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A katonai javaslatok. 

Az ellenzéki pártok obatrukeziónális 
magatartásának, melylyel a parlamenti 
működés kerekét megakasztotta s inely a 
mostani törvényen kivüli helyzethez ve-
zetett, a tnlajdonképeni indító okit a ka-
tonai javaslatok voltak. A katonai javas-
latok, a melyeket a kormány első izben 
viaszavett éa módosított alakban újólag a 
képviselóbáz elé terjesztett. 

Ezek a javaslatok, nem csak a par-
lamentben foglaltak  le minden időt a gátol-
ták meg sok üdvös törvénytervezet 
életbe lépését, hanem az ország lakosságát 
ia foglalkoztatják,  a mennyiben az ellen-
zéki pártok vezető férfiéinak  kezdeménye-
zésére az ország különböző részein tilta-
kozó gyűléseket tartanak a deputácziókat 
menesztenek a képviselőházhoz s igy kézbe-
sítik a tiltakozó kérvényeket a ház el-
nökének 

Az ellenzéknek késhegyig menő ellen-
állásából s az országszerte észlelhető moz-
galmakból, különösen, lin azok nem len-
nének mondva csinálva és mesterségesen 
szítva, arra kellene következtetnünk, hogy 
ezeknek «javaslatoknak törvényerőre eme-
lésére egyfelől  nincs semmi szükség, más-
felől  pedig olyan terheket raknak ismét 
a polgárok nyakára, melyeket egyáltalán 
elviselni nem tudnak. Ebez járul még az is, 
hogy czélzatos hirlelésekkel és ingerelik a 
közhangulatot Beszélnek láthatatlan kéz-
ről, mely közdolgainkba mindegyre bele-
markol, beszélnek a legmagasabb helyről 
jövő nyomásról, mely kényszeríti a kor-
mányt, hogy a javaslatok mellett kitart-

ón. Végül sérelemül tudják föl  azt is, 
• ;y a nemzeti kívánalmaknak mereven 

ellenállnak s még a legcsekélyebb enged-
ményre sem hajlandók. 

Hogy mindezek az állitások meny-
nyire alaptalanok és ugyszólva légből ka-
pottak, az legjobban kitűnik Széli Kálmán 
miniszterelnök mult heti nagy beszédjéből, 

mely egészen esemény számba ment s 
egyszerűségénél, világosságánál s indokai-
nak meggyőző erejénél (ogva a képviselő-
ház minden oldalára nagy hatást gya-
korolt. 

Nem akar a fölött  vitatkozni, hogy 
van-e nálunk nagy hatalmi politika, avagy 
nincs ? A nagy hatalmi állást sem dekre-
tálni, sem lefokozni  nem lehet. Azt az 
államoknak saját ereje, politikai és gaz-
dasági állása és konszolidációja, de egy-
úttal védelmi erejű határozza meg. Ezért 
hitte mindig és hiszi, hogy az osztrák-
magyar monárkiának ereje egyfelől  poli-
tikai és gazdasági konszolidácziójában, de 
másfelől  a hadsereg érijében fekszik  és 
ez magyar érdek, iinminens magyar érdek 
és ezért n hadsereg fejlesztése,  a mennyi-
ben azt az ország teherviselési képessége 
megengedi, igen is érdekében áll és ulen-
gedhetlen. Természetes, hugy a törvény-
javaslatnak szükségszerű következménye 
lesz a költségeknek szaporodása, dc ez 
nem fog  oly mértékben történni, hogy 
azt az ország el ne viselhetné akár vér-
adóbeli, akár gazdasági teher szempontjából 

Az ujoncz kontingenst évenként há-
rom évig mintegy 21 ezer fővel  kell sza-
porítani, a mi a három évi fogyatéknak 
leszámításával összesen hatvanezeret tesz ki. 

Az ujonczlétszám emelése szükséges 
egyfelől  a mai létszámhiány pótlására, 
másfelől  a haditengerészethez, az'uj tábori 
taraczküteg osztályokhoz, uj alakulások-
hoz B végül a már meglevő alakulások 
állományának, emelésére. A katonai szem 
pontokból létező hiányok pótlására helye-
sebb kitanított ujonezokat alkalmazni, mint 
póttartalékosokat. 

