Kolozsvár is kép-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A honvéd szobornál. 
Homloka van bekötözve, 
Pedig szive vérzik: 
— Neki fáj  csak — mit bánják hát 
Azok, kik nem érzik. 

Büszkeségtől, önérzettől 
Látszik égni arcza, 
De keblében lávaként forr 
Szégyenének barcza. 

Hős fejére,  a mely megtört 
Sok ezer villámot: 
Babér helyett szemtelenül 
Kósza veréb szállott. 

Szegény honvéd I... Krisztusként állsz 
Bámulóid előtt; 
Sajnálnak, kik megtapsoltak 
Évekkel ezelőtt.. 

Ej! ébredj már, rázd meg beköti. 
Regen kínzó érczed. 
Remegjenek haragodtól 
A hatalmas bérezek! 

S omoljon bár igaz véred, 
Miként egykor omlott: 
Tépd le, dobd le homlokodról 
Azt a hitvány rongyot! 

Lökd félre  a hazug angyalt, 
Az incselgő kacsért: 
Síkra szállva magad tedd fel 
Fejedre a babért! 

viselővé választotta és ezen időtől fogva 
a kolozsváriak újra meg újra megtisz-
telték bizalmukkal és jelenleg is Kolozs-
várt képviseli. 

Rövid időn a képviselőházban is 
kivívta magának az elismerést és tisz-
teletet, melyet mint hirlnpiró kiérdemelt. 

Képviselőségének negyedik évében, 
1878-ban már mint a péuzügyi bizottság 
előadója szerepel s ezen állasáu kivül 
több jelentekeny törvény javuslat refe-
rense és magyarázója. 

Képviselőházi bokros teendői mel-
lett lankadatlan szorgalommal dolgozott 
a tudományos téren is. Ezen érdemeiért 
1885-ben tt magyar tudományos akadémia 
levelező, 1893-ban pedig rendes tagjává 
választotta. Nevezetesebb müvei: „Ön-
kormányzat es pénzügy", „Jelentés a 
valuta kongresszusról", „A bankkérdés-
ről", „A ezukor és szesz adóról" irort 
tanulmányai. Ezekhez járulnak: a ezukor 
adóról, az árképzódésról és törvényeiről, 
Oroszország pénzügyeiről, az udóesz-
ményről tudományos és gyakorlati szem-
pontból irott tanulmányai. 

Ezeken kivül még mindig jutott 
elég ideje arra is, bogy egy sereg tár-
saságnak, banknak, hazafias  és jótékony 
intézménynek és egyháza ügyeinek in-
tézésére is jelentékeny befolyást  gya-
koroljon és ezekben is kivegye részét 
az eredményes munkából. 

E rövid vázlatból is látszik, hogy 
Hegedűs Sándor a legdolgosabb magyar 
emberek egyike és hogy küzdelmes, 
soha lankadást nem ismerő, sikeres és 
eredményes munká!kodás után érte el 
a magas állást, a miniszteri széket. 

Az akkori kormányelnök ajánlatára 
1899. február  20 án nevezte ki 6 felsége 
kereskedelemügyi miniszterré. Ez a ki-
nevezés országszerte nagy megelége-
dést keltett és különösen ipari és ke-
reskedői körökben fűztek  minisztersé-
géhez igen nagy reményeket. 

Legyen hát még egyszer, legyen 
Ünnep a világon, 
A ki szánva tekint reád 
Megint hadd csudáljon: 

Az idegen istent döntsd le 
Zsarnok táborával 
S koronázd meg tenmagadat 
8;:ivea bíborával. 

ZsögőD  Zoltán. 

• kötelesség. 
Gyűrött arozn, töpörödött emberke volt WollT 

nr. Valami fém  és lámpa áru gyárban dolgozott 
reggeltől estig raktárnok minőségben. Egész héten 
át nem lehetett ót látni a városban, osak vasárnap. 

Nem is olyan régen még egészen más ember 
vala ő. Legény életet élt a szó teljes értelmében ; 
járt rendesen bálokba, estélyekre, zsurflxekre, 
családokhoa, -zinházba; még a színésznők körül 
is legyeskedett. Sok átvirrasztott éjszaka után 
lá'hutiiik vuln őt a inaga knlfln  kis fülkéjében 
löm- «/niekkt'l halovány ne/czal görnyedve az 
n i i-/iiiia lói" i. 

Vn'i is nkk.il « miatt sok baja. A Miniké-
nek mindent besnmak rola s u csak aa alkalomra 
«art, hogy megmoshassa a fejét. 

— Wolffur!  En m a g á r a nagyon haragszom I 
Maga sokat lumpol, sokat éjszakázik. Igy másuap 
nem tud megfelelni  kötelességének. Saemmel kí-
sérem magát régóta. Észrevettem, hogy maga 
többet enged meg magának a kelleténél. Itt a 
gyárban mindig van valami látogatója, a ki a gyár 
megtekintésének ürügye alatt magát mindig le-
foglalja.  A telefont  privát esélokra hassnálja, mert 
mindig van valami jó ismerőse, a kl felosllingeli. 

Ez kérem boszantó I Ez nem megy 1 A városban 
szeladonoskodik; fizetésén  felül  költ; átpártol 
egy olyan trupphoz, mely nem magához valé; 
szinészeskedik; kurizál haszoutalan asszonyokuak; 
ünnepelteti magát össze-vissza; nevével tele van 
a város éa azt hiszik, hogy maga itt nálam a kiB 
király. Tehát egyszer és miudenkorra kijelentem 
magának Wolff  ur: ezzel az életmódjával hagy-
jon fel  teljesen, különben — nem hasinálhatom I 
Értette kérem ? — És most mehet. 

Wolff  ur aztán imígy kezdett gondolkozni: 
Mire való nekem ez a BOk ismerős ? Csak kelle-
metlenséget Bzerzek velük magamuak. Több nem 
leszek általuk semmivel s csak a kalapomat ron-
gálom az örökös kőszőngetéssel. Mire valé ez a 
sok éjszakázás 1 Csak rontom vele magamat, egész-
ségemet. Elmegy a pénzem ; adósságba keverem 
magam és nem élveztem semmit. Mire valók ne-
kem az asszonyok, a színésznők ? Szegény ember 
hiábavalósága I Ugy sem érek el velők semmit. 
Patvarba velük ! 

8 Wolff  ur, a miut látjuk, ekképpen csaku 
gyan megváltozott. Annyira megváltozott, hogy 
Inába vounlt be a városba feketébe,  czilinderesen, 
nem vette nt észre senki; azért ülhetett egéaz nyu 
gndtan a kávéházban a régi rendes helyén az 
ablak mellett, ugy néztek rá az emberek, miut 
vnlaini idegenre. Legföllebb  egy pát ünneplőbe 
bujt gyári munkás köszöntötte ót sz ntozárél. 

Wolff  urnsk be kellett látui, hogy az isme-
retség, barátság s más efiéle  ma már nagyon is 
mulandó valami. B hogy egy nap alaposan meg-
nézegette magát, elszámolt becses személyével, 
arra a meggyőződésre jutott, hogy ó bizony áb-
rázatja • alakja által ia arra van predeastiuálva, 
hogy eieptul oseodesen szemlélődjék. 

Mert Wolff  ur negyven éves kora daczára 
már kopaszodni is kezdett. 

Hanem a visszavonulás nem ment ám olyan 
künnyeu, mint a hogy azt Wolff  ur elgondolta 
magában. Mert akadtak még olyanok, a kik érdek-
lődtek a raktárnok személye, illetve a gyár iránt 
B felkoresték  foglalatosságai  közben. 

De ő már nem volt a régi kedvea Wolff,  a 
ki örült a látogatóknak. Vakarta a fejét  és topor-
zékolt bosszúságában, ha jelentették, hogy lá-
togató keresi, ki Bsives kalauzolása mellett óhaj-
taná megtekinteni a fém  és lámpaáru gyár he-
lyiségeit. 

Kíméletlenség igazán, hogy némely vendég 
nem akart tudomást venni as ó óriási elfoglalt-
ságáról. A főnök  már gúnyosan jegyeste meg 
egyébként is : 

— Nem lenne ssives egy fogadé  órát kitfisnl 
magának Wolff  nr? 

Pedig már egy jó féléve,  hogy jött hossá 
valaki és mégis ily dorgatoriumban réssesttlt. 

Egyszer a szép Déuesné elfogta  as utosán. 
— No I Hát még maga él, Wolff  ur I Éppen 

holnap akaruuk kimenni magáhos. Egyszersmind 
egy szép, csinos és olcsó függő  lámpát szeretnék 
venni a kis szalonba. 

A raktárnok idegesen mozgott a szép «as-
szony oldalán. Azonnal meglátszott rajta, hogy 
oincsen Ínyére a kellemes ajánlat. A sért elég kí-
méletlenül felelt 

— Kérem nagysád, mi mindenkor szívesen 
látuuk vendégeket. Csak arra kérem, hogy enge-
met ne hivassanak, ha kijönnek, mert a föuökőm 
est nem jó szemmel nézi. Nekem végtelen soka 
dolgom és csak a féuök  ur különös meghagyása 
folytán  kalauzolhatok vendégeket. . . . 

Körülbelül ehhez hasonló válaasssal többeket 
rázott le a nyakáról és őrült, hogy igy legalább 
nem less ellene többé kifogás. 
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Igen nagy gondot fordított  a mun-
kás ügyekre is. Szocziális intézkedései 
között kitűnően bevált az ipari munka 
kOzvetitö intézet, létesült a baleset sta-
tisztika, a szocziális muzeum és a munkás 
védelem erőteljesebb szolgálhatására u, 
szervezést nyert az iparfelügyelet. 

A mai viszonyok között egyik leg-
fontosabb  alkotás az uj autonom vám-
tárifa,  mely nebány fejezet  több téte-
lének kivitelével teljesen készen áll 
és az osztrák kormánynyal le is van 
tárgyalva. 

A mennyiben a rendelkezésünkre 
álló adatok lehetővé tették, ezekben 
tüntettük föl  Hegedűs Sándor miniszteri 
munkálkodását, megjegyezzük azonban, 
hogy még nyolcz törvényjavaslata van 
készen miniszter kollegáinál, köztük a 
biztosítási és a viczinális javaslatok. 

Csak igy vázlatosan is felsorolva 
óriásinak tűnik fel  és valóban óriási 
is azon munka, melyet az érdemes férfi 
három évi miniszterkedése alatt végzett 
és ha ehhez még hozzá vesszük azokat 
a nehézségeket, azt a szerencsétlen álla-
potot, melyek kormányra lépése idején 
fenforogtak,  mikor igen sokan hirlelték, 
hogy a kereskedelmi foglalkozás  nem 
tisztességes, és széles körbeu hitelt ad-
tak annak a nézetnek is, hogy a keres-
kedelem javára jogtalanul kizsákmányol-
ják a mezőgazdaságot, igazán nem tud-
juk, hogy azon kiváló tapintatot bá-
muljak-e, melylyel e kényes és szerfe-
lett szorongatott helyzetben feltalálta 
magát és sikerült neki a közvélemény 
bal felfogását  megingatni és az érdek-
lődést, a vezetésére bizott gazdasági 
ág iránt megszerezni, vagy azon kiváló 

s tehetség, erő és akarat előtt hajtsunk-e 
* fejet,  melylyekkel a reá bízottakat ke-

zelte és keresztül vitte? 
Minden körülmények között azonban 

igazság marad az, hogy az egész ország 
sajnálattal veszi tudomásul az ő vissza 
vonulását akkor, midőn testi és lelki 
erejének teljes birtokában megválik azon 
állástól, hol nagy tehetségével vas szor-
galmával és bölcs belátásával még olyan 
sokat használhatott volna e hazának. 

Visszavonulása felett  különösen a 
székelységnek van oka a sajnálkozásra, 
hiszen lépten nyomon lehetett tapasz-
talni azon kiváló jóindulatot, melylyel 
a székelység iránt viseltetett. Rövid 
minisztersége alatt a székelység érde-
kében már is sokat tett és hogy többet 
nem tehetett, annak okát rajta kivül 
fekvő  körülményekben kell keresnünk. 

Most midőn nagy érdemei előtt a 
legnagyobb tisztelettel meghajolva bú-
csút veszünk tőle, tesszük ezt azon erős 
bizodalommal és reméuységgel, hogy 
nagy tehetségeit jövőben is e haza és 
abban a székely nép ügyeinek előmoz-
dítására fogja  felhasználni. 

Ezentúl nem la ment többé sehová. Pénze 
fölöslegét  a postatakarékba keidte berakni titokban 
• igy teljeaen nyugodtan maginak 4a kötelessé-
gének élt. 

Hanem egyaser ai történt, hogy a főnök  me-
gint magáboa hivatta. 

Ea mégis tűrhetetleo, hogy mit csinál maga, 
Wolff  ur I Mit tegyek én magával ? Hát ellenaé-
gem nekem vagy mi? Most meg elhíreszteli min-
denütt a városban, hogy én nem fogadom  szive-
aea a vendégeket, a kik a gyár látogatására jön-
nek. Néaae I Itt van egy levél, a melyben ez áll -. 
.Miután hallomásból tudjuk, hogy a gyár nem 
fogad  szívesen látogatókat * stb. Utánajártam 
a dolognak éa megtudtam, hogy ai efféle  hireket 
maga terjeaztgeti. Hét kérem, ha ezentúl — le-
gyen as a legcsekélyebb dolog — elleukeiésbe 
jön • gyár ölemével, én azonnal elbocaéjtom. 
Ei ai egyik I — A második pedig aa, hogy egyik 
asélafieégMI  a másikba esik. A napokban ast a 
pauaast tették előttem. magára, hogy udvariatlan, 
durva, faragatlan  ember; meglátszik rajta, hogy 
nem jár aehová, hogy nem müveit ember stb stb 
Hallom, bogy többeknek nem kössön, a kiknek 
köasönnie kellene, a kiknek tisztelettel tartosik. 
Hál tessék eseatul magát ugy viselni, hogy efféle 
paaaasokat ae halljak a éljen állásából méltó életet! 

