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Két törvény és következményei. 
A Kúriának a választási ügyekben 

nap, nap után hozott Ítéletei — másrészt 
a kereskedelmi és iparbank válságos 
helyzete, melybe Tisza István grófnak 
ezen bank elnök-igazgatói állásáról való 
lemondása után jutott és Benke Gyulá-
nak pénteken tárgyalt s eldöntött össze-
férhetlenségi  esete gondolkozóba ejtheti 
az embert, helyes volt-e a Kúriára hízni 
a választások fölött  való ítélkezést, más-
részt oly nagy előnyökkel járt-e az 
összeférhetlenségi  törvény az erkölcsök 
és közállapotok purilikácziója szempont-
jából, mint a mily káros volt annyi hi-
vatottnak a közgazdasági vagy parla-
menti térről való leszorítása? Ezek vol-
tak a régi képviselőház legfontosabb, 
mert következményeikben legmesszebbre 
kiható alkotásai és már most oly té-
nyekkel találkozunk a közéletben, melyek 
jogosulttá teszik a kérdést mennyiben 
voltak ezen törvéuy alkotások a közélet 
szempontjából hasznosak ? 

A Kúria bíráskodása a választások 
tárgyában — ez meggyőződésünk — 
igen jól bevált. Ezen elismerés uein szól 
arról, hogy ötvennél több peticzió érke-
zett be a Kúriához, melyek fölött  jó 
ideig eltan&cskozhatik még a legfelsőbb 
Ítélőszék, hanem a törvény maga oly 
óriási befolyással  volt a választásokra, 
hogy azoknak lefolyása  nagyjában tiszta 
és kifogásolhatatlan  volt. Az a tudat, 
hogy a legfüggetlenébb  testülettel, u 
Kúriával tréfálni  nem lehet és külöuösen 
a vesztegetést, a megengedett fuvardi-
jakon és élelmezésen túlmenő etetést 
és itatást kérlelhetlenUl megtorolja, gon-
dolkozóba ejtik a jelölteket, u kik közlll 
igen sokan a legmesszebb menő gondos-
sággal óvakodtak attól, hogy csak egy 
poliár bort is ajánljanak fel  a válasz-
tóknak, melyre az ellenfél  kisüthetné, 
hogy annak itatás volt a czélja. Olt le-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Oolgotha. 

A királyhágó égbetörő bérezel között ko 
pár sziklákkal körülveit hegynek legmagasabb 
oi mán fakereszt  áll. Rajta R Megváltó felfeszí-
tett alakja. Magát a festményt  alig lehet kivenni, 
csak lábainál olvasható az: „1NRI" felírás.  A 
hegyen egy háznak romjai vannak. Örmény 
monda szerint es a ház szomorú történetnek vala 
színhelye. 

1711-et irtak. A szabadsághareznak véget 
vetett a szatmári békekötés. Látszólag helyre 
állott a béke, de a hatalom mégis börtönbe hur-
czolta, lömlöczbe vetette azokat a nemeseket, 
kik a szabadságharc; idejében hazájuk védelmére 
fegyvert  fogtak  uralkodójuk ellen. 

Ama romok helyén egykor Kiskun Avar 
Miklós magyar nemes kastélya állott. Ott lakott 
feleségével,  Cbeörgő Júliával és egyetlen leányá-
val, Olgával, ő is a felkelők  sorában küzdte 
végig a szabadságbarezot és volt oka tartani 
attól, hogy sok más magyar nemes szomorú 
sorsára jnt. Nem félt  a börtöntöl; de féltette 
családját árván hagyni. A lánya épen jegyben 
járt a szomszéd nemes fiával,  ifjn  Pál Pállal. 

. . . Éjjel volt. Elkésett bogarak menedéket 
siettek keresni a sziklákban. A néma csendet 
hirtelen léptek zaja zavarja meg. A hegy aljáról 
öt-hat fegyveres  alak igyekszik feljutni  a kas-
télyba. 

Halk kopogás az ajtón. Avar Miklós siet 
felnyitni.  A fegyveres  alakokat látva, ijedten 
kérdezi, mi járatban vannak? A vezetőjük, fehér 
köpenybe burkolt tiszt, tört magyarsággal adta 
tndtira, bogy négyazem közt kiván vele beszélni. 

begett a kúriai bíráskodásról szóló tör-
vény Dainokles kurdjaként a jelölt urak 
feje  fölött  s bár a válusztó polgárok 
neiii igen ürültek ezen „uj módinak" 
nehezen, de beletörődtek és szerencsére 
— hu a kúriai bíráskodási törvény a 
kellő módosításokkal H évről véglegessé 
emeltetik — megszűntnek tekinthető az 
a lélekvásár, melyeket előző választá-
soknál egész szemérmetlenül üztek a 
különböző pártokhoz tartozó jelöltek. 
Ha egyesek azt remélték, folytaihatják 
üzelmeiket, azt nem veszik észre, meg-
lakoltuk balgaságukért, mert az ellenfél 
éber kortesei még azt is észreveszik 
ilyenkor, a mi nem történt meg, hát 
még azt, a mit bizonyítani is lehet. 
Ezeknek mandátuma veszendőbe is ment 
és megy s nem is kár érettük, még ha 
az csak oly indokból történik is, mint 
a Teleky Domokosé, hogy t. i. mielőtt 
a választók a választás színhelyére men-
tek, a jelűit kastélyában egy-egy kupicza 
pálinkát megittuk, mert e szigorúság azt 
fogja  eredményezni, hogy u következő 
választásnál, mikorra a választók zöuî  
is átérzi annak üdvös voltát, az emiitett 
törvény fokozottabb  jótékony hatással 
lesz a választások tisztaságára. 

Nem igy vélekedünk az összefér-
hetetlenségi törvényről, mely helyett 
szivesebben láttunk volna oly intézke-
dést, mely csakis azt mondja, tilos a 
tisztességtelenség vagy magyarul mond-
va egy képviselő sem használhatja fel 
befolyását  a kormánynál oly előnyök ki-
eszközlésére, melyek oly ipari, keres-
kedelmi vagy bármely intézménynek ked-
veznek, melyekkel az illető képviselő 
összeköttetésben áll. Ez azt eredményez-
te volna, hogy a pénzintézetek és vállal-
kozók nem kapkodtuk volna ugy, mint 
ez ideig, a képviselők után, csak azért, 
inert az illetők befolyásos  egyének vol-
tak, másrészt tényleg elmaradtuk volua 
a befolyásolások,  előnyök kijárása, mi-

„Uram11, kezdé a tiszt, a mikor magukra 
maradtük, parancsom van, hogy elfogjam  és fe-
dezet alatt elkísérjem. Előbb azonban kérni 
«karok öntől valamit. Ezen a vidéken születtem 
éa fiatalabb  koromban gyakran fordultam  meg. 
Avar uram házában. Megmenthetem az elfoga-
tásiéi, de azért nagy áldozatot kérek öntől. 
Olga lányát régóta forrón  szeretiem. Adja hozzám 
teleségül; — gondolja meg — szabadsága 

Avar Miklóst ellenségének ez őszintesége 
mélyen sértette. Magyar nemes léiére büszke 
volt nevére és azonkívül míndeuek fölött  szerelte 
lányát és kívánta a boldogságát; uem késelt 
tehát a felelettel. 

„Lányomat ilyen módon nem adom el. Ha 
parancsa van, bogy elfogjon,  teljesítse; de lányom 
boldogságának megrontója nem leszek. Egyéb-
iránt Olga mennyasszony." 

Ezntán beüivla Pált, aki az «ale éppen 
náluk időzött. 

A tis/lnek Avar beszéde természetesen 
sehogysem tetszett; mégis tehetetlen volt Avarral 
szemben, mert elfogatására  parancsa nem volt. 
Tudta, hogy Avar a leányát ellenségéhez nem 
ad]B, furfanggal  akarta tehát kierőszakolni Olgát, 
kit igazán azeretelt. Meglehet, hogy csínye sike-
rül is, ha Olgának már vőlegénye nem lett volna. 
Ez a tndat féltékenynyé  tevé s szerelmének vak 
dühében parancsot adott katonáinak, hogy Pált 
fogják  el. Ha övé nem lehet Olga, ne legyen 
senkié. Ráfogja,  hogy lázadó. Ki fog  kételkedni, 
hogy nem az? Sírás, könyörgés mitsem használ, 
a szegény ifjú  nemest őrizet alatt, elczipelik. 
Fájdalmasan zokog Olga, reszketve int bncant 
a távozónak. , 

Csendesség a vadregényes tájon. A hold 
mélázva simnl nyngat felé.  Minden alszik, a 
szellő is pihen. Mily fenséges  idő, mintha a 

ként az előzőleg napirenden volt, a nél-
kül. Iiogy ebből bármely erkölcsi hátrány 
liánimlott volna az illető képviselőre. 

De egyszerűen kimondani, hogy kép-
viselő nem lehet, igazgatósági vagy felü-
gyelő bizottsági tagja a korinánynyal 
bárminemű összeköttetésben álló válla-
latnak. nagyon sok is. meg kevés is s 
ezzel tényleg nagy kárt okoztak köz-
gazdaságunknak. minek példáját mutatja 
a kereskedelmi és iparbank katasztró-
fája,  mely első álduzata az összeférhe-
tetlenségi törvénynek. S vájjon kinek van 
abból haszna, hogy Tisza Istvánnak vissza 
kellett vonulni a kereskedelmi és ipar-
banktól, vagy bogy Lánczy Leó, a pesti 
kereskedelmi bank elilökigazgatója nem 
vállalt többé mandátumot ? Avagy hogy 
Benke Gyulát most arra kényszeritik, 
hogy vagy bankigazgatói állásáról vagy 
képviselői mandátumáról mondjon le ? 
Erkölcsi vagy anyagi haszna ? Senki-
nek sem. 

Oly szegények vagyunk nagy elmék-
ben a kereskedelmi és ipar terén, hogy 
azt a keveset nem lett volna szabad po-
litikai vagy pedig kereskedelmi és ipari 
tétlenségre kárhoztatni. Ilyen törvényt 
még Anglia, Németország, a nagy iparral 
svkereskedelemmel biró áliamok sem 
engedhetnek meg maguknak, annál ke-
vésbé ti szegény Magyarország, melynek 
kereskedelme és ipara még csecsemő 
korát éli és hálásak lehetünk mindazok 
iránt, a kik nem érik be egyoldalú te-
vékenységgel, hanem tehetsegüket a köz-
jó javára érvényesítve, nein érték be 
addigazegyoldalii parlamenti működéssel. 

A kereskedelmi és iparbank példája 
igazolja ezen álláspontunkat. De igazol-
ják még azok is, a kik nem voltak abban 
az anyagi független  helyzetben, hogy 
közgazdasági tevékenységüket feláldozva 
beérjék a képviselői mandátummal, vagy 
megfordítva.  Sokan hiányoznak ma, a 
kiket ott nehezen nélkülözünk s más-

természet uj életre ébredne. De mig keblünk 
moliőu hullámzik, mig szemünk bámulva nézi 
a kies Ujai, fent  a ház falai  között inély szomorú-
ság uralkodik. Sok csapás egészen megtörte 
Avar Miklóst. Felesége meghalt, lánya sinlödik. 
Ö is tehetetlenül fekszik  ágyában. Legérzéke-
nyebben a lánya boldogtalansága hántolta. Négy-
évé sorvad már. S bár szívesen életével váltotta 
vnlua meg Olga boldogságát, nem segíthetett 
rajta. Nein tudta, hol van Pál. hiába kereste az 
ország minden zugában. Nem volt halvány világ-
sugár sem, mely sejteni engedte volna a vigasz-
talás hajnalát. Olga érezte, hogy viszont fogja 
látni Pált és hogy Pál még mindig szereti. É'les 
atyja betegágyát egy perezre sem hagyta el. 
Egymást vigasztalták. Majd erőt vett magán 
Avar Miklós, ki akart ugrani, majd szitkot akart 
szőrűi élete megrontőira, de már az első szónál 
imára fordult  ajka s minőken eD együtt imádkoz-
tak a Mindenhatóhoz. Álomba merüllek. A hold 
hívogató fényt  árasztott reájok. 

Sötét börtanheu sinlődőtt Pál. Vádolták, 
lingy összeesküvő. Mégis négy év multán kitu-
dódott ártatlansága. A hatalom ugyan nem adott 
hitelt a fogoly  szavának, végre azonban maga a 
vádló liszt, megtörve a szörnyű lelkifurdalások 
súlya alatt, bevallotta, hogy Pál árlatlan. 

Pál nemes alakja megtört, szánalmas, kínos 
szenvedései közben cs ik egy remény tartotta 
benne a lelket, bogy mégis csak tán viszont 
fogja  látni még egyszer a forrón  szeretelt lányt,— 
mátkáját. Könnyű szivvel vette kezébe a kár-
pótlást, a szabadságát biztosító levelet. 

A hold hívogató sngarai még nem törtek 
meg. Halvány fénye  átszűrődik a szoba ablakán, 
igy pislog az alvókra, odafenn,  az elkülönített 
kastélyban. Mosolylyal ajkán alszik Olga. Bol-
dogságáról álmodik. A hold, mintha ösmemé 

részt a képviselőháznak sok tagja, a kik 
nein nélkülözhetvén a politikai érvénye-
sülést, lemondani voltak kénytelenek 
inkompatíbilisnak bélyegzett állásukról, 
nehezen nélkülözik tevékenységüknekfel-
áldozott részét, mely ha egyéni hasznot 
biztosított is részllkre, közvetve nagyobb 
hasznot hoztak ezen tevékenységükkel 
közgazdaságunknak, mely amúgy is igen 
szomorú képet mutat most és kiv&natos 
felleudités  helyett miuden téren hanyat-
lást, fogyatkozást  tUntet fel. 

Igy nem láthatjuk ezen uj alkotás-
nak kézzel fogható  előnyeit'közéletünk-
ben. melyből a visszaélések kiirthatók 
sohasem lesznek. De ezzel szemben lát-
juk, tapasztaljuk és érezzük a közgaz-
daság minden terén a stagnácziót. Ki-
ábrándulás lesz tehát az összeférhetet-
lenségről szóló törvény elsó következ-
ménye intő példaképen, hogy a jelsza-
vak, melyeknek behatása alól a képvi-
selőház nem zárkózhatik el, ha megva-
lósulnak, nem mindig járnak a kivánt 
és várt eredménynyel. 