A fölemelt  ujoncz létszámból szár-
mazó költségek a három év végével az 
egész monárkiára körülbelül liusz millió 
koronát tesznek ki, mely összegből Magyar-
országra esik három év múlva hétmillió, 
tehát évenként átlag valamivel több, mint 
két millió korona. Mindenesetre elég nagy 

és jelentékeny összeg, de első sorban azt 
kell mérlegelni, hogy ezt a lehel- több-
letet megéri e az az eredmény, a melyet 
általa a biztonság és a hadsereg harcz-
képessége emelésének szempontjából el-
érünk? Ez az első kérdés. A második 
kérdés az, hogy vájjon niegbirja-e ezt. az 
ország ? 

Mindkél kérdésre csak igenlő választ 
lehet adni, mert az igy származó több 
költség megfér  a milliárdos bildzsetUnk-
ben a nélkül, hogy uj tehernek kiróviisu 
vagy az adóknak emelési* e miatt szilk 
ségessé válna s ezt u kormány teljesen 
ki is zárjü. 

Különösen ugy dolog teszi s/.ilksé 
gessé az ujonc< létszám emelést és ez az, 
hogy az élet mug num áll semmiben sem. 
egy intézménynél sem s igy n hadsereg-
nél sem. 

A mi hndsurugllnk az utóbbi eszten-
dőkben és hosszú évek óta extenzivu nem 
1'ejlesztetelt. szükséges, Imgy intenzivé lej-
lesztessék. Ila ez meg nem történik, akknr 
a mi hadseregllnk liarc/.képessége szer-
feleit  leszállóit volna a többi európai had 
seregekkel szemben. Innen származott a 
létszám hiány, a melyet eddig póttarta-
lékosokkal pótoltak, de a mit kntoimi és 
védelmi szempontból nem tanácsos tenni 
s jött a kormány arra a helyes és logikus 
következtetésre, hogy az ujoncz létszámot 
emelni ós szaporítani kell, annál is in-
kább, mert ebben a többi állam minket 
tnár régen megelőzött. 

Az ujonczlétszám a lakosság arányá-
hoz képes mindenik európai államban 
fetilnően  emelkedett, mig nálunk 35 év 
óta az ujoiiczli'tszáui nem emeltetvén n 
lakósság szaporodásához képest az akknr 
megállapított. 'í H ezredrész visszaesett 
2°3 ezredrészre. Ks igy mig minden más 
állam fokozta  az ujoncz kontingenséi 
addig nálunk uz a lakosság szaporodásá-
hoz kepest jelentékenyen csökkent. 

A mi az európai államok hadsere-

geire fordított  költségeket illeti, a/, ide 
vonatkozó adatok azt bizonyítják, hogy 
e tekintetben is legiobban jövünk ki, a 
mennyiben u mi hadseregünk kiadásai 
az összes költségvetésnek 16 százalékát 
teszik, mig a többi államokban ez a szá-
zalék jóval magasabbra rug 

Téves az az állitás is, hogy min-
dent a hadsereg nyel el, mert mig a 
a hadsereg összes költségei 1875-től fogva 
csak 78 százalékkal emelkedtek, addig 
i röldmivelési költségek 176, a vallás és 
közoktatásiak 372, az igazságügyiek 83 
szá'alékkal emelkedtek, tehát nagyobb 
mértékben dotálták azokat a tárczákat 
is, melyek az országnak gazdasági és 
kuli urális kiadásait czélozzák. 

A kormány is kívánja, hogy a had-
sereg közelebb liozassék a nemzethez és 
a nemzeti áspirác/.ió előtt el ne zárkózzék. 
A két éves katonai szolgálat ellen elvben 
nincs kifogás  és ha gyakorlati kivitelét 
meg lehet egyeztetni az ország anyagi 
helyzetével, semmi sincs útjában. 