8 a gyűrött emberke esentul megint bejárt 
a városba, mosolyogva köaaöut mindenkinek, a 
kit esak Isaerieaek vélt és fűnek-ftnak  ügyei-
mébe ajánlotta a fém  és lámpaáru gyárat 

= A« nj kereskedelmi minlaater. 
Hegedűs Sándor űrökébe Horánszky Nándor 
országgyűlési képviselő lépett. O Felsége a 
király f.  hó 4-én kelt legmagasabb kéziratával 
ót nevezte ki a lemondott Hegedűs Sándor 
helyett kereskedelmi miniszterré. Horánszky 
Nándor politikai életünknek rég ismert alakja. 
Mint a szolnoki kerület képviselője 1872-be 
került a házba s azon időtől kezdve, leszá-
mítva az 1878—81. országgyűlési cziklust foly-
ton tagja a háznak. Kezdetben az akkori bal-
középhez csatlakozott, 1873. végén a Ghyczy-
féle  árnyalattal kilépett a pártból. 1875-ben 
a fúzióhoz  csatlakozott. Midón ezen ország-
gyűlés 1877-ben Ausztriával a közgazdasági 
kiegyezést megújította, Horánszky Nándor töb-
bed magával kilépett a pártból s 1878-ban 
megalakították az úgynevezett közjogi ellen-
zéket s ezen idótól fogva  1899. márcziusig 
ennek a pártnak nemcBak egyik legkiválóbb 
tagja, de több éven át alelnöke, 1894. óta pe-
dig elnöke volt. Midón Széli Kálmán az ország-
kormányzását átvette, az elnöklete alatt álló 
nemzeti párttal együtt fentartás  nélkül belépett 
a szabadelvüpártba s Szepsiben 1899. szep-
tember 11-én választói előtt tartott beszédében 
teljes bizalmát fejezte  ki a Széli kormány iránt. 
Horánszky háta megett majdnem 30 éves po-
litikai mult áll, ezen hosszú idő alatt kiváló 
karakterével, következetes magatartásával, 
nagy tudásával és a végletekig kitartó, fárad-
hatatlan munkaképességével az összes pártok 
tiszteletét és elismerését kiérdemelte, ugy hogy 
ma már képviselőházunknak egyik legtekin-
télyesebb alakja. Épen ezért kineveztetését és 
az ország kormányába való belépését minden 
oldalról osztatlan öremmel és megelégedéssel 
fogadták.  Horánszky Nándor kiváló egyénisége 
és kitűnő tulajdonságai teljes garancziát nyúj-
tanak az iránt, hogy tárczájával járó fontos  és 
a hazára nézve életbe vágó kötelességeit nem 
csak híven, hanem jól is fogja  betölteni a 
jeles elődje által megkezdett uton tovább fog 
haladni és iparunk s kereskedelmünk felvirá-
goztatására a még szükséges alkotásoknak egész 
hosszú sorozatát fogja  megvalósítani. Az egész 
országgal együtt mi is örömmel üdvözöljük 
innen az ország keleti határ széléről, mert 
megvagyunk győződve, hogy a székelység kü-
lönleges állapotát munkálkodása közben inagas 
figyelmére  fogja  méltatni. Horánszky Nándor a 
hivatalos esküt f.  hó 6-án délelőtt tette le a 
király kezébe, hivatalának vezetését pedig e 
hó 7-én vette át. 

— Széli Kálmán miniszterelnök ki-
tüntetése. Széli Kálmán miniszterelnököt folyó 
évi márczius hé 6-áu szokatlan nagy kitüntetés 
érte. A Király reggel az általános kihallgatás előtt 
magához hivatta a miniszterelnököt a kormány-
sásának harmadik évfordulója  alkalmából azen:é-
lyeseu adta át neki a Szent  István-rend  nagy 
keresztjét.  Az elsóreudü kitüntetésbe! kedves 
és hízelgő szavakat is csatolt a felséges  ur, leg-
kegyelmesebben kifejezve  legfelsőbb  megelégedését 
Szélt Kálmáu állam férfiúi  működése felett.  A 
legmagasabb királyi kegynek ilyen alakban val » 
megnyilvánulása ebben a mostani időben, midón 
ai ország nagy és életbevágó kérdések megol-
dása elótt áll, kétségtelenül igen nagy politikai 
jelentőséggel bir. Ezen váratlan kitüntetést csak 
ugy lehet értelmezni, hogy a korona Széli Kál 
mán törekvéseit és terveit helyesli s támogatja s 
iránta való biialmát tüntetően dokumentálja. A 
nagy kitüntetés Széli Kálmánban, az egyénnek 
szól. De nagyon terinétzetes, hogy nem kizárólag 
a magán egyénnek, hanem legelső sorban a po-
litikusnak és állam férfiúnak,  aki rendszerét 
inaugurálta, a tiszta választások kereszt vizén 
átvezérelte és konszolidálta azt a parlamentben 
a szabadelvüpárt éa kabinetje által. A magyal 
atent korona felkent  viselője ekként Széli Kál-
mánban a kitűnő politikust és államférfit  része-
sítette bizalmának rendkívüli jelében. E tény 
egyszersmind magában foglalja  az alaptalan hi-
resiteléaek és czélzatos koholmányok frappáns 
megezáfoláaát,  a melyek Széli Kálmánnak felfelé 
való poziczióját iparkodtak hamis szinbeu feltün-
tetni vagy meggyauusitani. Az esemény az or 
azágház folyósójáu  nagy feltűnést  okozott, mert 
a király ritkán részesített aktiv minisztert ebben 
a kitüntetésben éa a bizalomnak a kiegyezés előli 
való e megnyilatkozását erőaen kommeutálták. 
Midón este Széli Kálmán a szabadelvű pártkörben 
megjelent lelkes ovácziókban részesítettek. A majd-
nem teljes számban együttlevő párttagok viharon 
éljeniéasel fogadták  s mindenki aietett a minisz-
terelnököt üdvözölni. 

= Miniszterek kitüntetése. Plósz Sán 
dor igazságügyi miulaster a vaskorona rend első osz-
tályú reudjelvényét kapta kétségtelenül a magyar 
polgári perrendtartás tervezetének elkéatitéseért. 
mely minden részletében személyes müve. — Hege 
düa Sándor állásáról lemondott, kereskedelemügyi 
miniszternek saját kérelmére történt felmeutése 
alkalmával Ö Pelaége sziutén ai elBŐ osztályú vas 
korona rendet adományozta addigi buzgó éa ki-
váló azolgálatai eltsmeréaeűl. 

= A földadó  revíziója. A pénzügy-
minisztériumban mont készül a Mldadó revíziója, 
a melyről való javaslat az egyenes adókról szóló 
törvényjavaslattal egyidejűleg kerül a Ház asz-
talára. A javaalatti aa lényeges rendelkezések 
lesznek a becslőjárásoknak helyesebb kikereki-
tése, a feltűnt  aránytalanságok és nyilvánvaló 
tévedések megigaxltása, uj osztályok kreálása, 
melyek egyes földrészleteknek,  vagy egész dűlők-
nek az egyes mivelési ágak különböző minőségű 

osztályaiban akár magas, akár alacsony osztá-
lyozása folytán  bekövetkeztek. 

= Székelyek pusztulása. Erről a fájdal-
mas kérdésről szőlő fűzetek  aura nem akar meg-
szakadni. Legújabban Transaylvannsirtegyetmely 
.A székely kérdés* ezimniel Singer és Widfner  bu 
da pesti könyvkereskedőknél jelent meg. Transsyl-
vanui füzete  szomorú adatokat súrol IBI a szé-
kelyek anyagi és erkölcsi romlásáról. Szerinte 
az a székely nép, mel.v századokon át a magyar 
nemzeti szuverénitás fönntartója,  a nemzeti eró 
és nemzeti erények letéteményese volt: nincsen 
meg többé. A romlás egyetemlegesen érte az urat 
és köznépet, az egész székelységet. Mindenütt H 
legszomorúbb pusztulást találjuk. A székely főne-
mesek legtöbbje vagyonilag részben vagy egész-
ben tönkre ment; lenézi és megveti a munkát, 
kicsibe veszi a munkásnépet és a tudomány embe-
reit ; gőgös és elfogult  s leggyakrabban tanulatlan 
és korlátolt. A középosztály sorsa még rosszabb. 
Ennek már csak romjai vannak meg. Hivatását 
a főnemesség  és a nyomorban sinylö nép között 
teljesíteni képtelen. A nép látva erőfeszítésének 
sikertelenségét, szükségképpen elzüllött erkölcsi-
leg is. Kerüli a munkát, ellenben szerel csava-
rogni, dologtalan éa részeges. A székelységnek 
közel egy hatoda már Romániában él. A székely 
legény ma már nem „a zöld erdő zúgásán, vad 
galamb bugásán" nevelkedik, a székely leány hű-
ségéről, a székely anya jóságáról a Hargita bér 
czei között nj dal nem hangzik többé. A pu-ztnlás 
fönkai  a•( uj birtokrend. az ingatlanok könnvü 
forgalma,  a közlegelők fölosztása,  fii  erdők löl-
prédálása, a kisiparnak s a réji kereskedelemnek 
lönkrejutása. Az orvoslásnak is első sorban a 
földmivelés  uijáleremtése köríti kell kezdődni s 
e tekintetben Transsylvanus nial Páris Frigyes 
javaslatára, mely a székely kisgazdák szervezését 
sürgeti. Fontos kérdés az olcsó hitel, a birtok-
viszonyok rendezése, a folyók  hajtóerejének ki-
használása stb. Igaza van írónknak abban, 
hogy mindenekelőtt egészséges közszellemet kell 
teremtenünk, át kell formálnunk  az erdélyi tár-
sadalom vezető eszméit. Az IC. M. K. IC. eblien 
az irányban eddigelé jóformán  mit sem tett. Tény 
az, irja a szerző, hogy ez a gazdag egyesület 
lönálláaa óta semmi nagy dulgot nem végzett. 
Transsylvanus füzetét  ajánljuk politikusaink és 
gondolkozóink figyelmébe.  B. H. 

A székely kérdéshez. 
A Magyar Földhitelintézet székelyföldi  akcziója. 

A ezékely kérdés ma már országos ügy-
nek mondható. Alig múlik el a nap, hogy ne 
olvasnánk messze kiható tervezetekről. A ter-
vezet azonban még nem elég arra, bogy a szé-
kely nép s különösen az oly nagyon eladósodott 
kisbirtokosok boldoguljanak. 

Mig országszerte tervezgetnek a különb-
nél különb módozatokat ajánlgatnak, addig a 
Székelyföld  anyavármegyéjében derekasan meg-
indult és folyamatba  van a székely birtokosok 
magas kamatú és legnagyobb részben idegen 
pénzintézeteknél levő adósságaiknak konvertá-
lása. Ez pedig — tudvalevőleg — a székely 
kérdés egyik legégetőbb szükségletét képezte. 

Azok a panaszok, a melyek a székely nép 
gazdaság hanyatlásáról és eladósodása miatt az 
aióblii év folyamán  mind sűrűbben felhangzottak, 
felkeltették  a Magyar Földhitelintézet érdeklő-
dését is. Hollaky Artlmr, Udvarhely vármegye 
főispánjának  memorandumából a Földhitelintézet, 
meggyőződött arról, hogy a székely nép hanyat-
lásának, elszegényedésének — egyebek mellett — 
egyik legfőbb  oka az, hogy a székely kisgazdák 
és kisbirtokosok eddigelé aem juthattak olcsó 
hitelhez és a különböző takarékpénztárak által 
nyu.tott drága kölcsönpénznek 19—15 százalé-
kos kamatait a székely kis gazda meg nem birja. 
Ehez járu t Udvarhely várraegyében még a szé-
kely egyleti első takarékpénztár bukása, mely 
a mér amúgy is elsanyargatott székely kisgaz-
dát a kölcsönök felmondása  és behajtása révén 
pnsz' ulással fenyegette. 

Az itt vázolt állapotok hatása alatt a Ma-
gyar Földhitelintézet még a mull év végén elha-
tározta, hogy törlesztéses kölcsöneivel hozzájárni 
a nyomasztó helyzetből vaió kibontakozáshoz 
és pedig annál inkább, mert fudva  van, hogy a 
ha/ai pénzintézetek közölt a legolcsóbb kölcsö-
nöket a Magyar Földhitelintézet nyuphatja. F. 
év január 10-én leküldötte megbízottait Székely-
Udvarhelyre s a vármegye irányadó embereiből 
a Főispán által összehívott értekezlet után mű-
ködésűket azonnal, még január bö elején meg-
kezdették éa azóta állandóan folytatják. 

Eddig több, mint 500 székely kisgazda 
folyamodott  1 millió koronát meghaladó kölcsö-
nért. A kiküldöttek az eddig megellett hely-
színi becslések alapián, mintegy laO.OUO korona 
kölciíön megszavazását javasolták a ezt a tekin-
télyes összegei az intézet a f.  évi február  bó 
folyamáu  már meg is szavazta. A kötelezvények 
aláírása, telekkönyvi bekeblezése éppen most van 
folyamatban,  U*y, hogy a folyamodók  első so-
rozata már néhány nap múlva felszabadul  ter-
hes kOlcsOne alól és megkapja az iulézet jára-
dékszerű olcsó kölcsönét. 
J A Magyar Földhitelintézet a székely tör-
leszt éses kölcsönöket nem árfolyam  szerint, ha-
nem névszerinti teljes készpénz összegében fizeti 
ai. A kölcsön ntán az adta 0 százalék évi Já-
radékot űzet, félévi  utólagos részletekben, a 
melylyel a kölcsönt Otvsn év alatt teljesen le-
tOrlessti. As 6 százalék évi járadékból 4 szá-
zalék a kamat, 0 64 százalék a törlesztés, 0 06 

azázslék a tartalékalaphoz való járulék és 0 30 
százalék egy alap képzésére fordittatik,  melyből 
visszalérittelik az az összeg, melyet az intézet 
a mindenkori ái folyam  különbözetre előlegez. 

A kölcsön vagy annak legalább 200 kor. 
része bármikor, minden felmondás  és kárpótlás 
nélkül visszafizethető 

A helyszíni becsléseket, a telekkönyvi be-
kebelezéseket és a kölcsönűgyben szükséges 
összes teendőket a kiküldöttek teljesen díjtala-
nul végzik; ngy, bogy a folyamodókat  csak a 
szabályszerű bélyegkiadások terhelik. 