Az uj kereskedelmi miniszter 
székfoglalója.  A képviselőház folyó  hó 21-én 
tartott ülésében a kereskedelmi költségvetés 
tárgyalásának megkezdésekor szólalt fel  Ho-
ránszky Nándor, mint miniszter, először a Ház-
ban. Kijelentvén, hogy az előde által szerkesz-
tett költségvetés képviseletét teljes felelősség-
gel vállalja el és hogy mai beszédét, ne tekintsék 
mindenre kiterjedő programbeszédnek, még 
mindenről nem nyilatkozhatik, mert nem tartja 
megengedhetőnek, hogy a kereskedelmi tárcza 
óriási ügy köréről könnyelmű nyilatkozatokat 
tegyen. Programját részletesen később fogja 
megismertetni. A költségvetést  reálisnak tarţja, 
nemcsak azért, hogy a mérleg hat millió fo-
rinttal javult, hanem azért is, mert ugyanazon 
alapon nyugszik, mint az elóző években; az 
eddigi költségvetések reális voltát pedig a záró 
számadások igazolták. Kijelenti, hogy elsó sor-
ban az inség  munkákat  tanulmányozta, eze-
ket lehetőleg siettetni igyekszik, hogy még 
most a tavaszszal kapjon munkát a föld  népe 
és az ipar. Szükségesnek tartja a törvényha-
tósági utak építését is s erre a czélra néhány 

érzelmeit, erősebben hívogatja. Ellenállhatatlan 
erő vezeti Olgát. Kinyitja az ablakot éa kilép 
rajla. Nem lát, csak érez. Magasaágba vágyik. 
Koromfekete  baja hullámokban csüng alá. Mint 
valami túlvilági léuy repül fülemilék  alán — 
boldogságához. Sziklák meredékei fölött  elaiklik, 
igyekszik föl  a legmagasabb csúcsra. Hajmeresztő 
ügyességgel jár. Most ellünik, majd megint fel-
bukkan valamelyik kiálló sziklán. Tekintetét 
az égre szegezi, nézi a holdat, mely mindig feljebb, 
mindig feljebb  hívogatja. 

Lent a sötetségben egy vándor bandákéi. 
Fáradt, bágyadt tagjait, csak vonszolja maga 
után. Éjjel, nappal jött idáig. Nincs mir messze 
a czéltól; talán kibírja még egy rövid időig. 
Fázik, rongyait szorosabban hozza öasze elgém-
beredett testére. Vizsgálja az ismerős tájat. 
Gyorsítja lépteit. Már látja a sziklavárat. Li-
begve fnt  közelebb. Mohón szivja a levegőt, 
keble kimerülten hullámzik. Ki az ott I . . . ott!... 
egy alak . . . oly ismerős... haja leng... „Olga 111 
Olga!!!...14 kiáltá és rohan hozzá. De jaj — 
szerelmes ég. látja, hogy az alak megrezzen a 
ijedten nyitá fel  szemeit... hallja sikoltását, amint 
egyensúlyt veszítve esik le a mélységbe. 

Ifjú  Pál Pál, a vándor, örllten fordltá 
vissza lépteit. A föld  hideg porában élettelenül 
fekszik  az ő egyedüli reménysége. MegOvegeaedett 
szemei elárulják, hogy boldog már. Ob, Olgám 1 
ébredj! s csókkal halmozza el a lelketlen testet. 
E jöttem hozzád, téged még egyszer látni. Isteni 
Jaj, szivem 1. . . 

Boldogok mindketten. 
* 

Erdélyben máig is mutogatják az Braéayek 
azt a sziklát, melyről a boldogtalan jegyetek 
lebuktak a mélységbe, közös sírjukba. 

Ifj.  Szakáll  Kálmán. 

X j a p u - n i E m a i s z á m á n o z e g y f é l  m e U é l c l e t v a n . o s a t o l v a . 
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nap múlva póthitelt fog  kérni. ,4i Ausztriához 
vb  ló gazdasági  viszonyokról  és a kiegye-
zésről  nagyon óvatosan beszélt, de kijelentette, 
hogy a maga részérói mindent meg fog  tenni, 
hogy érdekeink megoltalmazása sikerüljön. 
Gazdasági  politikája:  összhangot teremteni 
a gazdaság különböző ágai között, mert azok 
között ellentét nincs, ba csak szándékosan nem 
teremtenek ilyeneket. Az országnak szüksége 
van arra, hogy minden gazdasági tényezőt egy-
forma  melegséggel pártoljunk. Igyekezni fog 
az ipar és kereskedelem érdekeit megvédeni, 
a nélkül, hogy* más gazdasági ággal összeüt-
közni engedné. A kisipart  súlyos váltságok 
érték. A törvényhozás nem sietett kelló időben 
segítségére, ezért öltött nagyobb arányokat a 
pusztulás. A kisipart megmenteni, nem csak 
gazdasági, hanem kulturális feladat  is. K czél-
ból meg kell könnyíteni az anyag szerzést, 
közös munka műhelyeket, közös értékesítő és 
hitelszövetkezeteket kell szervezni. A nagyipar 
fejlesztésére  lassan és fokozatosan  kell elkö-
vetni mindent. Klsó feladat  a már meglevő 
gyárak védelme, a folytonos  állami segítséget 
perhorreszkálja, mert ez tétlenségre szoktatja 
a közönséget. A már meglévő iparnak állami 
segítséggel konkurrencziát csinálni nem szabad 
és az állami segítséget minden konkrét esetben 
nagyon meg kell fontolni.  A hitelviszonyokat 
kell javítani, mert a nagyipar és a gyáripar 
csak ugy exisztálhat, ha élvezi a hitelnek ol-
csóságát, mely a létező iparok boldogulásá-
nak elsó feltétele.  S e tekintetben a társada-
lomnak is kötelességei vannak. A társadalom 
tehetősebb elemeinek az ország fennállásához 
és erőteljes fejlődéséhez  gazdasági téren is 
hozzá kell járulni, ha ez nem történik meg, 
akkor minden törekvés meddő marad, mert 
nem lehet mindent az államtól kívánni. A mun-
kás tőrvényhozás  terén még igen sok az al-
kotni való s erre az államot a fenforgó  viszo-
nyok sürgetik. Minden alkotást azonban a fen-
áiló állami és társadalmi rendbe kell beillesz-
teni, mert a kérdés csak igy szanálható. Az 
állami és társadalmi rend keretében meg kell 
fontolni  a munkaidő szabályozásának kérdését, 
az éjjeli munkának, a gyermeki és női mun-
kának, a munkás egyesületek szervezkedésé-
nek és képviseletének, valamint a betegsegi-
tési ügynek reformját  is. A tőzsde  reformját 
szintén szükségesnek tartja, olyan irányban, 
hogy javuljon a szervezet és a felügyelet.  A 
hataridóüzletet nem eltörülni, hanem a hibáit 
kell megkorrigálni. Foglalkozni akar még az 
értékpapír  és részletügy,  a minta oltalom 
kérdésével és a vasúti tarifáknak  egységes 
alapon való revíziójával.  A takarékpénz-
tárak  szervezetét nem akarja megbontani, de 
szigorítani fogja  a felügyeletet  s biztosítani 
fogja  a takurekbetéteket. Az államvasutak 
rendszerét meg fogja  vizsgálni és ha csak lehet 
egyszerűsíteni fogja  a szervezetet és admi-
nisztráczióit. Pozitive semmire se köti le ma-
gát, de a mely dolog és kérdés nála megér-
lelődik, azt teljes erejéből igyekszik megoldani. 
Beszédének több helyén hangoztatta a társa-
dalmi tevékenységet. Szerinte ezt ki kell fejteni, 
szervezni és ennek segítségével a nemzet anyagi 
erejét növelni és haladásat előmozdítani. Ho-
ráuszky tartózkodó beszédét a Ház higgattabb 
része még az ellenzék részéről is tetszéssel 
fogadta,  mert kiérzeti belőle a komolyság és 
munkaszeretet s egyben kitűnt az is, hogy 
ennek a nemzetnek bajait Horáuszky nem sza-
vakkal, hanem tettekkel akarja megorvosolni. 

= Csiki képviselők a képviselőház-
ban. Csíki képviselőink, a mint a példa mutálja 
nemcsak • társadalmi téren, hanem a képviselő-
házban ia felvették  u küzdelmet a székelység ér-
dekében. Az elmúlt héten a füldmivelésiigyi  tárcza 
keretében Dr. Győrffy  üyula szólalt fel  s szavá-
ban az egész székelyföld  panaszos, kétségbeesett 
segélykiáltás* jajdult fel.  Fajszerctettól áthatolt 
remek beszédét az egész ház osztatlan figyelem-
mel, szinte megdöbbenéssel hallgatta, különösön 
mikor Feililzsch báróval szembún kimutatta, hogy 
a székely kérdés elsó aorbau mezőgazdasági kér-
dés, mert a székelység létalapja a termőföld.  Dr. 
Győrffy  Gyula beszédének legnagyobb érdeme 
abban van, hogy biztos kézzel jelöli meg nem-
csak a Ma teendőit, de az egész akczió sorrend-
jét Is. Az összes Tóvárosi lopok a legnagyobb el-
ismeréssel szólnak e beszédről s mindnyájan meg-
egyeztek abban, hogy ily fájdalmas,  keserű vád 
beszédet székely ügyben még uem mondtak el a 
házban s nem külőuöseu a jobboldalról, a honnan 
Győrffy  nyílt szemrebáuy ást tett a füldmivelés-
iigyi előadónak, a miért a székely ügyhöz egy 
szava sem volt. A kereskedelmi tárcza keretében 
Molnár József  hozta szóba nagy stilii, emelkedett 
beszédben a székely ügyet. Beszéde elsó részébeu 
ben a Galaczi kikötő felé  terjedő forgalom  elő-
nyeit magyarázza, melynek azonban első s főkel-
léke volna a madéfalva—Bzáazrégeni  vasút kié-
pítése, mert ez által miutegy 120 kilóméterre) 
rövidebb utat nyerünk s csak igy remélhetjük, 
hogy a tenger felé  menő forgalom  a Székelyföl-
dön keresztül terelődik, mivel ez esetbeu ugy az 
utazónak, mint az árunak 300 kilóméterrel keve 
sebb utat kellene megtenni Galaeztól Béosig, mint-
ha Ualicjiáo keresztül kellene mennie. De • szé-
kelységnek, mint a romáa haláron tömörülő faj-
fentartó  elemnek, különben ia szüksége van e va 
sutra a ezért kötelessége legalább annyit megtenni 
a kormánynak, hogy azt kiépíttesse. Beszél kan-
tán a azékelységet rendkívül túlterhelő köztarto-
zásokról, arányosítás! költségekről, erdőfelügyeleti 

magas dijakról a reá mutat beszéde befejező  ré-
szében a Székelyföld  mélyében fekvó  kincsekre, 
melyekből kevés jóakarattal aa egész fajnak  meg-
élhetési forrást  lehetne nyújtani. A Ház Molnár 
beszédét, mint a nagy arányokat öltött akozló 
következtében mindent, a mi a székely kérdésről 
szól, osztatlan s általános figyelem  között hallgatta. 

= Az országgyűlési képviselők hús-
véti vakáoziója. A képviselőház az ünne-
pek előtti utolsó érdemleges ülését folyó  hó 
22-én tartotta meg, melynek végén az elnök 
a képviselő uraknak boldog Ünnepeket kívánt. 
A ház az érdemleges üléseket ápril. hó 3-an 
fogja  újra megkezdeni. 

Hegedűs Lóránt felolvasása  a 
székely kivándorlásról. 

A mint már lapunk mult számának hír-
rovatában említettük Hegedűs Lóránt ország-
gyűlési képviselő tanulságos és igen érdekes 
felolvasási  sorozatot tartott Budapesten, a Köz-
gazdasági Táreaságban a székely  kivándor-
lásról. 

Felolvasásához az adatokat a mult évben 
gyűjtötte, midőn a székely viszonyok tanulmá-
nyozása végett a Székelyföldet,  az Oláhországba 
szakadt magyarság állapotainak megfigyelése 
és ezen állapotok okainak kiderítése czéljából 
Oláhországot is beutazta. 

Felolvasásának némely részeiben talán 
igeu sölét színekben állítja elénk a helyzetet 
és a mult, valamint a jelenlegi állapotokért is 
némelykor talán túlságos mértékben teszi fele-
lőssé a közigazgatást, mindazonáltal a miket 
elmond komoly és beható tanulmányok ered-
ménye s nagy részben megfelel  az igazságnak 
és mindenesetre alkalmas arra, hogy a közér-
deklődést a székely kérdés iránt felkeltse  és 
a közelebbről összeülő székely kongresszusnak 
megbízható és komoly adatokat szolgáltasson. 

A felolvasást  a következőkben ismertetjük: 
Élénk és szemléletes képekben mutatta 

be a székely kivándorlók különféle  típusait s 
azokat a góczpontokat, a melyek körül a szé-
kely kivándorlók csoportosulni szoktak és a 
melyekből azután szétszóródnak nz egész or-
szágba, ugy, hogy ma már alig van olyan 
oiáhországi falu,  a melyben egy-egy székely 
avagy csángó ne volna. Hegedűs észleletei és 
tapasztalatai alapján állítja, hogy a székely 
kivándorlás tényleg létezik és erősen vérző 
sebet képez a nemzet testén. Különösen vérző 
azért, mert azon sok ezer székelynek, kik ha-
zájukat elhagyva Oláhországba mennek botdo-. 
gulást szerezni, java része lassankint felszívó-
dik az oláhságba, mert az idegenbe szakadt 
magyarokra nézve hiányoznak azok a módok 
és eszközök, melyekkel nemzetiségét megóv-
hatná. Sem az egyházi hivatalok nincsenek 
ugy szervezve, sem pedig a konzuláris szer-
vezet nem elég erős arra, hogy megadhassa 
azt a védelmet a magyarságnak, melyet e két 
tényező megád a többi külföldieknek.  Ma napság 
a székely kivándorlást már az amerikai spe-
kuláczió is kezdi kizsákmányolni. Konstánczá-
ból egy hajójáratot szervezett, melyen az Oláh-
országon áthúzódó székelyek közül sokan elvi-
torláznak Amerikába. 