Kijelentelte végUl a miniszterelnök, 
lingy a kormányt sem látható, sem lát-
li;itiitl:iii kéz nein befolyásolja  s e javas-
latok beterjesztése is csak az ország vé-
delme és biztossága czéljából és ezek 
érdekében történt. 

A fentebbiekből  kitűnik, hogy az 
ujonczlétszám emelése, hadsergünk harcz-
képességének lentartása czéljából feltét-
lenül szükséges, sem a véradóbeli, sein 
pedig az anyagi terheket elviselhetlenül 
nem szaporitja, hogy a kormány elhatá-
rozását se honnan sem befolyásolják,  ezért 
tehát, neui indokolt, sőt veszélyt hozó a 
kisebbség eléggé nem kárhoztatható azon 
eljárása, hogy ezen az ország érdekében 
levő katonai javaslatok miatt megbénítja 
az egész parlamenti tevékenységet s az 
ország nyakába zúdítja a törvényen ki-
vüli állapot veszedelmeit is. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az Öldösött hölgy.*) 

Már körülbelül két éve anaak, hogy Ba-
konyi ezredes nyugalomba vonult. Bár — miül 
lovas tiszt — sok bt) nyarat átélt már: mégis 
aránylag fiatal  maradt és senki nem nézte volna 
ki belőle, hogy már a hatodik X el tapoBsa. Ba-
konyi ezredes jómódú agglegény volt; birtokán 
lakott egy csinos nyaralóban, melyet szép kert 
környezett. 

Nappal, — mir t. 1. ss évszakokhoz ké-
pest — vadászott, halászott vagy a kertjében 
babrált. Estefelé  pedig rendesen a városi parkba 
meul sétálni. 

Éppen most érkezett visssa • közeli város-
ból a legutolsó vonattal s már le akart feküdni, 
mikor a kertajtón csöngettek. 

Az esredest meglepte ci a szokatlan idó-
bea való csöngetés éa maga ment ajtót nyitni. 

Igen csinos, elegánsan öltözőit fiatal  nő su-
hant be a kert kitéri ajtaján. 

— BOCSÍSOD meg vakmerőségemért, hogy 
csöngetni bátorkodtam . . . de . . . két gyanús kül-
sejű ember üldös... nem mertem tovább menni. 
A közeli N. városban lakom s az estét itt egy 
birtokon töltöttem barátaimnál — szilt lihegve 
az ismeretlen nő. 

— Kérem, nagyságos asszonyom, tessék 
beljebb kerülni — sióit sí ezredes, ki mindig 
udvarias volt a hölgyek iránt; — nagyon is jól 
tette, hogy csöngetett, mert olyan ssép fiatal  nő-
nek, mist a milyen 0a, nem ssahad védelem nél-
kül maradnia... Hideg van . . . Kérem, jöjjön be 
a szobába s melegedjék meg a kandallónál. 

— Valóban nagyon restellem, hogy vendég-
szeretetét Uy módon kell igénybe vennem. 

•) Mutatvány MlhilyUlvy J. „Tolvajforfang" 
czlmQ kötetéből. szerk. 

— De . . . nagyságos a B B Z o n y o m . . . Bzót Bem 
érdemel as egész . . . 

— Ugy hát szívesen fogadom  ajánlatát. 
És as ezredes a szalonba vezette as ide-

gen hölgyet. 
— Ob, milyen ssép itt minden I — kiáltott 

fel  a fialsl  nő, miután körülnézett a szobiban. 
AB ezredes addig biztatta a még mindig 

remegó hölgyet, inig végre helyet foglalt  a kan-
dalló mellett. As ezredes csak nézte a váratlan 
vendéget. 

Valiban nagyon csinos bsrna nő volt; karcsú, 
de gömbölyded termetű. Ízléssel, de nem feltű-
nően volt öltözve. 

— Azt hiszem, nem sokáig leszek önnek 
terhire, — szól a nő. — Szüleim bizonyára már 
is nyugtalankodnak miattam. Csak addig szeret-
nék itt maradni, mig üldözőim elvesztik nyo 
momat. 

— Kérem, kérem, hiszen ráér nagyságos 
asszonyom. 