Az intézet szabályai keretében akként tette 
lehetővé a kisebb gazdáknak a kölcsönhöz ju-
tást, bogy megengedi legfölebb  öl folyamodónak 
csoportosulását egy 2000 koronás kölcsön föl-
vételére, egyenkint legalább 400 koronával. 

Ezt az akczióját az intézet ujabhban ki-
terjesztette és jelentkezéseket az összes székely 
vármegyék területéről elfogad. 

Ezek a föltételek  azt mutatják, hogy a 
Magyar Földhitelintézet rendeltetéséhez híven, 
minden anyagi haszon kizárásával, magasabb 
nemzeti szempontok által vezéreltelve vállalko-
zott a székely nép támogatására és azt már 
részben meg is valósította. 

Nem áll érdekűnkben, bogy sem egyik, 
sem másik pénzintézet mellett, avagy ellen állást 
foglaljunk  — székely testvéreink rovására. Azon-
bau azt igenis hazafias  kötelességünknek ismer-
jük, hogy székely kisbirtokosaink figyelmét  a 
Magyar Földhitelintézet kölcsöneire, mint ha-
zánkban a legolcsóbbra éa legelőayösebbre irá-
nyítsuk. E/.t annál is inkább tehetjük, mert 
legjobb meggyőződésünk Bzerint — csakis a 
Magyar Földhitelintézet képes a székelyföldi  je-
lenlegi földbileligényeket  teljesen megfelelőieg 
kielégíteni. 

L-heteilenuek tartjuk, hogy székelyföldi 
intéző köreink szintén ne ismernék a Magyar 
Földhitelintézet felsorolt  és egyetlen más inlézet 
részéről sem nyujható előnyeit. S épen azért 
igen csodálkozunk, bogy a helyben kínálkozó 
alkalmat már eddig is megragadni elmulasztották 
akkor, midőn székely népűnk talpa alatt meg-
indult a löld. 

Félre a kicsinyes klikk érdekekkel I A föld 
értéVet képvisel. Szabadítsuk föl  a székely bir-
tokosokat, állilsuk talpra éa segítsük üde. friss 
levegőhöz, mert a mostani légáramlat fullasztó 
— a székely uyelvén i-zólva — valóságos „dög-
lesztő". 

Székelylö'di intéző és irányadó férfiúinkat 
kérve-kérjűk, ne tekintsék esetlegesen azt, hogy 
az első lépést nem ők tették ebben az irányban, 
hanem a czélt, mely — ismételjük — hazafias, 
nemes, emberbaráti ás a mely egyedül megfelelő 
székelyföldi  viszonyainknak. 

Elvégre is a Magyar Földhitelintézet csak 
földbirtokra  ad kölcsönt. Mig |il. a Magyar Jel-
zálog-Hitelbank — mely közelebbről Sepsi S'.t-
Györgyre szintén megbízottait kiküldi — bér-
házakra is hitelt nyújt alapszabályai értelmében. 

Miután pedig a Magyar Földhitelintézet 
jelentékenyeb en elönjösebb — székely kisbir-
tokosaink részére, mert olcsóbb földhitelt  nyuil-
hat: a józan gondolkozás világosan azt mm alja, 
hogy oszszuk meg a szerepkört a kél intézet 
közölt. A Magyar Jelzálog-Hitelbank segítsen a 
székelyföldi  városok legnagyobb részbeu szintén 
nyomott viszonyok közölt élő háztulajdonosain 
és nii vegyük igénybe bérházakra nyújtandó igen 
előnyös kölcsöueit, melyek 40 évi törlesztéssel 
540 százalékos kamat, kezelési és tőketörlesz-
tési hányad mellett ad. 

Ezl meglontolandónak farijuk  és követke-
zetesnek, nivel a Magyar földhitelintézet  inű> 
ködési körét amúgy is kiterjesztette az összes 
Bzékelylöldi vármegyékre. Már pedig semmivel 
sem volna megindokolható, hogy a székely né-
pünkre előnyösebb helyett — sanyarú viszo-
nyaink között, — a nem sokkal ugyan, de mégis) 
drágább pénzt vegyük igénybe s a már műkö-
désében levő Magyar Földhitelintézetnek mintegy 
konkurrencziát csináljunk, holott — Ismételjük — 
a Földhitelintézet nem magán, hanem tisztán 
hazafias  közérdeket óhajtott szolgálni akkor, 
midőn megbízottait a Székelyföld  természete; 
központjára kiküldötte — s .ékely népűnk segít-
ségére, éppen a legválságosabb pillauatbau. 

Aztán sem a Jelzálog-Hitelbanknak, sem 
pedjg székely népünknek nem leqqéqk jó azo|, 
gálatot, ba — megtudván a kisbirtokosok, bogy 
a Földhitelintézet kölcsönei előnyösebbek — né-
hány bónap múlva ujabb kölcsön-miveletekke| 
tei helpők, illetve * Jelzálog-Hitelbank kölcsönei 
konvertálás alá kerülnének; a mint az várme-
gyénkben megtörtént. A Jelzálog Hitelbank igy 
sem végez kisebb értékű aegilséget, sőt ezek 
Után most már valóban hazafias  miszsziót telje-
sítene a megielölt téren. 

Egyelőre ennyit szükségesnek tartoltunk 
az iutézö körök szives figyelmébe  ajánlani. 

Betegh Pál. 

IC volnának mezőgazdáink teendői? 
Általánosan elismert dolog, hogy mexögaa-

dáink a nevezetesen a kis gazdák jelenlegi hely-
zete igen kedvezőtlen. Nem csak a földbirtokra 
nehezedő adók és egyéb kOaterhek, továbbá a 
termelési költségek B as egyátalán megdrágult 
életviszonyok, hanem az értékesítés nehezebb volta 
s a termények árának sülyedéae hova tovább mind 
kétségesebbé teszik a me«ögawU boldogulását. 
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Kaek a súlyos viszonyok nemcsak haliak-
ban, hanem más államokban Is fenállanak.  Igen, 
de más államokban meglátták és felismerték  a 
veszélyt s állam és társadalom egyaránt kntatják 
annak okait s megszüntetésére keresik a módokat 
és eszközöket. Gazdasági egyesületek és szövet-
kezetek alaknltak a meaégasdaság minden ága-
zatában. A telepítés, kivándorlás, a kis- és közép 
birtokos osztály megmentése, a jelzálogos terhek 
konvertálása, a telekkönyvek rendezése napiren-
den vannak a foglalkoztatják  a kormányokat, de 
különösen az érdekelt gazdákat. 

Nálunk is hírlapok, röpiratok, társaságok 
hirdetik, hogy mezőgazdaságunk állapota válaágos, 
a középbirtokos osztály tönkre ment. a kisbii to-
kos osztály züllésnek indult, tengődik s mindin-
kább terjed köröttük as az áramlat, hogy a ba-
sán kivül keressék boldogulásukat. 

A baj tényleg nagy is, de még fokosódha-
tik. ha csak azzal elégszünk meg, hogy szónoki 
hévvel előadou beszédekben főként  s fehér  asz 
tálnál, vagy egy-egy szépen megirt vezérczikkben 
tárjuk fel  panaszainkat mezőgazdaságunk szomorú 
sorsa felett  s nem lépünk a tettek mezejére. Ke-
vesebb szónoklat, kevesebb czikk, de valamivel 
több cselekvés volna kívánatos arra. bogy a bajok 
bár részben megszüntethessenek. A cselekvés, a 
tett azonban késik, várunk. Várunk pedig arra. 
hogy a közelgő veszedelmet valaki fejünkről  el-
hárítsa, nevezetesen az államra, kinek ugy vélik 
legtöbben, köteleaaége a polgárok érdekei Teleti 
őrködni, azoknak megélhetését éa jólétét biztosi 
tani s elégnek tartja, ha előadja baját a ezzel 
kötelességét megtette; az orvoslás aztáu az állam 
feladata. 

Igaz. ai állam érdeke polgárainak megél-
hetését. jólétét biztosítani, de az érdekellek közre-
működése nélkül C3upán egy magában aok oldalú 
kötelezettségei mellett ezen feladatát  teljesíteni 
nem lesz képes soha. Különösen az utóbbi időben 
mezőgazdaságunk terén 'sok helyt látjuk gon 
doskodási törekvését s utravaloul talán bírjuk is 
jóakaratú támogatását, de be kell latuiok mező-
gazdáinknak, hogy érdekeiket csak az fi  részvé-
telük mellett lehet megóvni, csak is ők képesek 
bajaik orvoslását feltalálni,  azt sikerrel alkalmazni 
Egyesülésben van ai erő. Ismerjék fel  sníiak 
igazságát, egyesítsék erejüket s a siker nem ma-
radhat el. 

Más államokban, a hol a kisbirtokos osztály 
a miénkhes hasonló viszonyok közzé jntott, szovet-
keaeti uton a társulást már is hatalmas módon 
teremtette meg ugyaunyira. hogy pl. Franczia 
és Szászországban számos molnár és sütőszövet 
kezet is virágzik. A környékbeli helységekből a 
pékek a szövetkezetből vesznek lisztet, azon felül 
többnyire kenyeret is veaznek át elárusítsa czél-
jából. A tagok a kenyeret a malomból, vagy a 
legközelebbi raktárból kapják, azonkivül a szö-
vetkezet saját kocsijával is házhoz kiildi a ke-
nyeret az ecyea tagoknak. A tagok tehát vagy 
kicserélik gabonájukat kenyér és korpa ellenében, 
vagy eladják azt a szövetkezetnek s vesznek ke-
nyeret készen. 

A szövetkezeti érdekközösséget különösen a 
kis- és köiépbirtokosoknak kell szem előtt tarta-
niok. A uagybirtokos elég erős arra, hogy önma-
gában is megálljon, a kis és középbirtokos pedig 
egymagára hagyatva könnyen elvesz a mai kor 
hatalmas érdek küidelmében. Miudenfelé  látjuk 
a különböző érdek osoportok egyesülését; látjuk 
azt, hogy az előbbre haladott nyugati államokban, 
de különösen Amerikában a leghatalmasabb vál-
lalatok is egyesülnek, összerakják millióikat s 
olyan hatalmat fejtenek  ki, melyek hatását a 
messzeségből még mi is megérezzük. 

A nsgy birtokos helyzete nálunk is srány-
lag sokkal kedveaóbb, mint a kis- és kösépbirto-
kosoké. A nagybirtokos minden gasdaaága foly-
tatásához szükséges tárgyat oloaóbban szerezhet a 
terményeit mindig jobban értékesítheti, mint a kis-
és középbirtokos. Es pedig onnm van, mert a 
nagybirtokos nagyobb tőkével nagyban gazdálkodik. 

Követkeséskép a nagybirtokos jobban is ér-
tékesíti terményeit, mert a különféle  gazdasági 
gépekkel, eszközökkel jobban megtudja művelni 
földjét,  jobban tudja kezelni gabonáját s nem 
kénytelen eladni terményeit ugy, mint a kisbir-
tokos sokszor még lábon állva. 

Ezek as előnyök miért volnának elérhetet-
lenek a kisbirtokosok részéről. Megszerezhetik ók 
is a maguk részére mindemes előnyöket, olcsób-
ban szerezhetik be szükségleteiket, vásárolhatnak 
gasdaaági gépeket, jobban értékesíthetik termé-
nyeiket, megsserezhetik a szükséges forgótókét, 
ha egyesülnek, szövetkeznek filléreik  összegyűj-
tése által, a miket igen sokszor a korcsmán a 
tesüaserveset megrontására elfecsérelnek. 

A gazdasági termeléshez szükséges anyagok 
és essközök kösös beszerzése, a közös értékesítés, 
a hitel szervezése ssövetkezeti uton: ez adja meg 
a kisbirtokosnak as erőt, ez hozhatja ót azon 
helyietbe, a mely a nagy birtokosok előnyét ké-
pezi. Alakítsunk tehát gasdassövetkeseteket s szer-
vezzük a termeléshez szükséges anyagok éa ess-
közök kösös bessersését s a kösös értékesítést, 
mert csak is as egy esi tett erő pótolhatja ast a 
hiányt, a mit as egyedfii  saját erejére utalt ás 
szorult kisbirtokos egyén magától fedesnl  nem 
képes. S. 

A Székely Társaságokból. 
(Monstre küldöttség. — Földmives Iskola Sepsl-Szent-
györgyöo. — Áll. polg. leány Iskola Kezdi vásárhelyt.) 

A szászrégeni székely társaság f.  hó 1-én 
nagy összejövetelt tartott, melyre meghívta a 
marosvásárhelyi iparkamarát és az ugyancsak 
oda való székely társaságot is. Az összejövetel 
egyedüli tárgya a székely körvasút tárgyában a 
kormányhoz küldendő nagy depétáczió megbe-
szélése volt. Elhatározták, hogy a székely kör-
vasút gyors kiépítését küldöttség. ntján fogják 
a kormánynál kérelmezni és a küraöttség vezeté-
sére Kemény Kálmán báró, főrendiházi  alelnököt 
és valóságos belső titkos tanácsost fogják  fel-
kérni. Hogy lesz-e és minő eredménye a monstre 
küldöttségnek, azt annak idején majd meg fog-
juk látni. Mindenesetre azonban nagyon óhajtan-
dó volna és valóban itt lenne az ideje, bogy a 
már annyiszor kérelmezett és a törvény által 
is biztosított székely körvasnt kiépítéséhez végre 
valahára hozzá fogjanak.  Már az épités megkez-
dése Is sokat segitene a székelység jelenlegi álla-
potán, a kiépítés pedig nagy lendületet adna az 
egész székely ügynek. 

A sepsi-szentgyőrgyi székely társaság egy 
székely földmives  iskolának Háromszék várme-
gyében való felállításán  fáradozik.  E czélból me-
morandumot dolgozott ki és azt Pótsa József 
valóságos helső titkos tanácsos, főispán  ntján a 
vallás és közoktatásügyi és a földmivelésügyi 
miniszterekhez fel  is lerjnsztelte. 