A második felolvasás  a moldovai csán-
gók helyzetéről szólott. Vázolta az idegenbe 
szakadt magyar népfaj  több századra vissza 
nyúló múltját. Kimutatta, hogy miként veszí-
tett a magyarság idők folytán  Moldovában 
mindig nagyobb meg nagyobb tért. A tizen-
nyolczadik században még a távoli orosz Bessza-
rabiában is voltak magyarok, az ujabb alkot-
mányos kornak kezdetén visszanyomódott egész 
a Pruth folyó  nyugati partjáig, azóta pedig a 
Szereth és Pruth folyó  közti magyarság is 
elveszett s ma már csak a Szeretli-völgyi csán-
góság tartja fenn  magát, azonban valószínűen 
már nem sokáig. A moldovai magyarság el-
oláhosodásának legfőbb  okai az egyházi viszo-
nyokban rejlenek. Igen sokszor folyamodtak 
Kómába az iránt, hogy a moldovai csángók 
számára magyar papokat adjanak; a folyamo-
dásoknak azonban szomorú eredménye az lett, 
hogy a moldovai magyar papok száma nyolcz-
ról kettőre szállott alá. A moldovai katholi-
kusság folyton  fogy,  a német evangelikus egy-
ház pedig egyre emelkedik. Emelkedik azért, 
mert egyházait és iskoláit a legfőbb  porosz 
egyházi hatóság erkölcsileg és anyagilag is 
folyton  támogatja. A német evangelikus egy-
ház igen sokat VCBZ fel  magába az erdélyi 
és bánsági magyar alatt valókból, a székelység 
legnagyobb része pedig a románság mindent 
elborító hoinokárádatában oszlik fel. 

Harmadik felolvasásában  a székely kiván-
dorlás általános és helyi okaival foglalkozott. 
Hegedűs szerint általános okok: a székelység 
földrajzi  helyzete, vérmérsékletének eleven, sót 
a nyugtalansággal határos mozgékony jellem-
vonása s e mellett még bizonyos kulturális és 
történelmi tényezők. A helyi okok valamint a 
részleges okok is időnkint változnak, miután 
ezek a hazai és a romániai közgazdasági vi-
szonyoktól is függenek.  Számos példában és 
képben mutatta be azon viszonyokat, melyek 
e nép mozgalom következtében a Székelyföld 
gazdasági és társadalmi helyzetében előállot-

tak. A mig a székely munkás kivándorol, addig 
Sepsi-Szentgyörgyön egy ügynökség működik, 
mely a székely birtokosoknak mezei munkákra 
tótokot szállít sőt felemlít  olyan székely birto-
kost is, ki kinai kulikat akart mezei munká-
sokul behozatni. Rámutatott a felolvasásában 
arra is, hogy a székely kivándorlás legifjabb 
hullámait épen a mezőgazdasági helyzet indí-
totta meg s ez azért veszedelmesebb az eddi-
gieknél, mert mozgásba hozta a székely kis 
birtokos elemet is. Ha a segítség késik, akkor 
a székelység legértékesebb rétege puszul el. 

Negyedik és befejező  felolvasásában  a 
segítés módjaival foglalkozott.  Két kérdést 
állított fel: 

1. Mit tehetünk és mit kell tennünk az 
Oláhországba kivándorolt székelyekért? 

2. Mivel akadályozhatjuk meg. vagy leg-
al ábbcsökkenthetjükaszékelységkivándorlását? 

Az elsőre vonatkozólag megjegyzi, hogy 
a romániai magyarságnak két osztálya van: 
egyik a román állampolgárságot élvező csán-
góság, a másik a román állam kötelékébe nem 
tartozó magyar állampolgárok. Az elsők érde-
kében minden irányú közbelépéssel oda kell 
hatni, hogy ezek olasz papok helyett magyar 
papokat kapjanak. A magyar állam kötelékébe 
tartozó kivándorlókért pedig meg kell tenni 
mindazt, a mit a többi államok megtesznek 
kivándorlóik érdekében. Egyúttal ismertette 
mindazt, a mit a németek és angolok már 
hosszabb idő óta gyakorolnak saját külföldi 
polgáraik érdekében. A második kérdésre vo-
natkozólag, abban a nézetben van, hogy az 
útlevelek ki nem adásával vagy pedig a ki-
vándorlók erőszakos visszatartásával nem lehet 
czélt érni, hanem a kivándorlás okait kell meg-
szüntetni. Ide tartozó javaslatait három fő-
pontba vonta össze. Klsó pontba foglalta  mind-
azt, a ini a földbirtokra  vonatkozik. Felsorolta 
a székely földbirtok  különösebb betegségeit, 
megemlítvén egyben a gyógyítás módjait is. 
A második pontba foglalt»  a székely vasutak 
kérdését, a harmadikba pedig a hitelügyet. Ez 
utóbbira vonatkozólug legelső teendőnek tartja 
egy zálogleveleket kibocsátó, olyan pénzintézet 
felállítását,  mely felveheti  a versenyt az Albi-
nával és a szász földhitelintézettel.  Ez intéz-
kedések lehető leggyorsabb megvalósítása nél-
kül a székely kivándorlás nem akadályozható 
meg. De ha életbe léptetik is mind ezen intéz-
kedéseket, a székely kérdés nein lesz meg-
oldva mindaddig, mig a székelység erkölcsi 
ujjá születése meg nem történik, mert a szé-
kely nép erkölcsileg is beteg, miután sem helyi 
értelmisége sem közigazgatása nem áll fel-
adata magaslatán. 

Nagy köszönettel tartozunk Hegedűs Ló-
ránt képviselőnek aktuális felolvasásaiért,  me-
lyekkel a nagy közönség figyelmét  a székely 
kérdés  iránt még jobban felébresztette,  de a 
székely értelmiségre és közigazgatásra kimon-
dott szigorú Ítéletét még sem írjuk alá. Le-
het. hogy nagy mulasztás terheli ezeket a 
múltban, azonban a jelenben, mindkét tényező 
szívvel és lélekkel s a legnagyobb buzgósággal 
arra törekszik, hogy az állapotok javuljanak. 

A székely kongresszus ügye. 
(Folytatása és vége.) 

Nyiltan kifejezést  adhatunk tehát azon meg-
gyfizódésiiukuek,  hogy az O. M. G. K.-vel szövet-
kezvén, nem látjuk veszélyeztetve semmiféle  ér-
dekeinket, sőt a székely gazdasági bajok orvos-
lására irányitolt segítségének birtokában annál 
több alkalmuuk vau igyekezetünket más bajaink 
orvoslására fordilaui. 

És épen ezért, mert súlyos beszámítás alá 
esik a szövetség megbontása, még mindig merjük 
remélni, hogy az EKE és EGK jelenlegi állás-
pontjuk téves voltáról meggyőződvén, visaatéruek 
a Bzövetaégbe. 

Társaságunk tehát uem iizen hadat, de sót 
barátságos indulattal kérte és kéri, ne veszélyei 
tessék a székely akczió Blkerét és semmiféle  te-
kintet ne legyen előttük olyau nagy, mit e ha-
zafias  szent kötelességnek alá nem rendelhetnének. 

Ez irányban megkeresést intéztünk az EKE 
és EOE vezetsségéhez. 

Ezen átiratot tudomásvétel végett egy pél-
dányban ide osatoljuk. 

Midőn még megemlítjük, hogy hasonló szel-
lemben szükséges állásfoglalásra  az összes szé-
kely társaságokat, tiszteleti tagjaiakat és a bazai 
sajtót megkerestük, kérjük a nagyérdemű elnök-
séget, fogadja  ismételteu ia őszinte nagyrabecsü-
lésünk éa hazafias  tisiteletünk nyilvánítását, mely-
ben állandók maradunk. 

Az Erdély  részi Kárpát  Egyesület  és az 
Erdélyrószi  Gazdasági  Egylet  elnöksé-

gének  Kolozsvárt 
A székely nép mentése érdekében inditandó 

akcziénál joggal számítván valamennyi hivatott 
testület közreműködésére, első feladatnak  a szö-
vetkezést és munka megosztást tekintettük. 

Szövetkezését az össies társadalmi és gaz-
dasági tényezőknek, hogy e nagy kérdésben mind-
járt a kezdetnél imponáló nagy erő induljon meg. 
Ebbe a szövetségbe társul nyerni törekedett a 
marosvásárhelyi Baékely társaság minden ténye-
zőt, a mely befolyásával  éa munkájával segítségére 
lehet székelységnek. 

E törekvés eredményének tartotta velünk 
együtt minden önzetlen munkása az ügynek azt 
aa egyesülést, mely folyó  «Ti január 16-án Buda-

pesten létrejött*a melynek kifolyásaképpen  feb-
rnár 16 én Marosvásárhelyt a székely kongresz-
sras szervezetének kérdése véglegesen megoldást 
nyert. 

Hasonlóképpen vívmánynak tekintettük, hogy 
ei akczióban segitő társul nyertük az ország leg-
tekintélyesebb éa legbefolyásabb  testületét, az 
Orezágoi Magyar Gazdasági Egyesületet. 

A székely ügynek minden gondolkozó mun-
kása és igas barátja belátta, hogy a székelység 
nagy bajainak orvoslására az erdélyrészi ténye-
zők egymagukban nem elég erősek. Ha elég erő-
sek lettek volna, ma nem léteznék székely kér-
dés. Bebizonyosodott, hogy az a gazdasági ha-
nyatláa, mely minden téren nyilvánult megakaszt-
ható nem volt, hogy az elszegényedés, eladósodás 
és kivándorlás az erdélyrészi intézmények alaku-
lása után veszélyesebb méreteket öltött. 

Hosszú évek Borán át panaszkodtunk ezek 
fölött  s törekedtünk az ország másik, erösebb feló-
uek érdeklődését felkelteni  és támogatását meg-
nyerni. S most mikor ez végre sikerült, a ma-
rosvásárliel) i Székely Társaság, mint felelős  mun-
kása a székely ügynek, kötelességének ismeri el-
fogadni  a támogató kezet, bárhonnan jöjjön az. 

A marosvásárhelyi székely társaság politikát 
nem üz, vallási kérdéseket nem feszeget.  Csupán 
azi mérlegeli, ki miben lehet segítségére ennek 
a szegény sorsüldözött uépnek ; nem. tételez fel 
más czélzatokat, mert a székelység mentése kö-
rüli akczióaál amúgy is háttérbe Bznrulna minden 
más törekvés. Oly nagyok itt a bajok, Bnuyi a 
tenni való és mind oly sürgősek, hogy hazafias 
lélekkel és kötelesség érzettel ki«ül eső érdeket 
szolgálni nem lehet. Különben a mint tervezve 
van. mindegyik testület megfogja  kapni a maga 
rész munkáját 8 a kongresszus után önállóan dol-
gozhatik és érvényesülhet ki ki a mentő akczió-
ban. S majd ki fog  világlani az is, hogy melyik 
testület szolgálja önzetlenebből s legtöbb ered-
mény nyel a székelység ügyét. 

Most megbontani az egységet, mielőtt egy 
lépés is történt volna a gyakorlati cselekvés terén 
a meggyanúsítani egyik vagy másik szövetséges 
testületet, mielőtt akármelyiké okot szolgáltatott 
volua, az ügyre uézve károsnak tartjuk. 

Ismételjük, mi az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület közreműködésével az erdélyrészi 
testületek befolyását  és tekintélyét vesiélyetve 
nem látjuk, mi bizalommal viseltetünk a többi 
munkás teBtiilelek között az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület iránt is. Mert meg vagyunk 
győződve, bogy a székely gazdasági érdekek ered-
ményes fejlesztésénél  ezt a nagy erőt nélkülözni 
nem lehet. Kérjiik a mélyen tisztelt Elnökséget 
méltóztassék odahalni, hogy a nagybecsű vezetése 
alatt álló testület a szövetségbeu beun maradjon 
s ugyanakkor kérjük elejét venni a hírlapi táma-
dásoknak, a melyek a szövetség s illetőleg auuak 
egyes tényezői ellen ujabban a kolozsvári lapok-
ban BÜriiu megjelennek. Nem kell mondanunk, 
hogy nemzetiségek által lakott területen minden 
visszavonás, vagy egyesülésre való törekvés elleui 
mozgalom, pótolhatatlan kárára vau a magyar-
ságnak, nem említve, hogy a székelység ügye 
szenved ezzel. 

Nem haugsulyózhatjuk eléggé, hogy a szé-
kelység javára munkálui vállalkozott és szövet-
ségben álló testületek előtt kizárólag a czél lebeg 
a a mikor mi bátorságot veszünk magunknak a 
békéa egyetértés mellett ismételten szót emelni 
s kérni az Erdélyi Kárpát Egyesületet és Erdélyi 
Gazdasági Egyletet, hogy a január 16-iki érte-
kezleten hozzájárulásokkal alkotott szövetségből 
magukat ki ne vonják, akkor mi csak kötelessé-
get vélünk teljesíteni azzal a nagy feladattal  szem-
ben, mely mindnyájunkra nehezedik s a mely 
túliink az egyetértés mellett azorgoa munkát és 
áldozatot követel. 

Teszszük ezt azért is, mert a jelen körül-
mények között féltjük  a székelység ügyét a mert 
tartunk tőle, hogy a visszavonás meggyöngíti a 
jól indult akczió Bikerét, a miért egyetemlegesen 
felelősek  vagyunk. 

Marosvásárhelyt a Székely Társaság 1902. 
évi márczius hó 7 én tartott 89-ik összejövetele 
határozatából. 
Dr. Kömőosy  József,  Máthé  József, 

elnök. titkár. 

• székely kérdéshez. 
II. 

Ki különbség van a MacTar Földili telintéwst éa 
• Jelaálog-Hitelbank ssékelyf&ldi  akuiója kSaött. 

S z é k e l y - U d v a r h e l y , márcz. 22. 
A székelység mellett soha sem nyilatko-

zott meg annyira az anyaország szive, mint 
éppen napjainkban. A fóldmivelésügyi  költség-
vetés tárgyalásánál Qyórffy  Gyula képviselő 
hazafias  érzéBtől áthatott felszólalására,  hasonló 
érzelemmel s az egész Székelyföldet  édes re-
ménynyel és hálával eltöltő nyilatkozatokat tett 
Darányi Ignácz fóldmivelésügyi  miniszter. Te-
hát a székelység ügye — ha egy kissé lassan 
is, de a megvalósulás Btádiumába kerül. 

Az elsó és — nézetünk szerint — leg-
égetőbb B legmesszebb kiható része a székely 
kérdésnek: az olceó jelzálogos hitelnyqjtás 
folyamatban  van a Székelyföld  két ponljján. 