— Éa milyen durván beszélt velem ez a 
két ember I 

— Az akasztófára  valók I . . . Ilyen kedves, 
elegáns teremtéssel, mint kegyed; 

— Oh, uram . , . 
— De . . . nem is volna szabad . . . önnek . . . 

ilyenkor ai utcz&ra magánosan kimenni. 
— Hiszen nem ia szoktam soha. Mint már 

mondtam is, ma este kedves ismerfisfikuél  voltam 
s azt hittem, hogy tlz óra tájbaa már haza is 
mehetek. Anyám beteg s ezért nem jöhetett ve-
lem. Volt olt zene, társasjáték; szóval oly gyor-
SBB eltelt AS idő, hogy már éjfél  is elmúlt, mi-
kor eszembe jutott, hogy haza kellene mennem. 
Ekkor hirtelen elbucsusztam s ismerőseim még 
el is akartak kísérni, de én nem fogadtam  el 
asivességflket.  Ugy sem lakom messze s nem 
akartam megzavarni a társaságot: olyan jó) mu-
latott még mindenki... Most természetesen saj-
nálom, hogy igy történt. 

— Eszemben sincs, hogy sajnáljam; bár 
önnek talán kellemetlen u dolog, de nekem — 
kellemes, inert megismerhettem önt, nagyságos 
asszonyom, - - szólt udvariasan az ezredes. 

— Bizonyaimnál le aknrt feküdni  s én must 
csak zavaróin... 

Oli, kérem .. . Szó sínes róla . .. Holnap 
addig alszom, n meddig jól esik. 

— De talán mehetnek is már ? 
— Mór ? . . . 
— Hiszen csak nem maradhatok itt ?! 
— Ilyesmit nem is mernék kérni öntél, 

nngyBÁgos asszonyom ! 
— Bizony nagyon is megijedtem, mert na-

gyon rossz urcza volt annak a két embernek, a 
kik folyton  a nyomomba voliak . . . do talán azóta 
elmentek már ! 

Az ezredes kiuyitott egy ablakot s fürké-
szőn tekintett szét jobbra-balra. 

A fiatal  nó is kinézett. 
— Még itt vannak ! — szólt a nó s két 

sötét alak felé  mutatott, kik a szemközt lévő ház 
falához  voltak lapulva. 

— Az ám I Csakugyan ! 
— Mit csináljunk, Isteuom 1! — kiáltott 

a fiatal  nő magánkívül. — Nekem haza kell inon 
nem ; szegény anyúm azóta még betegebb lett az 
aggodalomtól! A nélkül is szívbajos ! .Milyen vég 
zetes lehet ez rá nézvo... Oh latonein I Ez bor-
zasztó ! 

— Ha parancsolja, nagyságos asszonyom: 
elkísérem. 

— Oh, urain, nem mertem volua erre fel-
kérni. De . . . hátha megtámadják önt ezek az 
emberek ? 

— No azt már szeretném látni! Katona-
viaelt ember nem tudja mi a félelem  : Magam-
mal viszem a revolveremet s ha valamelyik rám 
meri lenni kesét, majd meglátja, kivel vaa dolga I 

— Igazán nem tudom, mit csináljak . . . 
De öu uram olyan jó. Hogyau háláljam meg 
ezt a szívességét? 

— Valóban meg ukarja liálálui ? — kér-
dezte mosolyogva az ezredes. 

— Ha módomban van : igen, 
— Ob. az módjában van ; az én korombeli 

ember megelékszik azzal, a mit más hajlandó 
noki adni. 

— Uram. ön nagyon Bzeretetre méltó. 
— Kzt elfogadom,  de nemcsak mint bó 

kot, B most megyek az revolveremért. 
Az ezredes a szomszéd szobába ment be s 

azonnal visszatért — revolverrel a kezében. 
— Így ni 1 Most már rendelkezzék velem. 
— Öu nagyon szives. 
— De aztán meg ne feledkezzék  as igért 

jutalomról, — szólt az ezredes és a szép nd keze 
után nyúlt, hogy azt megosókolja. 