A memorandum szerint a gazdasági viszo-
nyok Háromszékvárinegyében alaposan megvál-
toztak. A tagosítások a legtöbb községben foga 
natosílva vaunak és n birtok egy tagban áll 
tulajdonosának rendelkezésére, hogy azt szaba-
don é« ok-zerüt-n in:velb«s*e s ha csakugyan ezt 
t' nné. akkor abból még a mostani nehéz gaz 
dasági vi«zonyok között is bizonyára nagyobb 
lövedelmet bozbitna. 

Dehát baj van. A rendszeres gazdálkodás-
hoz a legnagyobb rész nem ért és jól lehet az 
alapfeltételek  meg vannak, azt kihasználni nem 
tndja, jönnek a csalódások s kész a veszedelem 
és a tönkrejntás. 

Hogy ez be ne következzék a sepsi-szent-
győrgyi székely társaság az államot és társa-
dalmat bivja fel  annak megfontolására,  bogy mit 
lehetne tenni és első sorban minő alkotásra volna 
szükség, hogv értelmes, szakértő és szoigaltnas 
gazdaközönséget lehessen nevelni. 

Ók azt hiszik, hogy iskolák által sokat 
lehetne elérni, de nem olyan iskolákkal, melyek-
kel eddig elé kísérleteztek. 

Ezután jellemzi a memorandum a három-
székmegyei viszonyokat. A vármegyei községek 
kevés kivétellel 2040 lélek számon alul állanak 
és alig van község, melyben egy-egy birtokos 
100 holdon felül  rendelkeznék. Az ilyen birtok 
mára nagy birtokok közé sorolható. Olyan bir-
tokos, kinek 30 — 100 hold birtoka van, egy-egy 
községre al>g 5 esik s igy a 30 holdon alóli ki«-
bii tokosok száma az összes birtokosoknak 90 
százalékát teszi. 

A nagyobb birtokosok vagyoni és társa 
dalmi állasuk folytán  a mezőgazdaság helyes 
vezetésében kiképezhetik magukat s ennek alap-
ján tudnak rendszeres gazddalkodást folytatni.  De 
a gazdak fenmaradó  90 százaléka nincs olyan 
b-lyzelben, hogy a szükséges előismereteket a 
maga számára megszerezhetné, mert a memo 
randnm szerint sein az úgynevezett minta gazda-
ságok, sem pedig a paraszt gazdaságok nem 
váltak be. a nép fejlődésének  irányi adni nem 
tudlak, szóval eredményt felmatatni  képesek 
nem voltak. 

Ugyancsak nem vár eredményt a memo-
randum a gazdasági téli tanításoktól, valamint 
a gazdasági ismétlő iskoláktól sem. 

Épen ezért olyan iskolát akar a kisgaz-
dák számára felállíttatni,  mely a legszükségesebb 
elméleti képzésen felül  a gyakorlat elsajátítására 
is alkalmas. 

Ilyen iskolát 40 tanuló számára egyelőre 
Sepsi-S/.entgyOrgyőn akarnak felállítani.  A taní-
tás két évfolyamra  lenne felosztva  és teljesen 
díjmentes lenne s a mellett a tannlók ingyen 
élelmeztetnének és ruháztatnának is. A tannlók 
a kisgazdák 16—18 éves fiu  gyermekei közül 
vétetnének lel, még pedig évenkint húszan. A 
tanítás gyakorlatilag is kiterjedne mindazon gaz-
dasági ágakra, melyek a vármegyében divatban 
vannak. Minden gazdasági munkát maguk a nő-
vendékek végeznének. Az iskola gazdasága 30— 
40 holdon rendeztetnék be, melyből kert, ka-
száló, szántó s külön kísérleti telep lenne ki-
szakítva, ngy bogy a növendékek két év alatt 
az egész gazdaság szervezetével és a helyes mun-
kálkodással gyakorlatilag is megismerkedhesse-
nek, hogy értelmes gazda és kitűnő munkás le-
gyen belőlük. 

Az iskols fentartási  költségeit részben maga 
az iskola gazdasága fedezné,  többi része pedig 
az állam, a vármegye, egyes községek és ma-
gánosok alapitványaiból kerülne ki. 

A memorandum szerint egy ilyen iskola 
lenne a mezőgazdaság fejlesztésének  alapja, az 
ilyen iskola teremtené meg rövid idő alatt azon 
gazda közönséget, mely hivatva lesz értelme, 
szorgalma és erkölcsi fölénye  által • székelység 
közművelődésének és közgazdasági fejlődésének 
alapját megvetni. 

Az ilyen aflvelt  kisgazda itthon maradna, 
az annyira szeretett főidet  megtartaná és ter-
mészetes szaporodása által a népességet emelné 
s általában oly társadalmi tényező lenne, mely 

ellenállási képessége és szívóssága által terem-
tett nehézségekkel megküzdve, állam alkotó ere-
jét a közjó előmozdítására fordíthatná. 

Ezután meleg hangon fölhívja  az állam 
vezérlő férflait,  a vármegyét és a társadalom 
minden tagját, hegy egy ilyen iskola felállítá-
sában és fentartásában  működjenek közre, hogy 
a józan és jóravaló székelynép itthon a saját 
földjén  boldogulhasson és akkor más hasonló al-
kotásokkal egyült el lehet érni, hogy a székely 
kivándorlástél vagy más nemzeti elzülléstől nem 
kell félni. 

Rövid kivonatban szívesen ismertettük a 
sepsi-szentgyörgyi székely társaság jóra való 
törekvését, ámbár őszintén megvalljuk, bogy ez 
iskolához egyáltalán nem füzünk  valami vérmes 
reményeket, mert tudjuk, hogy Háromszéknek 
bárom gazdasági iráuyu felsőnépiskola  állott ren-
delkezésére melyeket azonban idők folytán  talán 
épen azért, mert czéljukat elérni nem tudták, 
másféle  iskolákká változtattak át. 

Azonban lehet, hogy most a viszonyok vál-
tozlával egy kisebb szabású gazdasági iskola 
elérné czélját. Mi őszintén óhajtjuk, adja Isten I 

A kézdivásárbelyi székely társaság is mozog. 
Memorandumot készít polgári leányiskolájának 
állsmositási ügyében. Jó és nemes czél, minél 
előbb sikerüljön. 

Megyei közigazgatási bizottsági ülés. 
Csíkszereda, márczius 10. 

A vármegyei közigazgatási bizottság ülésé-
nek, mely Becze Antal alispán elnöklete alatt tar-
tatott mog, kevés tárgya volt s azzal is alig egy 
óra alatt végezlek. 

Az előfordult  ügyek közül követkozóket tar 
toltuk reletnlitendökuek : 

Tudomásul vette és egyúttal a gyergyói járás 
főszolgabirújáiiak  közzététel végett kiadni reudelie 
a bizottság a kereskedelmi miniszter azon leira-
tát, hogy a vármegyénk területén átvonuló ma-
rosvásárhely—g>erj!yó.szentiniklósi közút úgyne-
vezett „Uucsini* szakaszának áthelyezési munkái-
ból a folyó  évben a 24. '29—81. szelvények kö-
zötti ÓB a müvelet Bzerint 107.0*28 koroua 88 
fillér  értékel képviseli munkák végrehajtását el-
rendelte és utasította a csíkszeredai építészeti hi-
vatalt a szóban forgó  munkák házi kerelésbeu 
és elsó sorban Csik- és Udvarhely vármegyék ín-
séges lakosainak alkalmazása mellett leeudő végre-
hajtására, mely utióbbi tekintetben az építészeti 
hivatalnak a megye alispánjávali ériutkezésbe 
lépését ÍB meghagyta. 

Lux Sándor szeredai Iakós engedély nélkül 
éa szabály ellenére kijavított házáuak leboutása 
tárgyában hozott két egybehangzó határozatot a 
belügyminiszterhez fellebbezvén,  eunek rendele-
téből az ügy harmadfokban  is tárgyalás alá vé-
tetett B a bizottság a szabályellenesen ujjá ala 
kitott ház elhányatáBát elrendelő első fokú  hatá-
rozatok jóváhagyása mellett a ház lebontására 
kitűzött határidő meghosszabbítása iránti kérelem 
nek seui adott helyet, mert eltekintve attól, hogy 
a felebbezés  ezúttal is a két elsőfokú  hálósán 
egybehangzó határozata ellen adatott be, nem talált 
Beinmi elfogadható  indokot a jogérvényes határo-
zat következményeinek euyhiiésére. 

A kerülőii anyakönyvi felügyelő  javaslata 
alapján Ágoston József  azenttaináai és Koncz Jó-
zsef  szenlmihályi auyaköny vvezetök tiszteletdíjának 
200—'200 koronára való felemelése  a kormánynál 
javaslatba hozatott. 

Kászon Altiz, Feltiz és Impér községek kép 
viselőiesliiletének a járási főszolgabíró  és az anya-
könyvi felügyelő  által is pártolt kérése folytán 
elhatároztatott, hogy a jakabfalvi  kerületre for-
dított eddigi 380 korona ezen kerület megszün-
tetésével a kászon-altizj anyakönyvvezető helyet-
tes jelenlegi javadalmazásához csatottasBék és az 
igy U80 koronát tevő javadalmazás még 20 korona 
állami Bogélylyel 1000 koronára egészíttessék ki, 
azon hozzáadással, hogy a jelzett szervezkedés 
akkor lépjen életbe, mikor a most betöltve lévó 
állomások egyike üresedésbe jé. 

Salamás község azon kérését, hogy terüle-
tén egy cseuddrségi őrs felállítása  eszközöltetnék 
ki, a bizotlBág a kolozsvári CBendőr-kerületi pa-
rancsnoksághoz további intézkedés végett áttenni 
határozta. 

Koszti Simon s társai kászon-jakabfalvi  gör. 
kath. lakósok az alcsiki főszolgabíró  azon hatá 
rozata ellen felebbeztek,  melylyel a községi iskola 
épületéhez kijelölt fák  behordási kötelezettsége 
alul kért felmentést  megtagadta. 

A bizottság azon beigazolt ténykörülmény 
folytán,  hogy a képviselőtestületnek idevonatkozó 
és szabályszerűen kihirdetett határozata ellen nem 
a kellő időben, hanem elkésve éltek felebbezéssel, 
ezt mellőzve az ügy érdemleges birálatába nem 
bocsátkozott, azonban megjegyezte, hogy a meg-
támadott határozatnak azou lakósokkal szemben 
valé alkalmazását, kik tauköteles gyermekeiket 
ssját hitfelekezetük  iskolájába járatják és annak 
fentartásáboz  hozzá járulnak, a határosat jogerőre 
jutása daczára sem tartja méltányosnak. 

Ferenozi Károly gyó-szeutmiklósl főesperes 
as alispán ason határozata ellen felebbeiett,  mely-
lyel a terhére két igás napszám után előirt köi-
munka tartozás kötelezettsége aluli felmentésre 
irányuló kérésével elutasittatott. 

A bizottság a felebbezés  mellőzésével as 
alispán határozatát helyben hsgyta. 

Uyó-Kilyénfalva  község képviselőtestülete a 
Tölgyes község által terhére kirótt 656 korona 2 

fillér  községi pótadé ellen felebbesvén,  aanakhely 
adatott s a kiróváa megsemmisíttetett 

Menaság községben a felekeseti  iskolai ta-
nítók hátrálékos javadalmasása felhajthatlaanak 
bizonyulván, bár kitűnt, hogy as Iskola fentartó 
nem képes törvényes kötelezettségeinek megfe-
lelni s igy az iskola fentartása  a felekezeti  jelleg 
mellett biztosítottnak nem tekinthető, a blsottség 
az 1898. évi XXVI. t.-ci. 9.} ának utolaó pontja 
értelmében valé eljárást nem követhette, mivel 
értesülése szerint az egyházi főhatóság  esen is-
kola rendezését és illetve Iskolahás felépítését 
határozta el. 

A taploczai tagosítás meghiúsítása 
iránti törekvések. 

Több mint három éve, hogy Taplocza 
községben a birtokaránylagos többség kérel-
mére a tagositási eljárás folyamatban  van, s 
ma már midőn oda jutott a dolog, hogy a 
mérnökileg kiszakított tagok birtokba és mű-
velés alá vételről van szó, egyes elégedetlenek 
jogtanácsosuk közbejöttével az eddigi eljárást, 
mely a birtokosságnak több ezer forint  kiadást 
okozott, megsemmisíteni s a birtok használatot 
a régi módon fenntartani  törekednek. 

A mult őszön ugyanis a szántóföldek  a 
birtokosság kérése folytán,  a nélkül, hogy a 
munkálat a kataszteri igazgatóság Utal felül-
vizsgáltatott volna a tagositó-mérnők által ki-
hasitattak s az eljáró törvényszéki bíró által 
az egyeseknek birtokba adattak. 

Ezt az eljárást a birtokosok közül többen 
megfelebbezvén,  a kir. tábla a birtokba adást 
megsemmisítette a munkálat felülvizsgálatáig. 

Minthogy a birtokosság földjeit  a bizony-
talanság miatt a mult évben sem tudta rend-
szeresen használni, s az egész határ ugy szólva 
parlagon hever, az őszi szántás, vetés elmaradt 
és a lakosság a legnagyobb aggodalommal te-
kint a jövőbe, mindezek arra indították a bir-
kosság jó nagy részét, hogy a törvényszékhez 
egy kérvényt adtak be, a régi statuskvó fenn-
tartásáért, kifejezvén  abban a tagositási eljárás 
végleges beszüntetése iránti óhajtásukat is. 

Ennek a kérelemnek a tárgyalására Ko-
vács Lajos eljáró biró, hogy a birtokossági 
többség valódi akaratát konstatálhassa a mult 
szombatra a törvényszék tanácskozási termébe 
az összes birtokosságot meghívta, melyen több 
mint háromszáz ember jelent meg, kik közül 
az elégedetlenek lármás hangon követelték a 
régi állapot fentartását.  Kovács bírónak, ki 
a tárgyalást megnyitotta és az ügyet előadta 
nagy nehezen s egyes lármásoknak megbírsá-
golással való fenyegetése  után sikerült a tár-
gyalást bevezetni. 