A Magyar Földhitelintézet Székely-Udvar-
helyen hónapokkal ezelőtt megkezdett, valóban 
hazafias  működése után, most a Magyar Jel-
zálog-Hitelbank is kirendeltséget küldött Sepsi-
szentgyörgyre — még pedig első sorban föld 
és nem bázbirtokra adandó kUlcsön-nyujtáa 
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czéljából. 8 habár jó előre megjelöltük azt a 
ténybeli irányt, melynek elfogadásával  székely-
földi  kisvárosainkat legnagyobb szükségletük-
ben segíthette volna a Jelzálog-Hitelbank: saj-
nosan kell konstatáljuk, hogy éppen a kis vá-
rosi házbirtokokra nem ad kölcsönt a neve-
zett bank. 

Pedig a Jelzálog Hitelbanknak ezt az ak-
czióját régen és kíváncsian vártuk, mert már 
hónapokkal ezelőtt olvastuk a budapesti napi 
lapokban a meleg hangú, magasztaló czikkeket, 
melyek — csodalatos — nem annyira a ban-
kot, mint annak vezér-igazgatóját ünnepelték 
jó előre, ezen akczió megindítása alkalmából. 

Ezektől eltekintve is nagyon örvendetes 
jelenség, ha a székely birtokosságnak minél 
több olcsó és a modern pénzügyi tudomány 
követelményeinek megfelelő  törlesztéses köl-
csön áll rendelkezésére, de kötelességet mu-
lasztanánk, ha rá nem mutatnánk azokra a 
jelentékeny különbségekre, melyek a két in-
tézet földbirtokra  adandó törlesztéses kölcsönei 
között fenforognak.  Rámutatunk e különbsé-
gekre közérdekből, hogy a nép tisztán lásson, 
legyen alkalma összehasonlításokat tenni, tudja 
mérlegelni, hogy melyik bank kölcsöne elónyö-
sebb, könnyebb, hasznosabb rá nézve és a sze-
rint cselekedjék. 

A Jelzálog-Hitelbank kiadott hirdetéseibcu 
nem olvassuk, hogy a kölcsönöket árfolyam 
levonás nélkül fizetné  ki; tehát bizonyára le 
fogja  vonni a kölcsönökből a záloglevelek ár-
folyam-különbözeteit.  Tudni kell, hogy ez az 
árfolyam-levonás  nem csak annyi lesz a mennyit 
a tőzsdei hivatalos árjegyzés „pénz* árfolyama 
mutat, hanem ezen alul 2—3 százalék, mert a 
a záloglevelek értékesítése is pénzbe kerül, 
mit szintén a kölcsönvevőnek kell megfizetni. 

A Jelzálog-Hitelbank kölcsönei utáu 
félévi  ráták előre fizetendők,  a mi megint a 
kölcsönből levonás alá kerülő összeget szapo-
rítja. Ugy, hogy egy 1000 koronás kölcsönből 
levonás alá kerül félévi  ráta fejéhen  27 koroua, 
árfolyam  különbözet czimén 30—40 korona, 
összesen mintegy 57—67 korona, de esetleg 
több is, ha a záloglevelek árfolyama  lejebb száll. 

A Földhitelintézet kölcsöneinél ezek 
levonások eló nem fordulnak,  mert a kölcsö-
nöket minden árfolyam-levonás  nélkül, teljes 
névértékben fizeti  ki, a félévi  ráták pedig utó-
lagosan fizetendők. 

A másik különbség a két bank kölcsöne 
között a következő: A Jelzálog-Hitelbanknál 
az előbb kimutatott levonások után kézhez 
kapott mintegy 930—940 korona után (1000 
korona névértékű kölcsönről beszélve) fizet  az 
adós 54 koronát évenkint, félévi  előleges rész-
letekben, a mi ugyanannyi, mint 1000 korona 
után 57 korona 80 fillér. 

Ezzel Bzemben a Földhitelintézeti kölcsön 
után fizet  az adós árfolyam-levonás  nélkül ki 
fizetett  1000 korona után félévi  utólagos rész-
letekben 50 koronát. Tessék kiszámítani, hogy 
mire mennek ezek a különbségek ötven év 
alatt, mert a tervszerű törlesztési időtartam 
mindkét bank kölcsönénél egyenlő. 

További lényeges különbségek, hogy i 
Jelzálog-Hitelbank kölcsönei csak félévi  fel-
mondás után és az alapszabályokban kikötött 
kárpótlás (storno) fizetése  mellett fizethető  vissza 
a törlesztési idő lejárta előtt A Földhitelinté-
zet kölcsönei azonban minden felmondás  nélkül 
bármely napon és minden kárpótlás (storno) 
fizetése  nélkül visszafizethetők. 

A Jelzálog-Hitelbank már a folyamodás-
hoz bélyegesen hitelesített telekkönyveket, bír-
tokiveket követel, tehát a székely kisgazda 
már költségbe veri magát, még mielőtt tudná, 
kap-e kölcsönt vagy nem. 

A Földhitelintézet ezzel szemben nem 
kiván alakszerű .felszerelt"  folyamodványt, 
hanem elfogadja  az egyszerű szóbeli jelentke-
zéseket is; a folyamodáshoz  pedig semmi né-
ven nevezendő okmányt nem követel. A Föld-
hitelintézet maga szerzi be dijtalauul a telek-
könyvi és kataszteri, valamint a becslési ada 
tokát s csakis azután kell a hiteles telekköny-
vet az adósnak kiváltani, mikor már a meg 
szavazott kölcsöne be is van kebelezve, amit 
a Földhitelintézet szintén díjtalanul végeztet. 

A Jelzálog-Hitelbank kölcsönének legki-
sebb összege 1000 korona, mig a Földhitelin-
tézet már 400 koronát is kiad egy kisgazdának. 
Igaz, hogy 2000 koronán alul a folyamodók 
csoportosulását kívánja egy kötelezvény aláírá-
sára. De a társak közül is csak az kaphat 
kölcsönt, a kinek legalább 800 K. értékű föld-
birtoka van. A részleteket a társaktól külön-
külön is elfogadja  és ha egyik-másik a társak 
közül késedelembe esik, nem lesz szükség rá, 
hogy az intézet a pontos fizető  társ ellen fordul-
jon, mert a késedelmes társ kétszeres értékű 
földbirtokából  ki kell telni az intézet első helyen 
lévő kölcsönének, a legrosszabb esetben akként, 
hogy azt a kisbirtokot szükség esetén meg-
veszi az árverésen maga az intézet a kölcsön-
rész fejében,  bogy aztán egy jobb, szorgalma-
sabb székely kisgazdának ismét eladhassa. 

És ezt az áldásos munkáját a Földhitelin-
tézet már akkor nagyban folytatta,  a mikor a 
másik bank vezérigazgatójáról még csak a ma-
gasztaló újság czikkeket olvastok a készülődés 
alkalmából. 

A földhitelintézetről  a nagydob nem akart 
és nem akar tudomást venni, pedig ennél az 

intézetnél már mintegy 300,000 korona kölcsön 
kifizetése  van folyamatban  és 1500 körül jár 

folyamodók  száma nemcsak Udvarhelyvár-
megyéhól, hanem Háromszék- és Csikvárme-
gyékből is. 

Távol áll tőlünk, hogy a Jelzálog-Hitel-
bank akcziójní és feltételeit  kicsinyelnék, inert 
hiszen a nemzetiségi és más bankok uzsorájá-
val szemben még ez is óriási elóny és mint 
előbb említettük, nagyon kedvező a gazdákra 
nézve azon körülmény, hogy több olcsó pénz-
forrás  áll rendelkezésükre, melyek között sza-
badon válnszthatnak. De nem lennénk önzetlen 
hü szolgái a közérdeknek, a székelység érde-
kének és hálátlanok lennénk a Földhitelintézet 
iránt, ha e röviden vázolt különbségekre rá 
nem mutattunk volna. lletegh  Púi. 

I TISZA KÁLMÁN. | 
Lapunk zártakor kapjuk a birt, hogy 

Tisza Kálmán a nagy államférfiú,  a sza-
badelvüpárt megteremtője és elsó vezére 
Budapesten reggeli 7 óra és ö perczkor 
elhunyt. Már napok óta vívódott a ha-
lállal, mindenki el volt készülve a ka-
tasztrófára,  halála még is fájdalmasan 
érintette az egész országot, hiszen Ma-
gyarország, a magyar nemzet Tisza Kál-
mánban egyik legnagyobb fiát  veszí-
tette el. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A feltámadás  szent ilnnejiének, 

Húsvétnak  ktlsztibén  munkatársaink 
nak, előfizetőinknek  én  olvasóinknak 
boldoff  ünneiieket  kívánunk.  Hozzon  a 
szent ilnnejt  áldást  én  ntef/eléyedést  m iu-
deu házbat minden  családba. 

— Virág vasárnapja. A Dominika pál-
mámul, mely a katholikns egyházban az utolsó 
böjti vasárnap s a melyen .)ézu*nak Jeruzsálembe 
történt bevonulása emlékére pálmát, illetőleg 
ennek hiányában barkát szoktak szentelni s ezzel 
a templom körül körmeneteket tartani, gi őiiyö'ii 
szép idővel kedveskedett az ájtatos közönségnek 
s ezért a teinlomok nagyon látogatotuk is voltak. 
A passzió, vagy is Kriszta-» szenvedésének drámai 
leírása a kórusban mindenütt felhangzott,  ne-ly 
mintegy ihletszerüleg szokott hatni a kedélyek 
megtisztulására. A szentelt bal kának, mely -t a 
nép haza vive éven át megszokott i'iri/.ni nein 
csak azt a misztikus jelentőséget szokták tulaj-
donítani, hogy bizonyos lelki örömeket és meg-
nyugvást szerez, hanem to:okhajoknál lenyelve 
gyógyító erejűnek is tartják. Városunkban Vi-
rágvasárnapján megkezdődtek a nagyheti ábila 
tosságok. E/. alkalommal a helybeli róni. kath. 
templomot zsutolásig megtöltötték a hivők. Meg-
történt a pálma-szentelés, a szent-mise alatt 
csíkszeredai polgárokból alakult dalkör énekelte 
Krisztus Urunk kínszenvedéseit. 

— Uj doktor jaris. Tauber József  hely-
beli ügyvédjelült folyó  hó 21-én tette le Kolozs-
várt igen szép eredményűvel a jogtudományok-
ból a doktori szigorlatot. Gratulálunk! 

— Esküvő. Farezádi Sándor Gergely 
és neje, csik-szentitnrei Szántlió Zsófia  leányát 
Gizellát, néhai csik-csatószegi Endes János és 
neje, néhai Erós liorbála fia,  Endes Antal m. 
kir. csendőr főhadnagy  Csik-Szentimrén, a róm. 
kath. templomban, 1Ü02. évi márczius 31-én 
délután 3 órakor vezeti oltárhoz. 

— Egyházi kitüntetés. Imets Fülöp 
Jákó gyula-fehérvári  kanonokot, vármegyénk 
szülöttét ő felsége  a király nagy kitüntetésben 
részesítette, neki adományozván a Szent Mihály-
ról nevezett ezimzetes apátságot. A kitüntetés-
hez örömmel gratulálunk. 

— Hasvéti vakáozió. A nemes vár-
megye által fentartott  iskolák, nevezetesen a 
helybeli polgári leányiskola és a gazdasági 
felsó  népiskola növendékei folyó  hó 22-én és 
23-án hitoktatóik vezetése alatt részt vettek 
a Húsvét körül szokásos szentgyakorlatokban. 
Szombaton délután meggyóntak, vasárnap déle-
lőtt áldoztak s vasárnap a déli órákban haza 
bocsáttattak, hogy az ünnepeket családjaik köré 
ben töltsék el és kipihenve magukat, ujult erővel 
fogjanak  ismét a munkához. 

—Asnj polgári perrendtartás ismer 
tetése. A helybeli kir. törvényszék folyó  hó 
23-án tartott teljes ülésében elhatározta, hogy 
az uj polgári perrendtartás tervezetéuek ismer-
tetése, illetve tanulmányozása végett a jövó 
szombattól kezdve minden szombaton a délu-
táni órákban a kir. törvényszéknél összejövete-
lek fognak  tartatni, a melyre az érdeklődő 
jogász közönség figyelmét  felhívjuk. 

— Márczias 16. Csik-Karozfalván. 
Nagy fénynyel  és hazafias  lelkesedéssel ünne-
pelték meg Karczfalván  is márczius ló-ét, a 
szabadság születése emlék ünuepét. Csik-Jenó-
falva,  Karczfalva  és Dánfalva  községek iskolás 
gyermekei zászlók alatt vonultak Karczfalva 
községháza nagytermébe, melyet akkorra már 
a három község hazafias  közönsége zsúfolásig 
megtöltött. A .Himnusz" eléneklése után Rancz 
János alesperes-plebános lelkes és gyújtó ha-
zafias  beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt. A 
nagy nap történelmi jelentőségét Gál Márton 
tanitó ismertette. Az ünnepély egyéb részeit 
szavalatok és hazafias  énekek töltötték ki. Az 

iskolás gyermekeken kivül szavaltak; Gemárdt 
Anna karczfalvi.  Spalier Anna dánfalvi  tanító-
nők és Paláncz Sándor tanitó, mind a hárman 
hévvel és preczizitással. A lelkes és szépen 
sikerült ünnepélyt Uanez János alesperes-ple-
bános zárta be lelkes beszéddel. Az ünnepélyt 
bankett követte, hol lelkes, hazafias  felköszön-
tőkbeu nem volt hiány. 

— 20 eves tani tói jub i leum. Csik-
Karczfalván  e hó l'.l-én egy szép kis ünnepély 
folyt  le. E napon a helyi iskolaszék, elöljáró-
ság és a szülők nagy számban vonultak az isko-
lához. hogy ott a község szeretett tanítójának. 
Kerenez Józzefnek  20 éves tanítói működése 
alkalmából elismerésüket kifejezhessék.  Az 
iskolaszék nevében Uanez .láuos iskolaszéki 
elnök szólott, ki gyiinyiirii költői hasonlatokban 
gazdag, lelkes beszédben fejezte  ki az iskola-
szék elismerését a tanitó 20 évi sikeres mű-
ködéséért. A szülök nevében pedig Hankó Antal 
gyógyszerész beszélt, ki meleg szavakban tol-
mácsolta a szülök elismerését és azok nevében 
egy szép emlék tárgyat nyújtott át. A mitsem 
sejtő, tanítás közben meglepett tanító a tiieg-
hatoltság hangján mondott hálás köszönetet az 
elismerésnek ez impozáns kifejezéséért,  ígére-
tet téve. hogy ha eddig nem is szerezheted 
érdemeket e nagy kitüntetéshez, jövőben ipar-
kodni fog  arra magát érdemessé tenni. — Ki-
jeleli volt. 