A flalal  nő azonban elkapta a kezét. 
— Oh, kérein, nem most I 
— Igaza vau nagyBágos asszonyom, még 

nom érdemlek jutalmat. Jerünk tehát, ha ugy 
tetszik I 

Mind a ketten kimentok. 
A két sötét alak még mindig ott állt a 

szemközt lévó ház falához  lapulva. 
Az ezredes karját nyújtotta a fiatal  nónek. 
— Félek ! — szólt reszkető hangon. 
— Mikor velem van 1 — szólt as ezredes 

gyöngéd szemrehányással. 
— Akkor hát még Bem félek  ; mert ön ép-

pen olyan bátor, mint a milyen nemesszivU. 
— És ön mindig olyan Bzigoru less hoz-

zám, nagyságos asszonyom ? — vlszoasá as ez-
redes, s gyöngédeu magához szorította a nó 
karját. 

— Az a jövő titka, — válaszolt es rejtel-
mes mosolygással. 

Most megáltak- As esredes körülnézett, de 
a tolakodó kísérik már eltűntek. Ugy látszott, 
lemondtak a tervükről. 

— á fioskókat  nem látom sehol; biio-
nyára kereket oldottak. 



Május 13. C S Í K I l a p o k 
20. BZAm. 

= A képvUeltfháa  ülései. A képví-
selóhás mull heti üléseinek egy résiél a minis» 
terelnök és •> állami számvevőszék jeleutéseinek 
aoras fale»  iadiloll viu Foglalta le. A ininiaiter 
elaök a május 4 iki ülésben tárny talmiul akarta 
tenni a Jelentésekbél támadt vitát és indítványát 
oda módosította, hogy oaak as imdemnitáa elin-
téaéae után határosion a hái arról, hogy kinyo 
matja-es jelentéseket és tárgyalásra kitiizi-o ? Az 
ellenzék azonban nem fogadta  el a miniszterel-
nök eien ajánlatát, lianem azt kívánták, hogy 
vonja viasza a jelentéseket, a miniszterelnök 
azonban erre uem volt hajlandó. A májúi B-iki 
iiléaben a kvóta bizottság megválasztásának ügye 
voll napirenden. A függetlenségi  párt ezt a ja 
vaslatot nem obatruáljn meg, de vitatkozik róla 
bőven éa kiadósan. Ueszóltek : Kossuth  Korencz, 
Jv'őtvös Károly.Széli Kálmán. Duzáíh  Ferenci. 
Molnár  Jené. A vitái hétfőn  folytattuk.  Lovászi 
Márton a Szalonikiban kitöri zavargások ügyé 
ben interpellálta meg a miniaiterelnüküt, ki ast 
válaszolta. hogy ezélunk ma is a balkáni stutuazkvó 
feutarláaa,  melynél fogva  aeinmi sem történhe 
lik Törökország rovására. A hadihajók inegjnle-
néaéttek eiélja, hogy megvédelmezzék a magyar 
éa osslrák állampolgárokat, ttákosi  Viktor az 
iráni kérdezi meg a miniszterelnököt, hogy van-e 
tudomása a horvát zendülés szomorú eseményei-
ről a hajlandó-e intézkedni, hogy a tűrhetetlen 
állapot megszűnjék. A mioiaaterelitök válasza 
szerint a horvát események nagyon komolyak. A 
horvát kormány megadja az elégtételt, megvédi az 
élei éa ragyonbiz'oaágol. Krasznai  Fereiicz in 
torpelláoziójábaa arról azól, hogy as oaitrák vára 
hiaoltaág a két kormány közt létrejött vámtarifa 
terveietet megváltoztatni javasolja 1. Kzért éle-
aeu megtámadja az ogéaz kiéhezést. A tninisz 
terelnök ezáfolta  Krasznainuk a kiegyezésről mon-
dott bírálatát B azt mondta, hogy nekiink érdeklink 
a vám közösséget feutarlani  most, mikor Kuropa 
minden állama elzárkózik. A miniszterelnök lelie 
tellennek tartja a lényeges módosítási. nzonban 
ha ej történne, nem fogji  javnsolni az egyezség 
megszavazását. A válaazokat a luiz tudomásul vette 

Csikmegye közigazgatási bi-
zottsága. 