Mindenek előtt meghallgatta azon egyé-
neket, kik már az tţj tagokra trágyázás és épít-
kezés által beruházásokat tettek, szántottak és 
vetettek. Azután a birtokosságot nyilntkosat 
tételre hívta fel,  mire Csedő István, Becze Antal, 
Nagy Sándor, Lajos Ferencz, Kovács János, 
Pál Gábor meggyőző érvekkel mntattnk rá a 
tagosítás bevégzése elleni törekvések haszon-
talanságára és helytelenségére, kérvén az érde-
keltek megszavaztatását, hogy a netán oko-
zandó költségek azokra hárittassanak, kik a 
befejezés  küszöbén álló ügyet meghinsitanl 
törekszenek. 

Száva Lukács hangsúlyozva a tárgyalás 
törvénytelenségét, továbbá Rancz Ignácz, Sco-
pos József,  Csedő Pál és mások az eljárás 
helytelenségét s egyeseknek feltűnő  módon 
való megkárosítását hangoztatva, tiltakoztak az 
uj tagok müvelés alá vétele ellen. 

Erre Kovács Lqos biró felhívta  a blrto-
kosságot, hogy a kik a tagosítás fentartását 
s az uj tagok birtokbavételét kívánják, vonul-
janak ki a teremből, s a régi állapot fen-
tartását kérők maradjanak benn. & óriási 
zsivaj között megtörténvén, kitűnt hogy as 
utóbbiak nagy kisebségben vannak. 

Egyébiránt a dolog érdemében már most 
mi sem változtathat mert a tagosítást egyátalán 
meghiúsítani semmiféle  lármás tömegnek nem 
lehet, s ezért annál rosszabbul cselekszenek aiok, 
kik önös érdekből az elégedetlenséget a nép 
között szítják, nem gondolva azon károkra, 
melyek abból a birtokosságra háramolnnk. 

Lehetnek s talán merültek is fel  ugy a 
becslésnél, mint a kibasitásnál visszaélések, de 
ezek a kataszteri felülvizsgálatnál  és a végleges 
birtokbaadásnál jórészt megszüntethetők len-
nek, mire a jogsérelem elenyésztetése végett 
szükség is lesz. 

A csíkszeredai iparon ifjúsági  flnképsft-
kör estélye. 

A helybeli Iparos Ifjúság  önképzőköre ai Idény-
ben már ötödik ismeretterjesztő összejövetelét folyó 
hó 2-áti tartotta meg a Romfeld-féle  nagyteremben, 
ez alkalommal is Igen nagy érdeklődés meUett A 
meglehetős nagy terem, mely hét óra felé  még kon-
gott az Ürességtől, fél  nyolez órakor már sstuolásta 
megtelt közönséggel, melynek soraiban vároaonk pof 
gáraága volt nagyobb számmal képviselve. 

Az estélyt pontban 8 Arakor Lakatos Mihály 
t. elnök nyitotta meg rövid beszéddel s felkérte  a 
közönséget a mai programm azives meghallgatásira. 

Elsőnek Orbán Irén jelent meg a podlomon éa 
Igen nagy hatással szavalta el Saabé Jenőnek „A vak* 
czlmü szép és hangulatos költeményét Orbán Irént 
már több izben láttuk és haUottok szerepelni, mOfcB-
disét mindig tetszéssel kísérte a közönség, de aem 
emlékezünk iá, hogy oly viharos oviadókban lett 
volna réssé, mint esen alkalommal. A klsassronyak 
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ssép tehetsége van, de TUI nagy mértékben ambi-
alojft  is ée ssép tehetségét kora tovább fejleszteni 
törekssik. Erről tess tanaságot oson Igazán azünnl 
Bem akard taps vihar, a mely a szavalat befejezése 
ntán felcsend  fiit. 

Lakatos Mihály, gazdasági iskolai tanár Olt 
ezután s felolvasó  asztalhoz és as Iparosok társadalmi 
helysetét fejtegette.  Rámutatott azon sajnálatos álla* 
pótra, hogy még as Iparosok a társadalomban 
nem foglalják  el asou helyet, mely óket hivatásuk, 
a társadalom és as állam részére teljesített szolgá-
lataiknál fogva  méltán megilleti. Ezen sajnálatos 
állapot okát kutatván, jelezte, hogy e*ek ket félék, 
részint 0 társadalomban, részint pedig magákban az 
iparosokban gyökereznek. Ezen utóbbiakkal foglal-
kozva, felemlítette,  hogy mily sokat árt az iparosok 
tekintélyének egyes társaik felületessége,  szakértel-
metlenságe, pontatlansága, egy két ilyen tulajdon-
ságokkal biró torosért sokszor az egész iparos osz-
tály szenved. Nkgy'és öreg hiba az úgynevezett ke-
nyer irigység is. Ez ugyan meg van minden társa-
dalmi osztályban, de talán egyiknél sincs olyan nagy 
mértékben kifejlődve,  mint epen az iparosoknál. Sok-
ban egyéb tulajdonságok mellett erősen előtérbe lép 

' a nagyzolást hajlam, az ilyenek aztán, ha egy két 
hatossal több van a zsebükben, vagy egy két meg-
rendelővel többet jegyeznek könyveikben, inint mas 
kevésbé szerencsés társaik, ezeknél mindjárt különb 
embereknek érzik magukat, pedig igen sokszor az 
utóbb említettek sokkal jobban megállják helyüket, 
Ailnt a nagyzolok. A kenyér irigység és nagyzol ás 
szolgálnak alapul egymás kisebbítésére, leszolására 
nem gondolván meg, hogy az egyes társaikra szórt 
és világgá bocsátott vádak legtöbbször az egész osz-
tályra esnek vissza. Az ipartestületekben is, melyeket 
a törvény azért szervezett számukra, hogy közös erő-
vel hathatósabban tudják előmozdítani érdekeiket, 
eredményesebből megvédelmezni jogaikat, igeu sok 
helyen hiányzik az egyetértés, cz a hatalmas moz-
gató erő, melylyel minden akadályt el lehet gördi 
Ifin}  « haladás útjából. Az egyetértés helyett sok les-
tQletben üti fel  fejét  az egyenetlenkedés, viszályko-
dás Nincsen egészséges közszellem, hiányzik az egy 
czíSfra  való törekvés, a czéltudatos munkarend, miiiu-
eteknek folyamánya  aztán, hogy az ipartestület ko-
1 iláflmHi  tudja még csak megközelíteni sem azon szép 
czélqkat, melyeknek érdekeben felállíttatott  » ered-
ményi egyáltalán nem tud produkálni. Sokat árt az 
l'páfros  osztály tekintélyének a mesterek és segédek 
kötött némely műhelyekben meglevő áldatlun viszony 
I talán még többet az okszerűtlen tanoncz nevelés. 
Ezután as önképzőkör! tagokhoz fordul,  miut olya-
nokhoz kikből hosszabb vagy rövidebb idő alatt mes-
terek lesznek, kéri és figyelmezteti  őket, hogy sze-
lhessék meg maguknak a kellő szakértelmet, igyekez-
zenek magokat mesterségükben alaposan kikepeznt, 
e mellett műveljék szivüket és lelküket is, legyenek 
egyetértők, egymásnak segitő társai, kerüljék a vi-
saalykodást, egyenetlenkedest, szokják meg a pontos-
ságot, teremtsenek most az önképzőkörben, majdan 
as ipartestületben egészséges közszellemet, leendő 
segéd munkásaikkal szemben legyenek humánusak; 
tenoncaaik iránt szelidek és jóindulatúak, megrende-
Mlkkel Szemben illemesek, pontosak és ha ezek meg-
lesznek, akkor a szorgalom, a pontosság, a szakérte-
lemmel és lelkiismeretesen végzett munka megszerzi 
számukra az elismerést és a társadalomban is elfog-
lalhatják azon helyet, mely őket, 1.1 int derék iparo-
sakat méltán megilleti. Felolvasó fáradozását  tapsok-
kal és éljenzésekkel honorálták. 

Metzger Imre „Az ügyetlen ember czimü mo-
nol t ját Klein Hugó önképzőkör! tag adta elő talpra-
esetten és ritks ügyességgel, a közönség a leguagyobb 
derültség között élvezte az élénk előadást s a sze-
replőt tapsokkal jutalmazta. 

A műsort Gabányinak „Egy baleset*4 czimü dia-
lógja zárta be, melyben Simó Juliska és Tarsay Sán-
dor szerepeltek. Simó Juliska talán most első izben 
áflott  s színpadon, mégis teljesen beletalálta magát 
a helyzetbe. Az a Us elfogultság,  a mi némelyek 
szerint észrevehető volt rajta, csak még kedvesebbé, 
vonzóbbá tette játékát. Tarsay Sándor most is a tőle 
már megszokott ügyességgel és természetességgel 
oldotta meg feladatát.  A közönség mindkettővel szer-
felett  meg volt elégedve s tetszésének már az előadás 
közben is többször kifejezést  adott, a végén pedig 
hosszason tapsolta és éljenezte őket. 

A jól sikerült műsor lejárta után a közöuség 
„-filér*esté]yu  czimen az éjféli  órák utánig együtt 
maradt s a mint vettük észre, jól mulatott. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Háiaanag. Gyarmathy Mózes orsovai 

fóerdésa  e bó 10-én tartotta esküvőjét Kovács 
Ilonkával, Kovács Antal árvaszéki Ülnök kedves 
leáqytad- Násznagyok voltak dr. Fejér Antal 
orez, képviselő és Papp Domokos főmérnök.  Vő-
félyek  s koszorús leányok: Dr. Czikó István 
Papp Mariskával, Kováes Miklós Papp Margit-
kával. A polgári kötést Székely Károly h. anya-
könyvezető végezte, mig az egyházi áldást Bitay 
Béla helybeli református  lelkész adta az uj párra. 
Esküvő után családias ebéd volt az örömapa 
házánál, mely után az uj pár még a déli vo-
nattal elutazott 

— Grama Gábor romániai föerdésze  hó 
2-án tartotta esküvőjét Bélborban Philippeszku 
Mariskával, Philippeszku Gábor bélbori birto-
kos leányával. 

— Eljegyzés. Folyó hó 9-én jegyezte el 
diósadi Ady Endre ügyvédjelölt Romfeld  Julis-
kát, özv. Romfeld  Félixné sörgyáros kedves 
'eányát Szere ícsét és boldogságot kivánunkl 

— Csikmegyeiek aa tg&zaâgtlgyi mi-
ntatérnél. Folyó hó 6-án Csík-Szentkirály, 
Szeatimre és Szentgyörgy községekből egy 10 
tagú depatácrió tisztelgett Budapesten az igaz-
ségSJfyi  miniszternél dr. Erőas Vilmos esikszerdsi 
ügyvéddel, a kiket Győrffy  Gyula vezetett a 
miniszter elé. A küldöttség as arányosítás! és 
tagosiláai ügyben fordult  a miniszterhez, kiknek 
kérését Gyöify  Gyula szép beszédben tolmácsolta. 
Felhozta Győriy Gyula, bogy nevezetesen Dán-
falra  Is Taplocza kBzségekben a törvényszék a 
tagosítást egyetlen egy kérelmezd kívánságára 
rendelte el, holott az a kérelmező mindössze ao, 
legfOMb  20 holdat képvisel 32 eaer holdnyi 
tartlettel stemben éa így Cslknegyében s az 
eftsz  Székelyföldön,  a hol egyes községekben a 
Unok nziMm egy nagybirtokos kezében 50—60 
hold körtl van, ba egy negyedrész kérelmére a 
tagesitáat elrendelik, a legnagyobb visszáságokra 
vehet BWMsen tMhivta a miniszter figyelmét 
aftfc  fc  MlUts kflrihaényre,  hogy a törvény által 

a tagosításnál beszámítani rendelt községi terű 
letek arányosítás tárgyát képezik, vagy is oly 
terület számíttatik be a tagosítás elrendelésénél 
és ő ellenük, a melyek tulajdonképpen az ők 
tulajdonukat képezik s épen arányositáa tárgyául 
szolgálván jövőben is már arányosítandó területek 
lesznek. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tagosilási 
eljárásnál a birtokrendezési törvéoy előírja, hogy 
az arányosítás éa tagosítás együtt foganatosítandó 
különösen a műszaki felvételek  okából, hogy az 
a nagy költség, mely mindkét birtokrendezési 
eljárásúéi a legsúlyosabb teher, egyesittessék 
Kérte végűi a minisztert, hogy addig is, mig a 
tervezett uj arányositási törvény meghozatnék 
és hatályba lép, a tagositási eljárások szűntes-
senek be aha ez lehetséges nem volna intézkedés 
tétessék az iránt, hogy a lakosság a nagy költ 
ségeklöl megkíméltessék és a költségek az állam 
által előlegeztessenek. Végül átnyújtja a minisz-
ternek a csik-szentimreiek memorandumát. Plósz 
Sándor igazságflgyiminiszter  válaszában kijelen-
telte, bogy a kérelemnek az előlegre vonatkozó 
részét, ha a törvényes kellékek meglesznek 
teljesítésre kilátásba helyezheti, a többire nézve 
pedig tájékoztatni fogja  magái s ígéri, UOÜJ' 
lehetőség s a törvény korlátai között az óhajtás 
teljesedni fog,  azonban a birói eljárásba nem 
avatkozhalik, tehát a megkezdett eljárás feifüg' 
gesztésél kilátásba nem helyezheti, de megfogja 
vizsgálni, vájjon az eljárás megfelelt-e  a szabályok 
nak és a törvény neţ a baabiró csakugyan hibázott 
módját keresi az orvoslásnak. Egyúttal megígérte 
hogy a felvetett  kérdéseket az alkotandó törvény 
szempontjából különösen megfontolás  tárgyává 
teszi s a jogos igények megtelelő gondozásban 
fognak  részesittelni. 