— Oyászrovat . Obezii Klek nyűg. vasúti 
tisztviselő és helybeli házi u'ajdoiius lolyó li" 
21 én déli 12 órakor, éleiének (i l-ik, boi-l..; há-
zasságának J-i-ik évében, a haldoklók -zinlsé. 
gátiak állatos lehéile mán elhunyt. A im-g-
boldogul! földi  niHni.lv;'.ny.Mi ÍOÍM'I 11•> 2:)-án d. 
n. 3 órakor helyezték ö.i ük nyugalomra ig- c u >ír.v 
részvét mellett a helybeli sirkei-|l>e:i. 

— Csejdi Nagy Gyula m. kir. zálogházi 
tisztviselő életének 29-ik, buldog házasságának 
a-ik évében, lolyó hó 20 áti délután fél  I órakor 
hosszas szenvedés ulán elhunyt. A boldogult 
hűlt tetemeit folyó  hó 22-én, délután .1 órakor 
helyezték örök nyugalomra a csik-gyimesi sir-
kei ;ben. 

— Zarándokla t a pápaljoz. PApn ő 
szeutsége jubileuma alkalmából a/, örökvárosba 
Való zarándoklás m-g egyre tart. April. 10-én 
fog  elindulni egy nagyobb csoport Rónába, nHy 
ben előkelő közönség fog  részt venni s ezek 
kö/ött gróf  Májlátli Gusztáv Káro-y Erdély min. 
kath püspöke is számos hivével s a/, erdélyi lom. 
kath. státus alelnöke Komis Viktor gróíl il. A 
magyarokat K'imában Zichy Gyu'a pápai kamara-
lógja ő szentsége elé vezelni. ki kiílön kihallga 
tásou fogadja  őket. A zarándoklatban még rés/l 
venni óhajtóknak Grósz Ferencz etyekj (Fehér 
inegye) áldozó pap ad bővebb felvilágosítást. 

— Eljegyzés. Csík-tusnádi Imees János 
ügyvédjelölt folyó  hó 15-én váltott jegyet Ko 
lozávárt Mailari Piroska kisasszonynyaí. 

— Segédjegyzö választás. A Csík-
Szépviz, Szentmiliály községekből alakitolt kor 
jegyzői körben államscgélylyvl rendszeresített 
segédjegyzői és egyúttal anyakönyvvezető li< 
lycttcsi állásra több pályázó közül egyhangúlag 
csicsói l'ál Délies közigazgatási tanfolyamot 
hallgatott okleveles jegyző választatott m-g. 

— A tanuló ifjusají  szentţ;ya.korlata 
A somlyói laniiitéz"tek iljiisa:!a\al a htiswii 
ünnepeket megelőző szentgyakorlatok a inuU 
héten tartattak meg- és fejeztettek  h.' szom-
baton gyónás es áldozással, melyeket Gról' Máj-
látli püspök ur megliizasálj >1 l-Vjenu.-gvbiil 
ide utazett Kalocsai Alán cis/teivzia ívmlbeli 
atya, volt országgyűlési képviselő tartott ugy a 
gimnáziumi, mint a kép-ízdei tanulókkal. Szép 
nyelvezettel előadott es mely tiiilouiaiiyuyul 
párosult szent beszédei és szónoklatai az ilju-
ságra nagy hatást gyakorollak. Vasárnap szent 
mise hallgatás után az ij.-szes liatalság húsvéti 
vaki'iezióra haza bocsáttatott, miután a máso-
dik időszaki értesítők nekik kioszlattak. 

— Megtámadot t biró választás. Gy -
Szenlimklős nagy kézségben a Simon lialázs 
lemondásával megürüli főbírói  állasra a közel 
mull napokban szavazat többséggel .M irton Lajos 
választatott meg. Kz. a választás a mint halljuk 
nebáuy embernek sehogy sein t.-Iszik, részben 
azért, mert a megválasztott egyén ismert erélyes-
ségéiöl félnek,  mely pedig a közügy előnyére 
szokott szolgálui ; részben pedig a községgeli 
többféle  peres és szerződéses viszonyát lio/./.ák 
tel, mint érvénytelenségi okot a uiegvála.szi ha-
tásra, de legfőképp  n választás ellen beadoll 
terjedelmes felebhezésiikbeu  az erőszak és vesz-
tegetésekre mutatnak rá, melyeket a választás 
előtt és közben álliLólag maga és embere^ elkö-
vettek volna. Ez a f'lebhez.és  a törvényhatóság 
tavaszi közgyűlésében log érdemleges bírálat 
alá kerülui. 

— Tüzesetek. Veszély fenyegette  a vár-
megye házát e hó 19-én reggel egy iroda helyi-
ségben történt gyulás miatt, minek elhárilása 
az illető hivatalnokoknak az irodában való korai 
megjeleuésének köszönhető. A vasúti ószlályiuér-
nökség által birt irodai helyiségek egyikéhen 
a hivatalszolga kora reggel a kályh:'.ba tüzet 
gyajlván, egyéb dolgára távozott. A kályha köz-
vetleu közelében felhalmozott  papír csomag a 
heves liiz melegétől lángra lobbant, mitől az 
ugyancsak oda helyezve volt nagyobb mennyiségű 
bükkfa  csutak is meggyúl ad t s már javában 
égett, mikor a hivatalnokok egyike a szobá.ia 
nyitott, a mely siirü füsttel  voll tele s a levegő 
betolalása folytán  az ablak is szélrobbaul. Az 
égő fatuskók  kikányása s vizzeli leönl.üzésével 

sikerült azlán nagyobb kár Délkai a tizet elfoj-
tani. mi ha este történik, abból óriási kir saár-
mazhatott volna. — Ugyanaz napon este 8 órakor 
Csik-Szentimre községben Vargyas Lászlónak 
egy csűre gyuladt ki ismeretlen okból, mely a 
szomszédos épületekre is át harapózván, 3 eslr 
és több nemű gazdasági eszköz vált a lángok 
martalékává. A lüz tovább terjedésének megaka-
dályozásában dicséretre méltó buzgalmat fejtet-
tek ki a szomszéd szentftTrályi  lakósok, kik a 
gyulás után azonnal vi^ecokendövel felszerelve 
lömeg.-seu jelenlek meg a vész helyén. 

— Tombolajáték engedélyezése. A 
m. kir. pénzügyminiszter a cs'k-tuenádi fürdő 
szövetkezetének megengedte, hogy az ottani 
szegények korházának alapja javára a folyó 
évi fürdőidény  alatt az ott időző fürdő  ven-
dégek szórakoztatása czéljából lottódij és nye-

ményadó mentesen tombolajátékot rendez-
hessen. A nyeremény-tárgyak közé, melyek csak 
a beiröld ipar termékei lehetnek, készpénzt vagy 
értékpapírt felvenni  nem szabad. 

— Himzési tanfolyam.  Április hó l-UU 
kezdve a családi varrógépen való himsésből egy 
14 napig tartó teljesen ingyenes tanfolyam  fog 
rendeztetni egv szakértő vezetése alatt. A kik a 
kedvező alkalmat felhasználva,  azon hasznos házi 
ipart inéi: akarják tanulni, Jakab József  és Kövér 
Györuy gépraktárosoknál beiratkozhatnak, a hol 
liúvebli felvilágosítást  is nyernek. 

A munkakeresők figyelmébe.  Már 
leltünk einlilé.-t arról, hogy a kereskedelmi minisz-
ter a mai osviis.-lrhely—gyeigyószentmiklósi állami 
kii-IIi „t ue.siiii" szakaszának áthelyezését enge-
dése-le s annak házi kezelés melleti megkez-
lését — tekintettel az ínségesek kereset hiá-
nyaira — el is rendelte. Mini hogy a munka szin-
lj'jl> e magas fekvésű  zord égalj alatt van, az 
átbe|yez"s ni\]us hó első napjaiban veszi kezde-
i"t. III-Kli •/. vármegyénk részéről legalább 150— 
20U mtiakás szükségeltetik. Ezen munkálat leg-
Itagyoiib r-'S/.ben told fejtés  és targonczázáüból 
log állani, hol egv szorgalmas férfi  vagy női mun-
kás 1 korona 40 és illetve I korona napi béit 
kaphat. A földmunka  apróbb 10—20 munkásból 
i1 ló csapatoknak szakmányba is kiadatik, hol 
egyenlő kiváló szorgalmú munkások napi kere-
setüket 2 koronáig fokozhatják.  Előlegek adáaa 
lebetelleu lévén, szükséges, bogy a jelentkezők 
legalább 3 napi élelemmel magukat ellássák s 
azután az élelmiszerek az építési felügyelő  által 
megállapitutt és nyilvánosan kifüggesztett  árjegy-
zék szerint, fognak  adatni. A Szerszámokat a mun-
kások a helyszínén kapják. Munkások a megyei 
építészeti hivatalnál szándékukat bejelentbetik. 

— Vállalkozók és építészek figyel-
mébe ! Az Országos Pályázati Közlöny szál-
lításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános 
és magán pályázatot közli. Előfizetési  ár ne-
gyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi-
vatalban Budapest, Itökk-Szilárd-utcza27. szám. 

— Régi levelező lapokra még egy 
filléres  bélyeg kell. A közönség egy részé-
nek tájékozatlansága következtében még mindig 
adatnak postára régi 4 filléres  levelező lapok, 
melyek az előirt 1 filléres  bélyeggel ellátva nin-
csenek s ennek folytán  a kézbesítés alkalmával 
2 fi  léinyi pótdíjjal terheltetnek meg. Ennek kö-
yetkeziéln u a czimzettekre háramló költségek 
és k el ir in ellenségek elkerülése czéljából szüksé-
gesnek találjuk a közönséget ismételten figyel-
meztet ui arra. hogy a levelező lapok dija & fil-
lérre emeli et.elt f  l, léhát lia 4 filléres  levelező-
lap használtatik, azt a dij kiegészítésére egy 
drh 1 filléres  trankújegygyel mindig el kell látni. 

— Hirdetmény. A közigazgatási bizott-
ságnak l'JOÜ évi márczius hó 10-én kelt 328. 
'"s 32'.). számú határozatával a ditró—tölgywi 
törvényhatósági közül 6'J—95 km. szakaszán 
lévő 23 darab műtárgy épilése helyreállítását 

korona 74 fillér  és egy kettős utkaparó 
ház építését V384 koroua 40 fillér  összeg ere-
iéig engedélyezte. A fentemlitett  munkák kivi-
telének biztosítása czéljából az 1902. évi április 
hó 15-ik napjának délelőtt 10 órájára a m. kir. 
állaniépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
aiáulati versenytárgyalás hirdettetik. A verse-
nyezni óhajtók leihivatnak, hogy a fentebbi  mun-
kálatok végrehajtásának elvállaJására vonatkozó 
zárt ajánlataikat a két munkáról együttesen 
vagy külön-külön (az ajánlati költségvetéssel 
-gyiitt) a kitűzött nap délelőtt 9 órájáig a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezetlek figyelembe 
neui fognak  vétetni. Az ajánlathoz az általános 
feltételekben  előirt, az engedélyezett költség-
összeg 5'/0 ának megfelelő  bánatpénz csatolandó. 
A szóban forgó  muukálatra vonatkozó műszaki 
művelet és rés/Jeles feltételek  a nevezett m. kir. 
állaniépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órák-
ban naponként megtekinthetők. Kelt Csíkszere-
dán. 1902. évi márczius hó 22-én. — Am. kir. 
állaniépitészeti hivatal. 

— Főnök és alkalmazott. Éppen alkal-
mas időben, a szociális forrongások  napjaiban 
jelent meg egy két ives füzet,  a mely a keres-
kedők és miudennémü alkalmazottjaiknak egymás-
hoz való viszonyait ismerteti és bírálja. A füzet 
írója alapos tárgyi ismerettel mondja el a véle-
ményét a tárgyalása keretébe ttrtoző személyek-
ről s ha némely dolgokbaa tuloi is, az nem megy 
az egész fejtegetés  értékének a rovására. Ajánl-
juk a füzetet  elolvasás és megszivlelés végett 
minden kereskedőnek és minden kereskedelmi 
alkalmazottnak. A 10 fillérbe  kerülő füzet  kiadója 
(Jriinb.ium Ármiu könyvkereskedő Budapesten, VI. 
Hajos-utcza 16. 
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— A Napkirály. A Napkirálynafc,  XIV 
Lajosnak arcaât 1T0A ban viaszba mintázta Benoist. 
A kép maga is ott van a veisaillesi palotában s a 
büszke arcz hidegen és merőn nézi a századok 
múlását. Az utolsó Caesar volt ő, Róma istenitett 
császárjainak egy Késó-késó utóda, a ki eltűrte 
az istenitést s megkívánta, a ki mint e iy földön 
járó Isten élt, járt az emberek között, önmaga 
történelmi eseménynek tartotta mindon mozdulatát. 
Volt benne valamús^ndusok pompakedvelíséból. 
Palotáit a művészi alkotások egész tömegével ékí-
tette fel,  de valóban Ízlése is volt s uralkodása 
alatt egy egészen nj etilje fejlelt  ki a művésze 
teknek. Gobelinek, képek, szobrok árasztották cl 
termeit s maga a rhelmsi dom a gazdaságnak én 
pompának oly összchalmozásál mutatta fel  az ó 
felkenésekor,  mint talán templomot még soha ki 
nem cziczomáztak. Az ó kora különben a posenak 
hivatalos kezdete. Ezeket a képeket hozza s erról 
a korról s udvarról ir n Nagy Képes Világtörténet 
mo t megjelent 154. füzete.  A 12 köteles nagy 
munka szerkesztője Marczali Henrik, egyetemi 
tanár, ki egyúttal e kötet ilója is. Egy-ejty gaz-
dagon illusztrált kötet ára díszes félbórkötésbeii 
10 korona; füzetenként  is kapható (10 fillérjéval. 
Mecjelen minden héten egy förel.  Kapható a ki 
adóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rész-
vénytársaság Budapest, VIII.. Üllői-ut 18. sz.) s 
minden hazai könyvkereskedés utján, havi részlet 
fi  idtés re 18 

— Szőlőbirtokosok figyelmébe.  Van e 
szóidbirtokos ki ne ismerné .A szóló helyes met 
szése* czimü könyvel, melv a szóló metszési mód 
jait tárgyalja. A helyes metszés által fokozzuk 
szólóink termőképességét ég jövedelmét. K hasznos 
köuyv négy év alatt a harmadik kiadást érte. Irta 
Maurer János. Megrendelhető a szerzőnél. - Kecs-
kemét. — ára fűzve  2 kor. kötve 2 kor. 00 fill. 