Csíkszereda május ti. 
A megyei közigazgatási bizottság havi 

ülése ma folyt  le Mikó Bilim főispán  elnöklete 
alatt, melyről a tagok közül többen hiányozták, 
azonban elmaradásukat kimentették. 

A mai közgyűlésnek közérdekű tárgya 
nem is volt szon egyetlen miniszteri leiraton 
kívül, melyben a kereskedelmi miniszter ínség 
munkákra 20000 korona kiutalásat s a *>tik>é-
ges munkáknak a törvényhatóság általi kijelőlie-
tését tudatta, mit a bizottság tudomásul vett, 
minthogy arra nézve utás utnn fog  intézkedés 
tétetni. 

Egyesek személyi ügyei közül fölemlíthet-
jük a következőket: 

Szentsimouról kél rendbéli panast tétetett 
László József  alcsiki járási állalorvos ellen, hogy 
hivatalból teljesíteni kelletett lóvizsgálatot dí-
jazás mellett foganatositott  és száj- és köiöui-
fájásban  lévő állatokat felületesen  vizsgált volna 
meg, miáltal egyeseknek kár okozlatott. 

A panasz kivizsgálása elrendeltetett. 
Dr. Zakariás István szépvizi körorvos 

járványos betegségek kezelése alkalmával fel-
számított útiköltségeinek számvevőségi sérelmes 
megállapítása ellen felebbezvén,  annak hely ada-
tott és a számlában elötüntetelt tételek helyes-
bitlellek. 

Székely Károly azeredai anyakönyvvezető 
helyetles Tamás Béla halála folytán  teljesített 
működésért pótdíj kiutalásaért folyamodott, 
minek folytán  javaslatba hozatott a belügymi-
nisztériumnál az anyakönyvvezető tiszteletdijá-
ból a helyettesítési időre eső résznek Székely 
Károly részére való folyósitáss. 

Mindszent község „Salamás" nevű erde-
jéből a mult évben birtokossági határozat nél-
kül SillA József  akkori biró által megtartott 
faái  verés megsemisittetett és SillA József  az 
-ladott Iákért vagyonilag felelőssé  tétételt. 

Madéfalvi  Meakó Jakab a birtokossági 
fajulalék  kiosztása tárgyában hozott határozata 
elleni felebbezésével  elulasittalotl. 

Az „Unió" erdőipar részvénytársaság és 
a „Friss és Orosz" czég az uitnsuádi oltliid 
újra építéséhez való hozzájárulásra az alispán 
által köteleztetlek ; e/t a végzést azonban ue-
vezett czégek sérelmesnek tartván, az ellen fe-
lebbeztek. A bizottság a telebbezéseknek nem 
adott helyet. 

Smilovszki János és Ősz Mihályné szép-
vizi lakósok vizépitkezésl engedélyező alispáni 
határozat ell.n lelebbezvén, a neheztelt hatá-
rozat helyben hagyatott. 

Karczfalvi  Ferenc: Anna után felmerült 
113 kor. 13 fillér  beteg ápolási költség leírása 
tekintettel a fizetőkölelesek  vagyontalanságára 
a belügyminiszternél javaslatba hozatott. 

A Csíkszereda—O. tapliczai állami közú-
ton ez évben teljesítendő építkezések felülvizs-
gálását teljesíteni hivatott bizottságba a már 
kijelölve volt, de elhalt Nagy Sándor helyett 
Mihály Ferencz főjegyző  küldetett ki. 

A kir. tanfelügyelő  az államilag segélye-
zett községi és felekezeti  iskolai tanítókat meg-
illető II ik ötödéves pótlékra igény jogosultság' 
gál biró tanítókról kimutatást terjesztett elő, 
melynek alapjan BC tanítónak fizetési  ötödéves 
pótlékban való részesítése iránt a vallási minisz-
ter leliralilag megkerestetni határoztatott. 

Remetei Péter András, szenttamási Deme< 
ter, Kósa Péter és borszéki Fazakas Józsefnek 
kivételes nösülési engedély megadása hozatott 
javaslatba a honvédelmi miniszternél. 