— A szeredai gimnázium felépité 
sének ügye. Egész tengeri kígyóvá nőtle ki 
magái már a somlyói főgimnázium  Szeredába 
való áthelyezésének kérdése, melynek megoldása 
agy látszik mind tovább-tovább húzódik a pénz-
kérdés miatt, mire nézve ez ideig egyedül 
vármegye, miut legkevésbé érdekeit telte meg 
ajánlatát, a mánkét faktor:  Státus és korináuy 
pedig ettől akarna minél nagyobb összeget kicsi 
karai, bogy a hozzájárulás terhét a maguk 
részéről mindjobban megkönnyítsék. A vármegye 
a mint tudva van a millenium alkalmával e czélra 
megszavazott 100000 koronát a mait évben még 
50000 koronával pótolta meg. Értesülésünk sze-
rint ezt az utóbbi ajánlatot a megyei nevelési 
alap ellenőrzésével megbi/.ntt közoktatási kor-
mány jóváhagyta, de egyúttal mintegy követe-
lőleg kijelenlelte, hogy ezen ujabb összeget nem 
tekinti adománynak (! ?) s azt csak akkor fogja 
igénybe venni, ba aboz még 50000 megszavaz-
tátik. Kíváncsian várjuk, bogy mit fog  a vármegye 
szóllani sz ujabbi követeléshez, a mely most is 
évente jelentékeny összeggel járul a gimnázium 
szükségleteihez minden az ő ügyeibe való bel» 
avatkozás joga nélkül. 

— Ünnepély Csik Somlyón. A csik-
somlyói rom. kalh. főgimnázium  önképzőkört 
márczius 15-e emlékére f.  hó 16-án d. u £ 
Arakor űunepélyt rendez a következő műsorral 
1. Himnusz, umszono. 2. Petőfi  Nemzeli dala 
szavalja Orbán Mihály VIII oszt. 3. Népdalok, 
előadja a zenekar. 4. Ünuepi beszéd, taitja 
Kardos Árpád VIII. oszt., az önképzőkör elnöke. 
5. Kuruc/nóták, énekli a férfikar.  6. Márczius 
16-én irta Ábrányi Eiuil. szavalja Hardoci János 
VIII. oszt. 7. Ecbo, előadja a zenekar. 8. Al 
kaími felolvasás,  tartja Pap Béla VII. oszt. fl 
Petőfi  Lányi „Csatadal", énekli a férfikar.  10 
Mi a haz» ?" irta Ábrányi Emil, szavalja Csergő 

Gábor Vll. oszt. II. Rákóczy induló, előadja a 
zenekar. 12. Szózat, uniszooo. — A t szülőket 

tamügy barátokat ez uton is meghívja 
rendezőség. 

— Ismeretterjesztő összejövetel. A 
helybeli iparos ifjúsági  önképzőkör ezen idényben 
Utolsó összejövetelét folyó  bó 16 án délután C 
órától kezdődőleg fogja  saját helyiségében meg. 
tartani. Ugyan ekkor ünnepet szentel az I8l8-as 
nagyidók emlékezetének is. A műsor a követ-
kezőkép van megállapítva: 1. Himnusz. Donia 
nyáncz Péter képezdei tanár vezetése alatt elő. 
adja az önképzőkör dalkaia. 2. Bevezető beszéd. 
Tartja Lakatos Mihály t. elnök. 3. S/aval: Simó 
Gergely. 4. Felolvas: Gaál JAzset gazd. isk. 
tanár. 6. Monologot ad elfi:  Orbán Irénke. 6. 
Szaval: Orbán Mihály. 7. „A tsizma". Göre 
Gábor bíró nr igazságszolgáltatása. Előadják: 
Tarsay Sándor, Karda Lajos, Ligeti Samu és 
N. N. 8. Záróbeszédet tart a t. elnök. 9. Szózat 
előadja: az önképzőkör dalkara. Külön meghívók 
nem adatnak ki, a rendezőség ezen uton hívja 
meg a t. közönséget. 

— Műkedvelői előadáa éa tános-estély Gyi-
mesen. Az ország legkeletibb határán a hóval borí-
tott bérezek között a mult év nyár szakában üres 
fejd  kalász tenger felelt  simult végig a szellő, a vig 
arató dal helyett, gyász uótát, a2 elcsüggedt keblek-
ből száradt sóhajt hordozva szét a völgyeken. Jött 
egy fekete  madár, nyomort hordozva szárnyain, 
kunyhókból vézna vándorok állottak eló, az aczél 
szivek megtörtek, az ősi földtől  száualmus proletá-
rokként azakadoztak el keresvo a megélhetésnek for-
rását s a könyörületes sziveket. Mostoha sorsunkat 
jeremládokba szőtték, keservet, panaszt, vádat hor-
dozó sirámok öntettek bele a riaeg betűkbe, a vész 
harangot la megkongatták fejünk  felett,  de mindeze-
ket elnyelte a puszták végtelen semmisége. Megren-
dült a ml társadalmunk ls, társaságok alakultak büsz-
kén véve let a azékely nevet, czélul tűzték U letö-
rölgetni, a hol lehet, a nyomor Bajtolta könnyeket, de 
fájdalom  egy néhány előtt tlBztelettel meghajolva, a 
legtöbbre rá lehet alkalmazni a henye jelzőt. Az elsó 
ér, mely a könyörület, a humánizmus magasztos for-
rásából Indnl, az ország legkeletibb részén látott 
napvilágot. Calk-Oylmoa Intelligens társadalmáé az 
érdem, mert át értette az ember baráti szózatot, a 

gyergyói ínségesek javára műkedvelői előadást rende-
zett, melynek ugy anyagi, mint erkölcsi sikere a maga 
nemébeu páratlannak moudható. Otrobán Nándor a 
cslk-gylmesi vasúti állomás derék köztiszteletben álló 
főnöke  a kinek lelkében a szép művészetek Iránt oly 
bámulatra méltó hajlandóság uralkodik, szivének min-
den melegével járult hozzá a nagy anyagi és erkölcsi 
sikerhez. A szívélyes fogadtatás,  a minden tekintetben 
kéuyelines berendezés emlékét ugy be vésték iniuden 
egves vendég szivébe, hogy azt nem homályosíthatja 
el az Uö, nein Irthatják ki az élet viharai. Fogadja 
ez uton is a jelen volt nagy közönség leghálásabb 
köw.öiK'tét. A derék vasúti hivutalnoki kar is érde-
mekben méltán sorakozik főnőkéhez,  fú  jellemvoná-
suk, a kötelesség tudás mellett, ki Vuil mindeniknél 
fejlődve  a legfinomabb  mii Ízlés a minek megnyilat-
kozását e hó 8-án örvendő szívvel lehetett tapasztalni. 
Meg nein jutalmazható érdem illeti meg Uagyury 
István, Kiss Lnjos és Csedő Áron hivutuluok urakat, 
kik a íiuinánus czél éritekében luukudullanul semmi-
féle  áldozatot uem kiméivé mUküdtek közre Vujlia 
nemes példájuk követésre intené bérezés búzánk min-
den gyermekét. A nyomortól nicgrohaut fujuuk  porba 
hullott Ínséges népe nevében szólok: fizessen  meg a 
könyörületesség Istene! A ini magát a műkedvelői 
előtolást illett az fényesen  sikerUÍtnek mondható! 
„A dolovai Nábob leánya" czimü, Herczeg Ferencz 
6 felvonásos  színmüvében elismerésre méltó preezi-
zitá-ssul mutatta be minden egyes szereplő drámai 
ulakitó erejét. Szivilnk mélyéből gratulálunk. A for-
rás, melynek oly enyhet nyújtó ere tánuull, legyen 
kiapadhutlau s soha el nem hervadó babér lesz a 
jutalom. B. B. 

— Kaszinó estély. A csíkszeredai uri 
kaszinó szokásos tarsas összejövetelét e hó 8-án, 
szombaton tartotta meg, melyen a jelen voltaknál 
a mindennapi ottlionias egyhangúságot az Általá-
nos jókedv és felfrissült  kedély állapot váltotta 
fel.  ügyesek részéről tűnt ugyan ki uótni lehan-
goltság, azért hogy a zene távollóvel fog  tündö 
kölni, mivel Uyimesen műkedvelői előadást tar 
tottak, itt helybeu pedig a központi kávéházban 
jól idomított heringek mellett zene estély vo!t 
rendezve. De ezen aggodalomnak még vacsora alatt 
mely 8 órától 9 ig tartott, vége szukadt egy uagy-
reinéuyü 3 tagból álló fiatal  (m.-ilacz) bauda meg 
jelenése által, melyet nemsokára egy még fiatalabb 
(csürhe) banda 5 tuggal egóa/itett ki, kik legjobb 
tehetségük szerint hol kiilön kii'.ön, liol összecsapva 
törekedtek fiilsiikelitó,  fogfájást  okozó nótáikkal 
a mulatásra vágyó közönséget vagy kielégíteni 
>agy megugratni, bár lia akadtak tapasztalt kar 
ineBteri szerepet vállaló lelkes urak, a nóta mégis 
csak zagyvalék maradt. A vacsora a következó 
fogásokból  állolt: ízletes pulyka, kappan, sült ba 
ráuy, bárány papiikás, tészta, saláta és retek, kii 
lönféle  borok és kiuok vágyait e/ek ki nein elé-
gítették, azok számára pezsgő. Vacsora után 
táuczra való iinpulszust Nagy Imre ur adta öreg 
lesttel ugyan, du annál fiatalabb  kedvvel, melyet 
a/, arany ifjúság  nevében Dr. Gyürpál Domokos 
ügyvédiéiül! és Vass Henrik mérnök a lepke kő 
uyűségü Nagy Miczi éa Pap Mariska kisasszonyok 
kai a legnagyobb preczizilással lejtettek, nem a 
zene ütemei szerint, hanem jó kedvűk lievébeu 
Ezeknek több követujiik akadt, a tartott a uiu 
latság, mig a fog-  és füllajás  a zene kellemes 
hangjaitól terópontra nem hágott. Eme összejö 
vetelen részt vettek : Alinásy Zsigmond, Autalfy 
Gábor, Bocskor Héla, Bitay Béla, Czikó Sándor, 
ueje és 2 leánya, Czikó István, Dreszuáudt Viktor, 
Demény Béla, Dr. Kilép Sándor, Dr. Gutlmanii 
Hugó, Uéczy llouv. főhadnagy,  Coustanlin honv 
százados, Dr. Uyörpál Domokos, Uajns Károly és 
ueje, Kovács Lajos, Kovács (Jyürgy, László ücza 
és ueje, Lajos Ferencz, Mihály Ferencz és neje 
Márton Uabor, Nagy Sándor és neje, Nsgy Imre, 
neje és  leánya. Dr. Nagy Béni. Pap Homokos, neje 
és leánya. Dr. Perjéssy Mihály, Szokolay István 
és neje, Dr. Száutó Samu, Simon Jenő, neje és 
leánya, Sztupjár Samu és Vass Henrik. Mondanom 
sein kell, nuszeriut a jelen volt hölgyek, ugy az 
asszonyok, miut a leányok öltözéke egyszerű volt 
ugyan, de a csín és a tetszetősség minden kivá 
uaimainak megfelelt.  Ily kedves és szórakozást 
uyujto összejövetel nem csak a bójt időszakában, 
de bármikor jótékony hatással lehet a változást 
igéuylő emberi természetre. Egy jelen  volt. 

— G y á s z r o v a t . Kuua Antal osik-zsögöili 
lakós életének 63-ik, boldog házasságának 38 ik 
évében hossza szenvedés ée a haldoklók szentsé-
geinek áhítatos felvétele  után az llrban folyó  hó 
9 én elhalálozott. Márczius l l - én temették el, 

— Kanóca István, m. kir. belügyminiszteri 
osztálytanácsos, a pápai Szent Gergely-rend lo-
vagja folyó  évi márczius hó 4-én, élet» 47-ik és 
boldog háiasaágának 10-ik évében hosszú szen-
vedés után, Qráczban elhunyt. Földi maradványait 
folyó  évi márczius 8 án, délután 4 órakor Buda 
pesten a németvölgyi airkertben helyezték örök-
nyugalomra. A megboldogultban Bochkor Károly 
dr. egyetemi tauár aógorát gyászolja 

— Kézdi azentléleki Kozma Ede nem rég 
csíkszeredai, ntóbb száaztégeni pénzügyőri biztos, 
Balé János nyugalmazott levéltárnok veje, folyó 
hó 8 án 48 évea korában Szászrégenbeu elhalá 
lozott. Halálálát neje Baló Katinka a kis gyerme-
kük Ede siratják. 

— Szövetkezeti kongresszus. Az 1898 
évi XXIII t.-cz. alapján alakult Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó fővárosi 
és vidéki szövetkezetek Pestvármegye székházá-
ban holnap tartanak szövetkezeti kongresszust, 
melyen igen fontos  indiványok kerülnek tárgyalás 
alá. Első tárgyát a szövetkezeti raktárak szervezé-
se képezi, bogy azoknak létesítésével a kisgazdák 
gabona készleteinek előnyOsebb értékesítése s az 
ezekre való előlegadás minél szélesebb kűrben 
mozdittassék elé a felfogják  kérni az Országos 
Központi Hitelszövetkezet igazgatóságát, hogy 
kisaebb szabású gabona raktárak épitéai költségei-
nek fedezésére  állami segélyt s as állam vasutak 
illető állomásain a megfelelő  területek díjtalan 
átengedésére a szükséges lépéseket tegye meg. 