— S e l y e m t e r m e l é s M a g y a r o r s z á g o n . 
A szegzárdi országos selyeuiternielö feliigyelő-
aég 1901. évi jelentése szerint, a mull. évben a 
selyemtermelés jelentékenyen haladt. 2535 köz-
ségben 95.888 család foglalkozott  selyi iulerme-
léssel, összesen 1,476.665 kiló selyemgubót ter-
meltek éa ezért 2,749.674 koronát kaptak. Ezen-
kívül a selyemgyárakban alkalmazott munkások 
1,260006 koronát kereslek, ugy hogy a hazai 
selyemternielés és selyem ipar összeseu 4.009.674 
korona 70 fillér  keresetet nyújtott a legszegé-
nyebb néposztályuak. Husz évvel ezelötl csak 
71 községben, alig ezer család termelt selymei 
és alig kerestek 10 ezer koronát évenkint a se-
lyemből. Azóta több mint 47 millió koronát űzettek 
ki a selyemtermelőknek a beváltott gubóért. A 
selyemternielés fellendülését  bizonyítja az. hogy 
már öt nagy selyemlonógyárat kellett felállítani 
az itt termelt gubók feldolgozására.  A loldiiii-
velésügyi kormány különösön nagy gondot for-
dított erre a fontos  termelési ágra és az erdő-
igazgatóságok évek óta ezrével osztják ki a 
szederla csemetéket a községeknek és egyesek-
nek. Tavaly az egész országban 306.Ö92 darab 
szederfát  ültettek, busz év alatt pedig, mióta a 
szegszárdi felügyelőség  működik, 3 millió 80 
ezer darabot. 

— P á l y á z a t e r d ő s í t é s r e . A löldmivelés-
ügyi miniszter erdősítésért kitűzött jut ilmakra 
hirdet pályázatot. Hat nagy jutalmat és tizenkét 
elismerő jutalmat tűzött ki és pedig: kél. első-
rendű nagy jutalmat egyenkint 1000 koronára, 
két másodrendű nagy jutalmat egyenkint 800 koro-
nára, két harmadrendű nagy jutalmat, egyenkint 
600 koronára, hálom elsőrendű elismerő jutalmat 
egyenkint 500 koronára, bárom másodrendű elis-
merő jutalmat egyenkint 400 koronára, hálom 
harmadrendű eli.-merö jutalmat egyenkint 300 
koronára, bárom negyedrendű elismerő jutalmat 
egyenkint 200 koronára. Versenyre bocsáthatók 
mindazok az erdősítések, melyek az idén nem 
állatni költségen foganatosíttattak,  még pejig a 
nagy jutalmakra, ha egy tagban legalább huszonöt 
katasztrális holdra, az elismerő jutalmakra pedig, 
ha egy vagy két tagban leg-ilább tiz katasziráli 
holdra terjednek. Versenyezhetnek birtokosuk 
birtokos testületek, polgári, egyházi vagy úrbéres 
községek s illetve erdőlisztek vagy gazdatisztek 
a kikuek költségén, illetőleg tanácsa szerint és 
felügyeletével  az erdősítés történt. A jutalmat az 
1907. évben ítélik oda s a jutalomdíj két harmad-
része az erdősítés költségét viselő birtokost, 
egyharmadrésze pedig az erdősítést teljesítő erdő-
tisztet vagy gazdatisztet illeti. A ki a kitűzőit 
játalmakra pályázni kíván, az idén t»va9zszal 
teljesített erdősítést legkésőbb julius végéig, az 
őszazel teljesített erdüsilést pedig legkésőbb 
deczember 25 ig jelentse be a földinivelésügyi 
minisztériumnak. 

— F e l h í v á s a v i d é k i í r ó k h o z . Mind 
erősebben hangzik azon óhaj, bogy deczentrá-
lizálni kell a magyar irodalmat. Uj szint, uj han 
got, uj tehetségeket kell belevinni, vidéki irodalmi 
központokat kell teremteni, melyek egy egész-
séges és uj irodalmi irányzat szolgálatába állja-
nak. A tehetség, az erő megvan a vidéken, de 
eddig nem volt tér az érvényesülésre s a vidéki 
irodalom önállóságát sürgető szózat eredmény-
telenül hangzott el. Végre most Kassán, amely 
városnak tradicziói vannak, mert hiszen Ka-
zinczy idejében ott keletkezett amaz irodalmi 
mozgalom, mely kezdete volt nemzeti irodal-
munk újjáébred és ének, megalakult egy nagyobb 
szabású irodalmi vállalat a vidéki irodalom önálló-
sítása érdekében. „Vidéki Irodalom" a vállalat 
csime ia czélja egy gyűjteményben bemutatni 
a vidéki költök müveit. A szerkesztőbizottság 
arra fog  törekedni, bogy irodalmi nívón álló 
értékes anthológíát adjon, a mely kincsesháza 

legyen a vidéki költészetnek. Felhívjuk tehát 
miodazon költőket, a kik a gyűjteményben szere-
pelni óhajtanak - - és nem szabad abból hiányoz-
nia egy tehetségnek sem, — hogy müveiket, 
esetleg megjelent köteteiket, melyből válogat-
hassunk — márczius hó folyamán  a .Vidéki 
Irodalom" szerkesztő-bizottságnak Kassán (Fő-
utcza 62.) beküldeni sziveskedjeiiek. A gyűjte-
mény 10 kötélre van tervezve, az első kötet 
5 - 6 ivnyi terjedelemben, csinos kiállításban 
április hó közepén jelenik meg; a többi kötet 
havonként. 

— Eladás vétel és bórlet legeredmé-
nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben 
hirdettetik, mely Közlöny az ipar, kereskede-
lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben 
közkézen forog.  Mérsékelt hirdetési díjszabás. 
Felvilágasítást nyújt a kiadóhivatal Budapest, 
Kökk-Szilárd-utcza 27. szám. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré :eszi, hogy Ábrahám 
Juliánná, C-omotláiii Ferencznéyégrehajtalónak, 
Ábrahám Károly végrehajtást szenvedő elleni v. 
136 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hatási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén lévő Csik-Taplocza közs'-g határán 
fekvő  a csik-taploczai 2->73. számú tjkvben A -f 
I. rendsz. 461. hrsz. alatti faházas  belsőségre 
320 korona, a 2. rendsz. 465. brsz. alatti fallá 
zas belsőségre 320 korona, a esik taploczai 3U99. 
sz. tjkvben A -{• 1. rendsz. 3301. hrsz. szán-
tóra 1U0 koruiia, a csik-taploczai 3057. számú 
tjkvben A f  2623. hisz. szánlóra 10 korona és 
a csik-taploczai 228. sz. tjkvben A f  14 reiidsz. 
0333. brsz. kaszálóra 4 korona, 15. rendszám 
6193. hrsz. szánlóra 4 korona, 18. rendszám 
9194. hrsz. kaszálóra 16 korona, 19. rendszám 
6217. hrsz. kaszálóra 6 korona, 24. rendszám 
7326/a. hrsz. kaszálóra 18 korona, 27. rendsz. 
9185.. 91*6.. 9187.. 91 be., 9189. hrsz. alatti 
kaszálóra 120 koronában megállapított kikiáltási 
árban és pedig az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-a 
értelmében ez utóbbi 223. sz. tjkvben foglalt 
ingatlanokra nézve nemcsak végrehajtást szen-
vedő. hanem az Ábrahám Juliánná társtulajdonos 
uevén álló jutalékra és igy az egész ingatla 
ookra az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 

megjelölt ingatlanok az 1902. évi április hé 5-ik 
napján délelőtt 9 órakor Oik-Taplucza község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának IO"/u-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-c.z. 42. §-ában jelzett árlolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kell igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelöli óvadékképes értékpapírban a ki-
küldölt kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-*a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csíkszeredán, 1902. évi február  hó 6-án. 
Gecző Béla, 

[84] 1 — 1 kir. trvszéki bíró. 

A valódi PEMETEFO-CZUKOBKA kék papir-
dobosokban kapható • minden doboson a ké-
saltő: BÉTHY BÉLA aláírása olvasható. Eltérő 
kóssitmények, mint hamisítványok viasiauta-
sitandók. [2411 7—7 

A Bókisi Z01csfinpénztár_  szövetkezet 

tart 1902. április hó 17-én d. e 
10 órától kezdve Békáson saját 
hivatalos helyiségében, melyre a 
tagok tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. A leköszönt s addig még netán 

leköszönendő igazgatósági s felügyelő 
bizottsági tagok választása. 

2. Segéd munkási dij megszavazása 
3. Indítványok. 

|0d] í - i I g u g A t é e & g . 

Sz. 31—1902. [97] 1 - 2 

Faeladási hirdetmény. 
Alattirott közbirtokossági elnökség köz-

hírré teszi, hogy a gyergyó-ujfalvi  közbirtokos-
ság tulajdonát képező' és a Gyergyó-Ujfalu  köz-
ség határában levő 1902 évre kiutalt 45'4 hold 
„Kövesaszó'-i (szikaszó) vágásban található mell 
magasságban kéreggel egyUtt mért 12 cm. vas-
tagságot meghaladó fenyő  fáját  1902. évi Április 
hó 21-én d. e. 11 órakor Gyergyó-Ujfalu  község 
hivatalos házánál nyilvános szó és zárt Írásbeli 
árverésen eladja. 

A megejtett becslés szerint mell magas-
ságban kéreggel mérve van : 

12—70 cm. vastag ép1 luez fenyő  2710 
törzs 1518 m' haszonfával. 

12—90 cm. vastag ép jegenye fenyő  3188 
törzs 3014 ni3 haszonfával. 

14—80 cm. vastag hibás fenyőfa  133 törzs 
173 m' fatömeggel. 

Összesen 4075 m'-nyi fatömeg.  Kikiáltási 
ára 9102 korona. 

Utó ajánlatok egyáltalában nem fogadtat-
nak el,. 

Árverezni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül 1000 koronát készpénzben vagy óvadékul 
elfogadható  érték papírokban az elnökség kezé-
hez az árverés megkezdése előtt letenni. Csak 
a feltételekben  megállapított kellékek szerint 
felszerelt  irásbeti zárt ajánlatok fogadtatuak  el. 

Az árverési és szerződési feltételek  napon-
kint az elnökségnél betekinthetők. 

Az e l n ö k s é g : 
Gyergyó-Ujfalu,  1902. márczius hó 16-án 

Bartalis András, Nagy Albert, 
li. b. elnök. b. jegyző. 

Sz. 500—1902. (98) 1-2 

Árverési hirdetmény. 
Csík Szentgyörgy és Báukfalva  községek 

közbirtokosságának tulajdonát képező „Bencze 
és Saj" patakra hajló erdőterületen azaz össze-
sen «64-85 k. holdon található 60760 tömör köb-
méter gömbölyű luez-fenyő  haszonfának,  valamint 
327 tömör köbméter gömbölyű jegenye fenyő 
haszonfának  a 11124—l/e—1900. számú fóldmi-
velésügyi m. kir. miniszteri magas rendelettel 
zárt írásbeli ajánlattal egybekötöd nyilvános 
szóbeli árverésen egyszerre való eladása enge-
délyeztetett. 

Kikiáltási ár 115000 korona azaz egyszáz-
tizenötezer korona. 

A versenytárgyalás 1902. évi április hó 
10 én délelőtt 9 órára Csik-Szentgyörgy— 
Báukfalva  község házához ujolag kitüzetik azzal, 
hogy az erdő a legtöbbet ígérőnek becs-
értéken alul is el fog  adatni. 

Árverezni szándékozók felhivatnak,  hogy 
a kikiáltási ár 10°/,-át bánatpénz gyanánt az 
árverező bizottság kezéhez letegyék, írásbeli zári 
ajánlatokhoz pedig — melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt nyújtandók be — szintén fenti 
összegű bánatpénz, vagy megtelelő értékű óva-
dékképes értékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár számokkal és be-
lükkel tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket,  ismerj s magát 
azoknak feltél  lenül aláveti. 

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

Az árverési és szerződési feltételek  a csik-
szentgyörgyi körjegyzői irodában és a csíksze-
redai m. kir. járási erdőgondnokságuál a hiva-
talos órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Szentgyörgy 1902. márczius 21-én. 
Puskás Lajos 

körjegyzfi. 
Basa Dénes 

községi biró. 

„Magyar közélet" 
Politikai, Társadalmi, 

Közgazdasági, Jogi, Irodalmi és MOvésiatl Szőnie 
Meglelem M é n kétszer, Diliéi hA 1-éa és 15-iL 

Szerkeszt ik: 
Dr. Halmai Elemér és Zigány Árpád. 

Előf izetés i  árak: 
Egész évre 20 korona. 
Fél évre . 10 korona. 
Negyed évre . . . . 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Györgyjakab M. 
utóda, Dressnándt Viktor könyvkeres-
kedése Csíkszeredában. 

Sz. 202/1902. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát 

képező s Bélbor község közigazgatási ha-
tárában fekvő  Bojtorjános (Stezsia) meg-
használt erdőség egyes vágás területekre 
felosztandó  „A" Uzemosztály I. vágássoro-
zat 7. osztag, II. vágássorozat 1. r. 4 5. 6. 
osztagjában találtató fenyőfa,  akkora évi 
mennyiségben és méretben, mennyi egy-
egy évre a tölgyesi erdögondnokság által 
törzsenkéuti leszámolással kihasználásra 
kijelöltetik, 1902. évi május 1-től 1909. 
évi április végéig terjedő időre köbmé-
ter után 2 korona BOOllér kikiáltási ár 
mellett az 1902, évi ápri l i* hó 9-ik 
napján délelótt 10 órakor Gyergyó-
Tölgyesen a javak kezelőségéoek iro-
dájában megkezdendő zárt Írásbeli s nyil-
vános szóbeli árverésen becsáron felQl 
eladatik. 

Ezen árveréshez venni szándékozók 
azzal hivatnak meg, hogy a közelebbi 
árverési feltételek,  a nevezett kezelőség 
irodájában a hivatalos órák alatt bár-
mikor betekinthetők. 

Kelt Csíkszereda, 1902. márczius 20. 
Lázár Menyhért, 

[921 1 1 igazgató. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
tudomására hozni, hogy Vár-utczában, 
a Nagy Károly-féle  házban a mai kor 
igényeinek egy teljesen megfelelő 

paplan készítő és javító 
üzletet nyitottam. 

Elvállalok bármilyen karton-, szatin-, 
szór és selyem paplanok újbóli készítését, 
valamint javítását, a jelen divat szerint, 
szolid árak mellett. (Mintákba nagy vá-
laszték.) 

A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását  kérve, maradtam kész tisztelettel 

[89] 1-6 Hatházy Oáborné. 
•wil 

Sz. 719—902. 188] 1 - 3 

Hirdetmény. 
Syergyó-Remete község képviselő testüle-

tének f.  év és hó 1-én tartott rendkívüli gyűlésében 
3. jkvi szám alatt hozott határozata alapján 
alólirt községi elöljáróság közhírré teszi, hogy 
a közbirtokosságának tulajdonát képező, de a 
községnek átadott alábbi majorsági javak és 
javadalmak a község hivatalos házánál folyó  év 
április 14-én délelőtt 8 órakor kezdődő 
nyilvános árverésen el, illetve haszonbérbe fog-
nak adatni. 

Kikiáltási árak: 
1. Kereszthegy mezeje 120 korona. 
2. Batrina mezeje 80 korona. 
3. Árkoza havasából kiszakított része Be-

metének 1200 korona. 
4. Borszéki legelő „Caalhó* patakáig elé 

900 korona. 
5. Borszéki legelő az ujul oldalán elé 120 k. 
6. Ditró község határán levő kaszáló 120 k. 
7. Piaczi vám szedés 100 korona. 
8. Halászati jog 80 korona. 
9. Vadászati jog (egy évre) 80 korona. 
10. Kőpataki tilalmasba levő kaszáló 30 k. 
11. Farkas mezőbe lévő kaszáló 22 k. 
12. Bakta és Kossntb-féle  havason legelő 

500 korona. 
13. Domboldali kaszáló 19 korona. 
14. Lokoldal 30 korona. 
16. Kicsi ujbavas rendes határok közt 80 k. 
16. A fagyeszeti  vágterületben, a hátsó 

esorgónál 4 korona. 
17. A fagyeszeti  erdő „Pripo 1" felüli  oldal 

150 korona. 
Az árverés Bzóbeli, de szabályszerűen fel-

bélyegzett, bánatpénzzel ellátott és kellően ki-
állított Írásbeli zárt ajánlat is elfogadtatik  az 
árverés megkezdéséig. 

Árverezni szándékozók tartoznak a kikiál-
tási ár 10 °/,-át bánatpénzül az árverés meg-
kezdése előtt annak vezetője kezéhez kézpénzben 
letenni. 

A vételár, illetve a haszonbéri összeg az 
árverési feltételek  alapján fizetendő. 

Bővebb felvilágosilAst  a község elöljáró-
sága készséggel nynjt, hol a feltételek  is a hi-
vatalos órák alatt megtekinthetők. 

A község elöljárósága. 
Gyó-Remete, 1909. márczins 4>én. 

Kénosy Géza, 
jogy»ő-

László János, 
m. biró. 
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LAPIHW KIADÓHIVATALA UTIÂII HE6BEIIDELHETŐ CSEKÉLY HAVI RÉSZLETFIZETÉS MELLETT. 

FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA 

M A G Y A R R E M E K Í R Ó K 
- â . m a g y a r lxod.aJ.ozxi tó"b*b na-CLve 1. 

A magyar nemzeti irodalom kincses-
házát képezi a „Mn^yar Kemekirók"4 

5ö kötete, melyben benn vun tíz összes 
magyar klasszikusok minden niuru-
iiandó alkotása. — A mugytír klasszi-
kusoknak ez első és egyetlen ogyöntH ü 
összkiadásaim k ára ő5 kötctlu'ii. di-

szes vászon kötésben 220 korona. 

Csakis a Franklin-féle  MAOTAB BSMSKIHÓK 
gyűjteményében találhatni a magyar klassdkusok 
ÖMsesaégét, mivel Arany János, Arany László, 
Bajza József,  Czuczor Gergely, (Sarui János, Kemény 
Zsigmond, Zsigmond, Szigligeti Ede, Tompu Mihály. 
Vörösmarty Mihály, Vajda János müveinek kiadási 
joga a Franklin Társulat kizárólagos tulajdonát 
képes! és aaokat más kiadó ki nem nyomathatja. 
Minden remekiró luiuikáit egy kiváló inngyar író látja 

cl bevezető méltutássul és élctrajzzol. 

Eaeken kivül benn lesznek a MAOTAB BEMEK-
IBÓK könyvtárában: Haliussa Hál int, Jivr/.senyi hu-
niéi, Csiky (Jergely, Csokonui Viléz Mihály, Drák 
Kerenez, Kötvös József  hr,, Fazekas Mihály, Gvöiigyössi 
István. (îvadânyi József.  Kármán József,  Kuzim-/.v F., 
Kisfaludy  Károly. Kisfaludy  Sándor, Kölcsey Ferencz, 
Kossuth Lujos, Madách Imre, Mikes Kelemen. Páz-
mány Péter, Petőfi  Sándor, Reviczky Gyula, Széchényi 
István gr.. Teleki László gr., Zrínyi Miklós. Népies 

Liru, Néphulludák, Kuruczküítészei. 

vrnypTupuv Shukspere összes szinnulveinek 
LtlJlLüALni • 6 k ö t c t e s j^dását, mclvnek 
A MAGYAR REMEXIROL bolti ára a Magyar Reinek'irék-
lfFQDFimPT  nniFT éval azonos diszes kötésben, HO 
HLbUtNULLUlNLi toron.., a -Magyar Ite.nebirók-
mcgrendelői 21) koronáért kapják. Ez az egyedüli teljes 
inugvur Shukspere, PelöH, Aruuy. Vörösmarty stb. 
fordításában  s mint ilyen, méltó kiegészítője u Mugyar 
Heinekirók-nuk. 

A magyar Bemekirók elsó 6 kötete (I. sor) már 
megjelent; félévenkint  jelenik meg egy-egy öt-

kötetes sorosat. [H2| 1 - 5 

A Magyar Bemekirók 8 koronás (Shakspere szín-
műivel együtt 4 koronás) havi részletfizetés  mellett 
rendelhetők meg a Bendelólap utján, mely ki-
vágandó és megfelelően  kitöltve beküldendő a 

„CSÍKI LAPOK** kiadóhivatalához. 

RENDELŐ-LAP. 

1 "S 
l»i'iv indvi-ii i 5 z 
. ut.iovfttol.  f  2S 

voii' i SS 
\  a | 

22«» f  ««T 

A .CSÍKI LAPOK" kladűhivalnln uijáo cat'un«l moRft-iidi-loin 
a KKVAI TKSTVKRKK IKOIlALMI 1NTKZKT RKSZYKNYTÁKS.tól 
nt'DAPKBT, VIII tll.'l-ui |S. 

al A .Magyar Remekírókat* fó  kütotbcn 220 kor-úri. ® HiolPadA 8oru'al<iDki;nt 3U korona iHánvt'-ttH. " 
b) A .Mnir.rar Ucnick Írókar >;í fthuk«j> 241* kunmáóit, Htelvodó onnuatonkéal kor. 
r) A .Magyar Remek irúkal" ét» Shukciu» e iiillveil' 

2-io koronád, liecteodd 4 koronáa havi ri;tv«haU>kUen dl A .Mapyar Romt'klrókal* Shakejierv oélkftl korooáerl. fliolcnd"  3 körönné havi r>.-«lelökheti. 
A gvnjlcmóny rlcő norozata nirjrji-lent. f<-l<;v<-nkiiil  Jelenik mer fK.v-i-gy  5 klltoUrs aoroaat 
A ri-szli-lok na i-Uö »iállMá«tól kczdüdűleg nitndin In» l i'-n K<«vai Tot verek lntd.il mi IntPK't Uó «1 v <• QV t a f>  a c.i c |«-ii*tár;iii:i1 Huda|i<v>ii-n KzctPiidök mindaddig, miu a niII iHj<-s vctxlara ki-••U,v»'nlilv« nhn-!«. A ró»zli'l- k Ím- liom lamsn «••><'t«>n a folytatólagos kiítetek a fv»KU»iek  |MI|I;»O;IÍI: vi>PZÍT'Artnlu*k; a li jiirt » M in fU-  u-K'H n:s2l«'ti-kvi a Tár̂aenKnak joirnlmn áll. A |n.rt«>k.'< î i: lioziassn mitica in ol let l. |>« >nl ;ti nn,i:l<ií.i>:<al ln̂ zoaui. A HimilasstAsa t-felclifii  a n-sxk-tllzrtî i kcdvi-xmcny MK-̂-zlliiik «'-s as eirrsg mll vélclara t̂ cdi-kĉ o válik. A veii-lár rlíí» n*p*lirto as «•Isü .-zállilÁükor uláuvélelik. 

Liik  hvhf  é* kr!, t: 
Xt'r úf/th 

01 VA*ható aláint»! ki-rllnk. 

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL. 
ET- 1 

rolyam, 
ltWJi 
1897 
189tíj 
lH9ö| 
1893ij 
1893,! 

18931 
18'id1 

189(íi 
I889Í 
1889; 
1889Í 
189á [ 

1893! 
1893(| 

Fehér borok 
liorüókban. 

Szászsebesi 
Szászsebesi 
Sz:'kszsebesi 
Szászsebes! 
Száázsebesi 
Házi jegy 
Kégiebb évfolyamok 
Kükülló menti 
Csemege bor . . . 
Muskntály legtinomabb 
Sz;'iszsebesi pecsenye bor 
Kizling legfinomabb 
Leányka . . . . 
Tramini legfinomabb  . 
Aszú finom 
Burgundi . 
Rózsamáli 

I Vörös borok 
| Itordóklmn. 

— Erdélyi vörös 
— Carbenet noir 
— !, Rácz ürmös 

'Arat 100 
literalaöl 

frt 
18—^0 
• J 3 -
25.— 

25—21) 
20-27 
28 , -

1,28-35 
I 3 0 , -

4 0 . -
45.- -
4 0 , -
4 5 , -
45.— 

! 4 5 , -
9 0 , -
55.— 
55.— 

3 5 , -
4 5 . -
35,— 

E?- 7 deci- 3'5 deci 
folyam  Borok üvegekben liler liter 

áruk üvi-Kpr-l. ívt ki frt  kr 
I8!M) l'cesenye bor 55 ,;!() 
IS93 Itózsjimáli -115 35 
1889: Leányka li*> - :3á 
I88SI, Tramini . — 05 ;i5 
189(> Hizlingi . . . 05 iil5 
1890' Muskatály legtinomabb . — 05 :)5 
1893; Hurgundi . — ,05 —135 
— Hudai sasliegyi — i70 —>15 
— Carbenet noir . — 05 - :!5 
— Yörü.í bor . . . — 55—;il) 

1889 Uácz ürmös (Wcrmmli). 05 35 
— Aszú finom.  —!H) '55 

.Is árak Szász-Srltem-n  :i huri 
ráltó  mellett  értemlők,  rnţ/ţi  kétiz/iéiix 
flzeténénrl  ti  számla  keltétől  -IO  naj> 
alatt  2°líj  leszámítás  mellett. 

Jieiiili'lménycki'l kii/.vi'lit: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 

Csíkszeredában. 

E T ! 
Van szerencsém a nagyérdemű helyi és vidéki közönség becses 

tudomására juttatni, hogy Csíkszeredában néhai Lázár Domokos 
örökösei házában (volt takarékpénztári helyiség) a inni kor igé-
nyeinek teljesen megfelelő 

DIYAT-, KÉZMŰ- és RÖVIDÁRU-ÜZLETET 
nyitottam. — Raktáromat nagy választékban láttam el ruha-
szövetek és hozzátaláló diszekkel, kabátok és gallérok, 
valódi mosó batiszt, zephir és voálok, selyem és mosó 
blúzok, nyakkendők, nap- és esőernyók, kötények és szok-
nyák a legfinomabb  kivitelig, vászon és asztalnemüek, ágy és 
asztalteritök, függönyök,  szalon és fütószönyegek,  minden-
nemű kézi munkák hozzá selymek és pamutok stb. találhatók. 

Legújabb divat utáni diszkalapok nagy választékban. 
Legjobb kivitelű selyem, cacliemir és Clolh paplanok. 

Mindennemű íM-cz iM, készruMk, oapjnszövetek i fioöltönyöt 
9 « | e . fésfi»  ée s£s« é s t exn^es ipőfe  stb. 

Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség uj vállalatoinban 
pártfogásával  szerencséltetni fog,  üzletemet a legjobb minőségű árukkal 
elsőrendű gyárosoktól rendeztem be. 

S z o l i d éM p w n t o n k i K M l g á l á a ! H l 
A n. é. közönség szivea pártfogását  kérve vagyok teljes tisztelettel 

Pototzky  Márton, 
< 9 4 ) 1 divat-,  késmii-  és  rörldára-itzlete  Csíkszeredában. 
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A sörüzlet terén 23 éven kiTesztiil kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült P 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a S 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  | 
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sörgyárak Brassó, Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruházták. 
Az említett kút legtekintélyesebb ezekek kitűnő liirneve és Brassóban 23 éven 

át elismeréssel találkozott iizleii működésein felbátorítanak  engem arca, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem,  miszerint me&i-eiuleléseivel engom felkeresni  szíveskedjenek, 
a inasam részéről bi/.tositom az i^en tisztult közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés iiveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
Kívánatra  árjvgy/.ókkel  sy.ivrscti  sxnlgáluk!  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, bosBBn-atois 104. 

Hendelményeket közvetít Györgyjakal Márton utóda, Csíkszeredában. 
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Van szerenesiMii a nagyérdeinii közönséget értesíteni, hogy temetkezési 
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

d i s z t e m e t k e z é s i i a t é z g t t é 
alakítottam át. 