Második tárgya a kisbirtokosok jelzálogi biteli" 
fényeinek  kielégítésére irányuló törekvés leszi 
mely oda irányul, hogy as Országos Központ1 

Hitelszövetkezet működési kOrét terjeszszeki a 
kisbirtokosok jelzálogos és törlesztéses hitelének 
knlti válására. Harmadik kérdésül az ipari termelő 
szövetkezetek megvalósításának módja fog  napi 
rendre kerülni. Az ipari szövetkezetek czélja az 
lévén, hogy ezek kisiparosok üzleti önállóságát 
és gazdasági függetlenségét  fenntartsák,  ez okból 
azt kivánja a kongresszus, hogy a termelő szövet-
kezetek egy részt végezzék azövetkezeti gép-
műhelyeikben a tagoknak szükséges felkészit-
mények (pl. czipő felsőrészek)  előállítását, vagy 
végezzék el az egyea tagok készítményeinek gépi 
munkáját, másrészt pedig a termelő szövetkezet ek 
vállalkozzanak nagyobb mnnkák, vagy kereske-
delmi ái UczÍKkek elkészítése és szállítására g ez 
esetben mint kiadó szövetkezetek a szövetkezeti 
aton nagyban beszerzett anyagokat adják ki 
elkészítésre a szövetkezeti tagoknak és ezeket 
ily módon lássák el munkával A negyedik s 
egyúttal egyik legfontosabb  kérdés a kényszer-
eladásokra kerülő kisbirtokosok megmentése 
körül fog  forogni.  Kimondatni kéri ugyan is 
a kongresszus, bogy a kényszereladásra kerülő 
kisbirtokok megmentését szükségesnek tartja s 
e czélból oda kíván hatni, hogy részben a végre-
hajtási törvény módosításával, részben pedig uj 
törvény alkotása utján ia gondoskodás történjék 
oly irányban, hogy az esetben, ha valamely 
szövetkezeli tag birtokának elárverezéséről vsn 
szó, a községi hitelszövetkezetek, ha pedig nem 
szövetkezeti tag jut ily helyzetbe, akkor a megyei 
ga/.dasági egyletek, vagy a törvényhatóság első 
tisztviselője előjogot nyerjen arra, hogy az 
árverés utjáu a forgalmi  értéken jóval alnl eladott 
kisbirtok megszerzésére bizonyos határidő alatt, 
d- mind' U körülmények kö/ölt tekintetbe vehető 
utó ajánlatot tehessen. Az ekként megmentett 
kisbirtok a/után, ba a volt tulajdonos arra érde-
mes nek' esetleg más érdemes kisgazdának hocsát-
lassék birtokába. Ha szövetkezeti tagról van szó, 
a szükséges pénz a szövetkezettől, ha pedig nem 
s/.övetke/.eti la; jut ily helyzetbe, a pénz a tele-
pítési alapból vétessék. Valamennyi kérdés, de 
különösen az utóbbi, annyira aklnális jelleggel 
és horderövel bir a mégélhetés előhbvitelére, 
hogy ba ezek valóban dűlőre fognának  j'ntui 
mindenki gratulálhat a kongresszusnak a kezde-
ményezésért s az 0 szúgos Központi Hitelszö-
vetkezetnek a megvalósításért. 

— Az Erdélyi Kárpát Egyesület el-
nökségétől a következő sorokat véltük: Is-
meretes az a nagyobb Bzabásu akczió, melyet 
egyesületünk a végből indítóit, bogy a székely-
ség közgazdasági éa  kul' urális bajait számba 
vegye és ezek alapján az orvoslás módjait meg-
állapítsa. A mozgalom nagy hullámukat vert fel 
és a társadalmi köröket is a legéléukehben fog-
lalkoztallH, a minek már is az a következménye, 
hogy a kormány nagyobb figyelemmel  és több 
jóakarattal látja el a székelység érdekeit elő-
mozdító beadványokat és kéréseket. Munkála-
taink kellős közepén egy másik mozgalom is indult 
mely a vezetést egyesületünk lehető mellőzésé-
egy Budapesten létesített, irodával óhajtja esz-
közölni és a székelység hajain segíteni. Egye-
nletünk kezdetben készséggel hozzájárult, bogy 
az arra hivatott egyesülelek együttesen rendez-
zék ezt a mentő akcziót, mikor azonban látta, 
hogy «tibe a tisztán társadalmi mozgalomba poli-
tikai és egyéb érdekeket is vegyítenek s ezzel 
csirá|ában megölik a s/epen megindult ügyel, az 
Erdélyi Gazdasági Egylettel együtt kilépett a 
szövetségből s elhatározta, hogy a megkezdett 
ninnkát, a székelység irányadó lenyezőinek szí-
ves táinogatásaval tovább folytatja  s lankadatlan, 
kitartó fáradozással  a székely kérdés megoldá-
sát elősegíti. Midőn erről hazafias  tisztelettel 
értesítjük, szabadjon remélnünk, bogy bizalmá-
val és támogatásával egyesületünket továbbra is 
kitüntetni szíveskedik. Kolozsvár, 1902. márez. 
6-án. Honfiúi  üdvözlettel Báró Feilitzsch Artbur 
oisz. gy. képv., elnök. Radaóti Dezső, főtitkár. 
— Bárha tisztelettel meg Is bajlnnk azon Ön-
zetlen munkálkodás előtt, melyet az E. K. E. a 
székelység árdekében megindítandó akczió ügyé-
ben kifejlett,  mindazonáltal nem helyeselhetjük 
egy pár egyesületnek azon eliáráaát, hogy, a 
mint azt lapunk egyik előbbi számában kifejtet-
tük, talán az elsőség feletti  vetélkedés miatt 
visszavonulnak és a székelység ügyében ország-
szerte oly szépen megnyilatkozott öszszhangot 
ez által megzavarják. 

— Államsegély a osikmegyei községi 
segélyalapoknak. A fóldmivesi  miniszter az 
1S98. évi II. törvényezik rendelkezése szerint 
létesített községi segélyalapok között való fel-
osztás végett 8000 koronát utalványozott az 
állam pénztárból. 

— Vesaett eb által megmart ügy-
védjelölt. Gyergyó vidékén nap-nap utáu 
fordulnak  elő veszetbjégi esetek, miből az látszik, 
hogy ott az ebek nagyobb része fertőzve  van. 
Egy Bajnos eset adta eló magát e bó 1-én is, 
a midón egy alfalvi  eb Lukács Zoltán ügyvéd-
jelöltet útközben megtámadta és lábán meg-
sértette. A kutya legott lelövetett, Lukácsot 
pedig a budapesti Pasteur intézetbe kellett 
szállítani. 

A Oy. H. aserkeaatö ségének. 
Tel'f*9séggel  nes» érljOk,  hogy mit  akar, talányok  megftjté*ér*  pedig  «MM idÓitk,  sem IctdrQnk  nittts.  Beszéljen  világosabban. 

Lsptola|donos: 
GTÖRGTJAKAB ÖHÖKÖSE. 



Márczius . C S I L A P O K 1 . . 

Veress Sándor dr. 
fogorvosi  műterme 

néhai Lázár Domokos örökösei házában 
az emeleten [4] lo-io 

rendeli»  uapontti  lhS-től  4-ig. 

A ki I V birtokára "VI rendkí-
vül kedvező feltételek  mellett 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
fordaljon  „Pénzintézet" jelige alatt 
a „Csiki Lapok" kiadóhivatalához. 

Ű cs. és kir. Fenségeik 

védnöksége alatt álló 

fin  és leánygyermekek biztosítására 
alakult 

I N T É Z E T E K 
J S U S . 4 P & S & 

A leány gyermek intézetnek állománya 
1800. évi mérleg szerint: 

Biztosított töke: 1-28,9-10.000 korona 
Kötvények száma: 103.566 korona 

Díjtartalék és dijátvitelek 35 389.000 korona. 
Az 1900. évre eső osztalék, a tagok által 

befizetett  dijak után 7*/o legnagyobb töké-
letességű kiházasitási biztosítás. 

Pl. Egy 30 éves apa (anya, gyám,) 2 éves 
leánykája javára egy 2000 korona összegű tö-
két biztosit; a negyedévenkint fizetendő  dij 29 
koronát tesz. Ha a szerződő már egy év lefor-
gása alatt halna meg, ugy minden további díj-
fizetés  megszűnik és a 2000 korona a leány 
férjhezmenetelekor  kerül kifizetésre,  ezenkívül 
a szerződő (apa. anya, gyám) elhalálozásától 
u biztosított tőke esedékessége napjáig éven-
kint előlegesen egy 200 korona nevelési jára-
dék fizettetik  ki as özvegy vagy gyám kezei-
hez. A mig tehát a szerződő összesen 116 kor. 
fizetett  volna be, eme fenforgó  esetben 2000 
korona tökét és a mellett 3400 korona neve-
lési pótlékot, összesen tehát 5400 koronát fizet 
kl a (Jizella egylet. [74] t -a 
A flu  gyermek intézetnek állománya 

1900. évi mérleg szerint. 
fiiztositott  töke 43.883.234 korona. 
Biztosítéki alap . 6.847.315-93 kor. 
Tagok száma 34.115. 

Egyik blztositási módozat feltűnő  előnyei. 
Pl. Egy 30 éves apa (anya, gyám) 2 éves 

fia  részére egy 2000 koronás tőkét biztosit; 
ezért negyed évenkínt 21 kor. 80 fillért  fizet. 
Az apa, illetve a szerződő elhalálozása esetén 
a további díjfizetés  tnegsztipik és a biz-
tosítás érvényben marad. A biztosított fiu  a 
cs. és kir. Osztrák-Magyar hadseregbe, a hadi 
tengerészet, vagy a honvédséghezi besorozta-
tása esetében a következő előnyökben részesül. 
Ha egy éves önkéntesí szolgálatot teljesít, ugy 
kívánságára havonta 170 korona, ha 3 éves 
szolgálatot, ugy minden 3 hónapban 178 kor. 
pót|ékot (ezulag) huz: ezen felül  a szolgál ati 
idő letelte után legkésőbb 24-ik életévének 
deczember 31-én 1200—1400 korona besoro-
zási jutalomban részesül. 

A biztosított leány, fiu  elhalálozása ese-
tében az összes befizetett  dijuk minden levonás 
nélkül azonnal visszafizettetnek. 
Az osztalék minden 5 évben kerül kifizetésre. 

Az 1901 -ik évi Jelentés (zárszámadás) f. 
évi május havában lesz kibocsájtva. 

Bővebb felvitágositás,  esetleg prospektussal 
készséggel szolgál: 

Q E E i i m E E E E E E s r a s 
erdélyréasl felügyelőnk,  Oyergyó-Saentmiklóson. 

Egy öt szobából, konyhából, 
kamrából és i pinczéböl álló szép, 
jó és egeszséges kőház istálóval 
két kerttel Csik-Várdotfalván 
azonnal vagy Szent-György nap-
tól számitva olcsón kiadó, esetleg 
eladó. [7.'i|t-3 

Értekezhetni lapunk kiadóhivata-
lában. 

Szám 141. kj. 902. |7li] l - l 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott községi elöljáróság részéről köz-

hírré tétetik, hogy a Madaras Il-ik határ rész 
„Nagysnrok" nevil havason a Jávárdi patak 
melletti közlegelőn lévó s a község tulajdonát 
képező 900 drb körülbelül 600 nsz. méternek 
megtelelő kereskedelmi s ezen kivül a még ott 
található másfatnennyiség  Csik-Dánfalva  község 
házánál 1902. év márczius hó 22-en d. e. 
9 órakor megtartandó nyilvános árverésen 
eladatik. 

Az árverési feltételek  a hivatalos órák 
alatt a község házánál tekinthetők meg. 

Kelt Csik-Dánfalván,  1902. márczius 7-én. 
A s e l & l í i s é s & g . 

Állást nyernek. 
AB Országos Pályásati Köilőny utján, mely 
a7. országban betöltendő Összes állásokat 
közli, állást nyernek, ipuri és kereskedelmi, 
mező és erdőgazdasági és müszuki tisztvi-
selők, községi jegyzők és jegyzői rtiokok, 
uőtisztviselők, kereskedelmi alku liinizot lak 
és gyakornokok. Előfizetési  ára V4 évre 
4 korona. Mutatványszámokat 80 lillér be-
küldése ellenében küld u kiudóliivutul lin-
dupcst Itökk Szilárd-utczu 27. Álláskeresési 
beiktutásnűl minden szóért 2 Hllér, vastagabb 
betűvel 4 fillér,  nyilt térben pedig minden 
szóért ti fillér  fizetendő,  mely hirdetéseket 
legkésőbb csütörtökig fogad  el u kiadúliivutul. 

[65} 2 - l á 

Sz. 500/U02. |I>G| á - 2 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentgyörgy és Bánkfalva  községek 

közbirtokosságának tulajdonát képező „Bencze" 
és „Saj* patakra hajló erdőterületen azaz össze-
sen 654 85 k. holdon található 60760 tömör 
köbméter gömbölyű luezfenyő  haszonfa,  vala-
mint 327 tömör köbméter jegenyefenyő  haszon-
fának  a 11124—1/2—900. szám u főldmivelésiigyi 
m. kir. miniszteri magas rendeletiül zárt írásbeli 
ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árve-
résen egyszerre való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 115000 korona, azaz Kgyszáz-
lizenötezer korona. 

A versenytárgyalás 1902. évi márczius 
hó 2t-én d. e. 9 órára t'sik-Szentgyürgy— 
Bánkfalva  község házához ujolag kitiizetik. 

Árverezni szándékozók leihivatnak, hogy 
a kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénz gyanánt az 
árverező bizottság kézéhez letugyék, iráslu-li 
zárt aján.átokhoz pedig, — melyek a szóbeli 
árverés megkezdési: előtt iiyujtandók be — 
sziutén fennti  összegű bánatpénz, vagy meg-
felelő  értékű úvatlékképes értékpapír mellék-
lendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és 
betűkkel tisztán és olvastóan kiírandó, továbbá 
határozattan kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételektől  eltérő kikö-
téseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem látott, 
valamiut utóajáulatok tekintetbe nem vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek  a 
esik-szentgyörgyi körjegyzői irodában és a 
csíkszeredai ni. kir. erdógoiulnokságnál a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Kelt Csik-íjzentgyörgyiin, 1902. márczius 
hó 1-én. 
Puskás Lajos s. k., 

kürjepyzA. 
Basa Dénes s, k., 

községi bírd. 
>000000wOOOQ 

Országszerte elismert, erös csontú 
gyorsfejlödésll  és edzett elsőrendű 

.Magyar bikák 
kiválóan tiszta csiruképes és olcsó 

oberndorfl  [2i;i« » 
I ^ é p a z s f i . s i . g ' 
50 kilón felül  minden mennyiségben 

kapható 
Gr. Teleki Arvéd ur 

drassói uradalmában u. p. Koncaa. 