Temetkezési intezetemben elvállalok temeteseket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 
— Z M i n d i g : CLTÍS T7-a la , sz té l s 

é r e z ós f a - k o p o r ş o j U . b a n ,  s i r k o s z o r t i k , g z © i a í e 4 
p ú r n / i k é s s z a l a g o k b a n , 

033" ln>|»<»r«.<'>li 3 I W i n l ó l l ő l f o l í .  ^ É i 
Hogy helybeli és vidéki iin>gbizásokn:ik azunnal eleget tehessek, a ravatalok 
felállítására,  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós S/.ol'OS IXlMilKOS urat vettem fel,  ki a gyászoló 

leieknek ej jel vagy nappal barmikor rendelkezésére áll. 
Temetkezesi intczetemnol főelvem  a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
HHt  darul)  i/!/ns\jil<iitcx  iijiuintnlra  /.észen :i frt  .70 kr. 

s'.trlttf/  felirat,  rirmifi  I' ikjii  Jekete  betűrel  1 SO 
A nagyérdemű közönség nagybeesü bizalmat és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 

[•J."«| í) -1-2 Mersa Rezső, fli 11 Cstarfa.  i î 
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e l i s m e x t l e , 

Aczél ekék 2-
Boronák 

3 ón 4 baráz-
dásuak 

Hót moha, tagozott óa 
diagonal 

Gyürüs és sima acél lemez, földi  hengerek, 
A g r i c o l a Y e t o g i i > e l £ ţ 

A r a t ó - g é p e k 
fűnek  herének, 

Szénagyiijtök és arató gerublyék. Szénaforditék 
M a i - a s z a t ó M é k 

H o r i ' ş g y i i m o l c s s n j t i í k , 
G j r ü m ö l c s é s s z ő l ő z u . z á i c 

Önműködő szabadrtl.nazoit SFÖIÓ fecskendő 
„ s y r T i Q M A -

Tormancs és vertetü pusztításra, 
Szállitliató takarok lii/helyek 

joToto é s legls i t 'ü .n .ó 'b ' ta 

Cséplőgépek 
szabail. uj Kenögyürüvel ellátott görgős 

esapágyakkal kézi-, járgány- és gözhajtásra 

Járgányok 
1 (; \ ( >i í ö i ' i l l r i l L>efogíís£irf ; i , 

Legújabb gabsna-tieztitó-roaták, 
TRIEUREK ÉS KŰKORICZA MORZSOLOK, 

Szccska vágók, darálók répavágók 
Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók, [m]+-io 

valiÉinint iiiin.l.-M ni;'is fiiji.i  gazdasági gépekot legújabb szerkezetben kúzitcuok és szállítanak 

l v £ a - 3 7 * f s - r t l i .  F h . .  é s T á u a r s s L 
c. ós kir. biz. szab. jíazdasági gt'pgy.ir.ik. vasöutöilék cs vashámormUvek 

Alap. 1372. BiiiCS, II1 Taborstrasse 71. 7 5 0 

Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiáUitásokOn. 
lít'-^zlii ár i"-Y/i k i 1 iMifiVi  l.-v.-l iii^\'-n. Kt'i'\i<''lnk és viszont elántsilók keresletnek. 

l ? e r e n c z p t i l i n l c a 
^ n i ^ - (SÓSBORSZESZ) |9| H-50 

Vértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltótlen tisztasága 
következtében ugy Atií.sö, mint belső  használatra mindenek-
előtt Iriíjuhhun  alkuim»*,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyiiióiuóilszei re (massage:. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
Aöszvérn-, /Heir/íii/é.seÁ ellen. Iwnnlások,  Hozamoknál,  gj'u-
luilnsuk  es kflcsnól.  továbbá a íi-jbór  erősítésére, valamint 
a s/.áj  tisztítására bi-lsölcg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általait sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt veiljegygyel. Kg)' üveg 3 0 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszerkereskedésekhen,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
L . . S A S " - » V ( í j j , . v s z c r l á r ú l ) a n L ú g o s o n . 
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A cs. és klr. Fenségeik 

védnöksége Blatt álló 
fin  és leánygyermekek biztosítására 

alakult 
INTÉZETEK 

A leány gyermek intézetnek állománya 
1900. évi mérleg szerint: 

Biztosított töke: 128,1140.000 korona 
Kötvények száma: 103.5fl<>  korona 

Díjtartalék és dijátvitelek 3ő 389.000 koron". 
Az 1ÍKX). évre esó osztalék, a tagok által 

befizetett  dijak után 7"/u legnagyobb töké 
letességü kiházasitási biztosítás. 

Egy szalon berendezés 
igen szolid kivitel külföldi  gyárt-
mány 2 ablak 1 ajtó drapériával 
és 1 zongora szabad kézből eladó. 

Adler Józsefnél,  Csík-
szeredában. [8i>| 2-3 

Egy öt szobából, konyhából, 
kamrából és 2 pinczéből álló szép, 
jó és egeszséges kőház istálóval 

l'l." Egy 30 éves apa (anya, gyám,) 2 éves két kerttel Csik-Vár dotfalván 
leánykája javára egy 2000 korona összegű to- a z o n n a ] v a g y Szent-György nap-
ket biztosit: a negye,levenk,nt fizetendő  <l,j ă!) t ó l s z á m i t v a olCSÓn kiadó, esetleg 

eladó. |7.(] h 3 
Értekezhetni lapunk kiadóhivatalában. 

negyedévenkint 
koronát tesz. Ha a szerződő már egy év lefor-
gása alatt halna meg, ugy minden további dij 
fizetés  megszűnik és a Í000 korona a leány 
férjhezmenetelekor  kerül kifizetésre,  ezenkívül 
a szerződő (apa. anya, gyám) elhalálozásától 
a biztosított töke esedékessége napjáig éven-
kint előlegesen egy 'JIKI korona nevelési jára-
dék fizettetik  ki az özvegy vagy gyám kezei-
hez. A mig tehát a szerződő összesen 110 kor. 
fizetett  volna be, eme fenforgó  esetben 2iXXl 
korona tőkét és a mellett 3-100 korona neve-
lési pótlékot, összesen tehát 5400 koronát fizet 
ki a (iizella egylet. |7+| 3 -3 
A fln  gyermek intézetnek állománya 

1900. évi mérleg szerint. 
Biztosított töke 43.S83.234 korona. 
Biztosítéki alap . fi.S47.3ir>  '.i;i kor. 
Tagok száma 34.11~>. 

Egyik biztosítási módozat feltűnő előnyei, 
l'l. Kgy 30 éves apa (anya, gyám) 2 éves 

fia  részére egy 2000 koronás tőkét biztosit: 
ezért negyed évenkint 21 kor. 80 fillért  fizet. 
Az apa. illetve a szerződő elhalálozása esetén 
a további díjfizetés  megszűnik és a biz-
tosítás érvényben marad. A biztosított fiu  a 
es. és kir. Osztrák-Magyar hadseregbe, a hadi 
tengerészet, vagy a honvédséghezi besorozta 
tása esetében a következő előnyökben részesül 
Ha egy éves önkéntesi szolgálatot teljesít, ng.v 
kívánságára havonta 170 korona, ha 3 éves 
szolgálatot, ugy minden 3 hónapban 178 kor. 
pótlékot (czulug) huz: ezen felül  a szolgálati 
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  dijak minden levonás 
nélkül azonnal visszafizettetnek. 
Az osztalék minden 5 évben kerül kifizetésre. 

Az 1901-ik évi jelentés (zárszámadás) f. 
évi május havában lesz kiboesájtva. 

Bővebb felvitágositás,  esetleg prospektussal 
készséggel szolgál: 

& 1 E O T & 1 E f l E E N C l 
erdélyréasi felügyelőnk,  Qyergyó-Ssentmiklóaon. 

Állást nyernek. 
Az Orsiágoa Pélyéaati Köílöny utján, mely 
az orsziifrlum  Ix'lölti'ii.li". összes állásukul 
közli, állási nyernek. i|>nri iv< kereskedelmi, 
mező és erilópmJiisápi és luusziiki tisztvi-
selők. községi jejivznk és jeiiyzőirnoknk, 
nötis/.tviselők, keréskeilelmi alkiilmiizoţtiik 
és prnkornol ok. Klölizetési áru V4, évre 
4 korona. Mutatványszámokat .'Ml lillér l)e-
klildése ellenélien ki'ilil a kiailóliivatal Bu-
dapest Itükk Szilárd-uleza 27. Álláskeresési 
lieiktatásná] minden szóért 2 lillér. vastapilih 
Iteliivel 4 lillér. nvilt térben pediír minden 
szóért II lillér lizeleiidö. mely liirdetésekel 
li-̂ késóbli rsiilortökif:  lofíad  el u kiadtdiivatal. 
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| | F. S. WEBSTER COMPANY BOSTON 

f KHMIXíJTOX | 
irógépkellékeinek. u. in.: festék-

IS szalag, festékpáma,  szénpapir(car- ijg| 
p | bonpapirl továbbá bélyegző festék-  p l 
I S párnagyártmánvaigak kizárólagos |Ü] 
13 elárusítói. 
P A SZABAD,\LM. ITATOSKÖ (•] 
1151 szaliadulouilulajdonosai. ' jal 
l g A WASHINGTON Mn.TYCOIMST jgjl 
b | amerikai sokszorosilókésziilék egved- IQI 
| j l Az. .ArT().MA'nK-C:VCLOSTVl.K- 1=! |jS ömniiküdö sokszorilófaés/.iilék  lerakata ,ISII 
@ A .MlMKucllAl'H; Gjjl 
H Kdisonrendszirrüsokszorositókészülék  fZlI 
|b| Az amerikui -STAH* iratkujicsoló ^ 
ISI' A szalinilalluazott [SS 
Ujj! .1MVKUSAI.' |3| 
P| | másolólapok e^yedárusitói. IBl 
ISJ A szaliudahnazott 131 g

levélrendezö-és lerukómuppúk cfiyed-  ĵ l 

A s/uttadalluazoLt l'ffll 
|g | SZABÁLYOZHATÓ TIXT ATA UTÓK jgj| 
|Bf  Állandó nâ y raktár: nll g

C Y C L O S T Y L K é s X I I M K O O U A P H ra 

I vius/papir (stem-il) és r<-stékekbi'il. P l 
IIUHiKI'ASZTALOKKni.. ifl 

("YCLOSTY1.K NYOMATÓ l'APIIC- fi 
MÁSOLÓ (copier) KÖ.NYKKBÓL. §1 

HA.JI.ITHATo At'ZKI.VONALZÓK. 
Különleges irodui felszerelés  és 

czikkekliől. 
\ ILLÁN YI.ÁMI'ÁK 
mindig készletben. 

Mind eien ozikkeket raktáron tar-
tom és B budapesti árak aaerint 

nálam mindig kaphatók. 
Teljes tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, Dmniidt viilor, c&iksxereda. 

Képes levelező-lapok ssssa 
és húsvéti czikkek 

a legnagyobb választékban kap-
hatók Györgyjakab M. utódánál, 

Dresznándt Viktornál. 

Ország  szerte elismert, erős esontu 
gyorsfejlödésll  és edzett elsőrendű 

Magyar bikák 
kiválóim tisztit csiruképes és olcsó 

oberndorfl 
aaa.SLg' 

50 kilón felül  minden mennyiségben 
kapható 

Gr. Teleki Arvéd ur 
draasói uradalmában u. p. Koncza. 

3 ) o o o o o o o o i o o o o o o o : 
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f ó r f l j B z a " b ó - T Í 2 : l  e t e 

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

elkészítésére, továbbá jól szortírozott saját készitményü kész férfi  ruharaktárát. 

H o g y m i n c l e n v e r s e n y t f e l t i l m i - i l j n k 
Eésipénaért szállítok: 

1 szép zakó öltönyt kültSnbözfi  szinlien ÍM)-411 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brüni Sclievlot szövet 42-50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt lirilni kumgnru szövet 4H—IM) k. 
1 lin. zakó öltönyt liiioin angol szövet rHj—(iH k. 
1 (in. zsaket társalgási öltönyt kamgarn ")"> (ÎH k. 
1 lin. szalon öltönyt finom  kamgaru <>5 Mf>  k. 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  I s l T r l t e l é r t . H t 
Gyors kigtolQélá». Vergenynélküli árak. 

1 liu. Kcrcncz József  öltönyt kék, szürki 
angol Sclioviot 

1 fin.  felöltőt  . 
1 fítl.  felöltőt  valódi nngol szövet 
1 nadrágot linóm szövetl)ól 
1 n-ulrágot finom  angol szövetből 

és fékei  e 
70- (KI k. 
:u-r>o k. 
rio-iKik. 
KI 1."i k. 
l(í —2*2 k. 

1*11 3-40 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 

» X X X X X X X X X X X X X ) I O < 1 X X X X X X X X ) < Ö O O O O ^ 
Elvem kevés haszon, nagy forgalom! 

\'an szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni ho"y 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i I d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki ezélül. hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő  czik kekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szíves jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A ni. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

n |3!M] is r>2 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  ílivatüzlete, Csikszerodii (Hutter szállodával szemben). 

EIVOTI kevés haszon, nagy forgalom 1 r i w 

Frissen érkezett! 
IcLei szalami oC* idei füstölt  és fehér  szalonna (pörkölt) 

l l j s z ó k e l y t u r ó U j k a s k a v a l 
M n r d l n i n , <>roi«z c a v i a r , piMztrai i f ; ,  f r i sn  l t > i n m a g » l H j 

I-ma narancs „Messinai" 
10 darab ára 36 fillér. 

I-ma vérnarancs és czitrom. 

Konstantinápolyi halva. Einentliali trappista sajt 
Uj saláta, retek, továbbá Mauthner-i'élc 

vetemény és virágmagvak. 
Jen.ő-|K7| 2-2 
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Szabott árak! 
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A tavaszi ós nyári idényre személyesen tett bevásárlásomról vissza 
térve, van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy minden 
a szakmámhoz tartozó, csak is a legújabb és legjobb minőségű 
árnezikkeim a szokottnál sokkal nagyobb választékban és bizonyos 
körülmények folytán  az eddigiekkel össze sem hasonlitható 
olcsó árban kaphatók. 

Ismételten megeinlilein, hogy áruezikkeimet a létezhető legkisebb 
százalékra és nagyobb 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 
1 V £ @ X Z S L B e z s o , 

női- és férfi  divat-üzlete, Csíkszeredában. 
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Szabott árak! 
Nyomatott Cailt-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 19027 
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