130. vh. szám. [70J l - l 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birésági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
évi 11378. számú végzése következtében Dr. 
Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai 
takarékpénztár javára Dombi Gergely és társai 
r.sik-niadarasi lakósok ellen 175 korona s jár. 
erejéig 1902. évi január hó 16-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás ul jin lefoglalt  és 610 kor. 
tO fillérre  becsült kővetkező ingóságok, u. m. 
Váncsa Jánosnál lovak, szekerek, tehén, borjuk, 
széna, deszkák és eke taligával, Dombi Gergely-
nél borjuk, széna és szekér, Váncsa Albertnél 
széna, szekér és deszkák nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szere,iai kir. járás-
bíróság 1901. évi 10942. száinu végzése folytán 
175 komna tőkekövetelés, ennek 1901. évi július 
bó Ifi  napjától járó G"/o kamalai és eddig össze-
sen 61 koiona 9 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehaji Ast szen-
vedők lakáson Csik-Madarason leendő eszköz-
lésére 1902. évi márczius hé 19-ik napjának dél-
előtti 9 érája határidőül kitiizetik é* ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok a/. 1881. évi 
I.X t.-cz. 107. és 108. § a él teimében készpénz-
H/elés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
más"k is le és felülfoglaltaiták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. l-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán. 1902. évi február  hó 
20-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. bír. végrehajtó. 

15—1902. 
vh. szám. 

[08] l - l 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a kézdi-vásárhelyi kir. törvényszék 
1898. évi 4200. polg. számú végzése következ-
tében Dr. Dánfi'y  Zsigmond ügyvéd által képvi-
selt kézdi-vásárhelyi kisegítő takarékpénztár 
javára kászou-altizi András Ignác/, kásznn-im-
péri Balázs Sándor és társai elleu 240 korona 
s jár. erejéig 1899. évi deczember hó 15-éu 
foganatosított  kielégítési végreli íjtás ntján le-
és feliilfoglalt  és 1401 koronára becsült követ-
kező ingóságok, u. m. András Ignác/, tulajdonát 
képező ökrök, juhok, sertések, szekerek, széna, 
liszt és buza, ugy Balázs Sándornál az 1898. 
évi V. 178/3, számú végzés folytán  feliilfoglalt 
ökrök, tehenek, bivaly, tinók, juhok, szekerek, 
széna, g*boua és tűzifa  nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csik-szenltnártoni kir. 
árá-ibiróság 1898. évi V. 178 1. számú végzése 
l"!ytán 120 koiona tőkekövetelés, euilek összes 
iái ul^kai és a bíróilag niái megállapított költ-
ségek erejéig K'iszon-Allizeu és folytatólag  K -
ltnpérheii végrehajtást szenvedők lukasán leendő 
eszközlésére 1902. évi márczius hó 19-ik napjanak 
dslslőtti 10 órája határidőül kitiizetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az. 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a érteimében készpénz-
Hzelés mellett a legtöbbet ígérőnek becsárou alul 
is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglallatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. ez. 120. §. értelmébeu ezek 
javára is elreudelletik. 

Kell Csik-Szlmártouon, 1902. évi febráár  bó 
24-'k napján. Gondos István, 

kir. birósiip vcgrebiíjló. 

Csik-Gyimesen, a vasút állomás-
sal szemben 

Egy belső telek 
5 szobás uri lakással (üzletnek is beren-
dezhető) gazdasági épületekkel, szabad 
kézből eladó. Megkeresések Zathu-
reczky Bálint gyergyó-kilyónfalvi  kör-
jegyzőhöz intézendök. [7q t - i 

Gsik-Szentdomokoson alólirt 
vegyeskereskedésében pi] 1-1 

Egy fiatal  kereskedő segél 
azonnal alkalmazást nyerhet. Aki 
a mészárosságban csak osekély 
jártassággal bir is, előnyben ré-
szesül. CSÁSZÁR DONÁTNÉ. 

Faeladási hirdetmény. 
Csíkvármegye közönsége tulajdonát képező 

Gyergyó Felső-Tölgyes Il-ik határrészéhen fekvő 
Uz és Veresviz völgyi erdőségeiben 1050.05 k. 
holdon megbecsült mintegy 77913 tömör köbméter 
gömbölyű luezfenyő  haszonfa  és mintegy 42377 
tömör köbméter gömbölyű jegenye fenyő  haszonfa 
és mintegy 109125 tömör köbméter, külön nem 
választékolt, gömbölyű bükk mű- és tűzifának 
az 50666 — 19Ó0. szánon magas miniszteri ren-
delettel zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyalással 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen egyszerre 
való eladása engedélyeztetett. 

Kikiáltási ár 237879 korona 90 fillér  azaz 
KéUzázharminczbétezernyolczszázhetvenkilencz 

korona és 90 fillér. 
Az árverés 1902. évi márczius hó 19-én 

d. e. 9 órakor a megyei magánjavák igazea-
tójának a vármegyeházán lévő helyiségében fog 
megtartatni. 

Árverezni szándékozók felhívatnak,  bogy 
a kikiáltási ár 10°/oát bánatpénz gyanánt az 
árverező-bizottság kezéhez betegyék, iráabeli 
zárlajánlatokkoz pedig, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be, szintén fennti 
összegű bánatpénz, vagy megtelelő értékű óvadék 
képes értékpagir melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
tűkkel olvashatóan kiírandó és kijelentendő, hogy 
a jánlattevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri s magát azokuak feltétlenül  aláveti. 

Az árverési és szerződési feltételektől  eltérő 
kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el nem 
látott, valamint utóajánlatok tekintetbe nem 
vétetnek. 

Az árverési és szerződési feltételek,  valamint 
a becslésre vonatkozó közelebbi adatok a magán-
javak igazgató hivatalában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. [62] 1—3 
Csikvárraegye magánjavainak igazgató tanácsától 

Csíkszeredán, 1902. évi február  bó 24-én. 
Becze Antal, Mihály Ferenoz, 

u!is|ián, elnök. jegyző. 
(69) 1—1 129. vh. zzam. 

1902. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirl bírósági végrehsjtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. g-a él teimében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1901. 
évi 11148. polg. számú végzése következtében 
Dr. Fejér Antal csíkszeredai ügyvéd által kép-
viselt csíkszeredai takarékpénztár javára Eröss 
Lina és társai csik-szépvizi lakósok ellen 46 kor. 
s jár. erejéig 1901. évi deczember bó 7-én fogana-
tosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 
860 koronára becsült következő ingóságok u. m. 
Szatmári Domokos és nejénél tehenek és borjnk, 
Kiüss Lináuál ökrök nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi V. 1083/4. számn végzése foly-
tán 46 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi 
junius hó 28-ik napjától járó 6°/o kamatai, 
és eddig összesen 42 korona 27 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán C-ok-Szépvizen leendő esz-
közlésére 1902. évi márczius hA 21-ik napjának 
dslslőtti 9 óraja batáridőül kitüzetik ás ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintettt ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz fizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognnk  adatni. 

A mennyibeu az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és lelülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az IH8I. 
évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1902. évi február  hó 
20-ik napján. Ábrahám Márton 

kir. bírósági végrah. 

Hagy nyomtatvány raktár! 
Kisebb alakú 76 kr., közép alakú 1 frt  40 kr, nagy alakú 1 frt  80 kr. 100 ivenkint 
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11. BE&m. 
Mánnlas 12. 

Egy szalon berendezés 
igen szolid kivitel külföldi  gyárt-
mány 2 ablak 1 ajtó drapériával 
és 1 zongora szabad kézből eladó 
Tudakozódni: Adler Józsefnél,  Csik 
Szeredában. [621 *-* 

Árleszállítás! 
Boraim árát a nagy készlet 
miatt tetemesen alább szál-
litottam. Kiskendi gr. Vay Abra-
hám-féle  kitünö minöaégQ asztali 
bor literenkint borvizzel 8 8 flll., 
a háztól elbordva 72 fillér. 
Ó borok szintén leszállitott 
áron kaphatók. Kimérés sze-
mélyea felügyeletem  alatt történik. 

Tisztelettel 
HELVIG 6. JÁNOS, Csíkszereda. 

Képes Mező-lapok 
és hosvéti czikkek 

a legnagyobb választékban kap-
hatók Györgyjakab M. utódánál, 

Dresznándt Viktornál. F w W i w w W w w 

5 ? ML' \LL> »11' >11' >11' >11« ML' >11' >11' >11/ >11' >11/ >11» 
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M E G L E P Ő O L C S Ó S Á G ! 

A tavaszi és nyári idényre személyesen tett bevásárlásomról vissza 
térve, van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesiteni, hogy minden 
a szakmámhoz tartozó, csak is a legújabb és legjobb minőségű 
áruczikkeim a szokottnál sokkal nagyobb választékban és bizonyos 
körülmények folytán  az eddigiekkel össze sem hasonlitható 
olcsó árban kaphatók. 

Ismételten megemlítem, hogy árnczikkeimet a létezhető legkisebb 
százalékra és nagvobb bizalom kedvéért csak is SZABOTT ÁRAK 
mellett árusítom el. 

Éppen ezért tisztelettel kérem az igen tisztelt közönséget, hogy saját 
érdekükben e különös kedvező alkalmat figyelembe  venni és üzletemet 
becses látogatásukkal szerencséltetni méltóztassanak. 

Kiváló tisztelettel 

női- és ferfl  divat-üzlete, Csikszeredában. 

w 
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Tudositás! 
Tudomására hozom bérleni kívá-

nóknak, hogy a „Hargitai fürdő"  ez 
évi jogait, — esetleg több évre is — 
albérletbe kiadom. 

Továbbiakra felvilágosítással  szíve-
sen szolgálok. 

Csik-Mádéfalván,  1902. márczius 10. 
[79] í-i Meskó Jakab. 

„Magyar közélet" 
Politikai, Társadalmi, 

Közgazdasági, logi, Irodalmi ás Művészeti Szemle 
Medelenii Iranieni kilszer, minden hö 1-én is 15-én. 

S 7. e r k c s z t i k : 
Dr. Halmai Elemér éa Zlgány Árpád. 

Előf ize tés i  á rak : 
Egész évre 20 korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Györgyjakab M. 
ntóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedése Csikszeredában. 

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL. 
Ef-

foirai Fehér borok 
hordókban. 

Szászsebesi 

1893 
1893 

Szászaebesi 
Szászsebesi 
Szászsebesi 
Házi jegy . . . 
Régiebb évfolyamok 
Kiikiillő menti 
Csemege bor . . . 
Muskotály legfinomabb 
Szászsebesi pecsenye bor 
Rizling legfinomabb 
Leányka . . . . 
Tramini legfinomabb  . 
Aszú finom 
Burgundi . 
Rózsamáli 

Vörös borok 
hordókban. 

Erdélyi vörös 
Carbenet noir 
Rácz ürmös 

Árai 100 
Itercniinl folyam, 

I frt 
118-20 
1 23 , -
i 25,-
25-20 
26-27 
! 28.— 
28—35 
: 30 . -

40. -
45 — 
40 , -
45.— 

[ 45. -
45 . -
90.-
55.— 
55.— 

35,— 
45 , -
35 . -

E l -

1890 
1893i 
1889 
1889| 
189rt 
189(1 
1893| 

188»! 

Borok üvegekben 
árak üveggel. 

Pecsenye bor 
Rózsamáli 
Leányka 
Tramini . 
Rizlingi 
Muskatály legfinomabb  . 
Burgundi 
Budai sashegyi 
Carbeuet noir . 
Vörös bor . . 
Rácz ürmös (Wermuth). 
Aszú finom  . 

7 deci- 3'5 deci 
liter liter 

frt  kr frt 

— -fiái 

tilt 
üöil— 
ti5Í— 
7 - (Oi-
t)3 
55j| 
90|i-

As árak Szász-Sebesen  3 havi 
váltó  mellett  értendők,  vaf/n  készpénz 
fizetésénél  a számla  keltétűi  30 nap 
alatt  3°/o  leszámittis  mellett. 

Reiidelinényeket közvetít: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 

Csikszeredában. 

3 S Z s L - U L p t - v o g , e l 
f é r d  R z a " b ó - " d z l e t e 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére, továbbá jól szortírozott saját készitményü kész férfi  ruharaktárát. 

H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l ü l m t i l j n k : 
Káaapánaért aaillitok: 

1 szép zakó öltönyt kQlönbözó színben 30-40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brQni Schevlot szövet 42 —50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brüni kamgarn szövet 48—60 k. 
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet 56— 68 k. 
1 fin.  zsakct társalgási öltönyt kamgarn 55 — 68 k. 
1 fin.  szalon öltönyt finom  kamgarn G5—85 k. 

1 fin.  Ferencz József  öltönyt kék, szürke és fekete 
angol Scheviot 70— 90 k. 

1 fin.  felöltöt  . . 34 - 5 0 k. 
1 fin.  felöltót  valódi angol szövet 5 0 - 90 k. 
1 nadrágot finoin  szövetből . 10 — 15 k. 
1 nadrágot finom  augol szövetből 16—22 k. 

• V J ó t á l l á s k l í o f á e t a l a n J c l T r l t e l é x t . "tta 
Gyen klsiaiaálás. Vertenvnélküll árak. 

^ Van szerencséin a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utczábaa, 
SZOROS BÉNI házában levő minden igényeket kielégitóleg berendezett 

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

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

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

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

Magamat a n. é. közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
C-l 7~1U Csíkszereda, piacz-utczában. 

T. B á j e r F e r e n c z urnák Csíkszeredán. Tisztelettel értesítem, hogy az ün altul ké-
szítetett Ksztcrhazy hajtókocsi upy külső csín, itiint jóság tekintetében teljesen kilogásluhin. 
Úgyszintén a kocsiföiléllcl  és száujavitássul teljesen meg vagyok elégedve. Minélfogva  munkáit 
bárkinek ujáiilhatoin. Csik-Szenl.nárlon, 1 I. deczeiubcr 1. Bartalia Agoat, főszolgnbiró. 
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Elv mindiQ kevés haszon, nagy forgalom! 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruezikkek tulhalmozottsága miatt 

tetemesen leszállitott áron árusítok. 
Mivel már eddig ÍR volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 

áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni álli-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemű közönség szives pártfogását  kérem mély tisztelettel 
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női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elv mindig kevés haszon, nagy forgalom! 

„YftDJEUY" 
F e r e n c z p á l i n k á i 

(SÓSBORSZESZ) [9] 9-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massage;. Kitűnő sikkerrel használtatik csux, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gvu-
ladasok  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fajas  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordoknak s altalán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
es 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
fuszerkereskedésekben,  Csikszeredában: Simon Jenő, Tro-
|hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

k a t o k a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
VERTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 

Nyomatott Csik-Szeredábao. a lapkiadó Györgvjakah Márton utóda, könyvnyomdájában 1902 