Nem akarom most felemlíteni  azokat a 
hiányokat, melyek as állami el. iskola épületét 
a város legutolaó épületévé sülyeastlk. Nem ssólok 
arról sem, hogy a két évvel eselótt emelt .uj 
épület* csélszerütleu volta megfertósteti  ss iakols 
környékének a levegőjét; mert hát hoay remél-
hetnék azok kijavíttatását ilyen körülmények 
k'iaött ? 

De kérdem : hát a mi gyermekeink jólléte 
eaatugyán nem fekszik  aiivén senkinek ? Vagy 
sí ilyen szűkmarkúság menti meg a pénzügy 
egyensúlyát? 

Egy asfllő-

Közös lónak túrós a háta. 
Néhány évvel eselótt a csíkszeredai állatni 

el. iskolái átvette az állam. A szelődé* egyik 
pontja értelmében a .kisebb javítások a városi 
terhelik, as uj épitkeiéaeket az állam tartozik 
eszközölni." Kié már moal a nagyobb javítások 
kötelezettsége ? 

Az iskolát, miként a felárai  mutatja, IBBl-ben 
épilették. Kz idő óta noha azou semmi néven 
nevezendő javitás nem történt; a minek as lett 
a következménye, hogy mai állapotában lakha-
tatlan. 

Az ablakokon ujnyl réaeken be ver az osó, 
hefütyül  a szél. Nemcsak, hanem a keretekben 
annyi összetartó erő s'nos, bogy veszély nélkül 
kinyithatók lennének. A benlakó tanerők ével 
óta könyörögnek o tarthatatlan állapot megvál-
toztatásán. Csekély flzeléaükuek  fele  uem elég 
fára,  s a javítások még aem eszközöltetnek; 
inon liát erre nem kötelea senki. 

Tudomásunk szerint a miniazteriumhoz fel-
terjeszteti költségvetés aszal kUldetelelt vissza, 
hogy „ugy vélik", miszerint a város kötelessége, 
a virOH tnc-g „ugy véli", hogy reá éppenséggel 
nem tartozik a dolog, óu pedig .ugy vélem", 
hogy ezen huza vona CBak a tanügynek a rová-
sára esik. 

— Igen. Köszönöm a jóságát. Most mind-
járt megnyugtatóin szegény beteg anyámat. 

N. váiosba értek. 
— Melyik utczábau lakik kegyed ? 
— Éppen a városház mellett. 
— Ha megengedi, odáig elkísérem. 
— Mindjárt olt leszünk, 
— Ha megint lovagra lesz szüksége, eszébe 

julok-e majd ? 
A nö nem felelt. 
— Hiszen csak eljöu majd egyszer a ked-

ves mamájával hozzám egy csésze teára. A ker-
tem bizonyára meg fog  tetszeni önnek ; nagyon 
azép róssáiin vannak. 

— Oh, a rózsa as én legkedvepozebb vi-
rágom 1 

— Szabad lesz-e majd néhánynyal megkí-
nálnom ? 

— Oh, köszönöm. Nagyoa szívesen foga-
dom, mert rajongok a virágokért. 

— Van a keremben szegiQ és ibolya is. 
— Aa Ibolyaillat legkedvesebb nekem I . . . 

Uoráuiumja la vau ? 
— Vau néhány. Oh, én nagyon szeretem 

a virágokat; azok aa éu barátnőim. Keveset kér-
nek éa sokat adnak. 

— Éa ninss annyi igényünk, mini némely 
hölgynek, — sióit a fiatal  nó éa jól kaczagolt. 

— Milyen édea neveléa I Milyen jókedvű ön I 
— Igen, most, mikor már megnyugtatott... 

a mikor minden rendbea van. 
— Hogy érti est? 
— Oh, hát ngy. a hogy mondtam. Már 

minden rendben van.. . éa én ia mindjárt 
hasa érek. 

Kihúzta karját as ezredeséből. 
— Itt el kell válnunk. 
— Hát nem engedi meg nagyságos awao-

ayom, hogy egéss a lakáaág kísérjem ? 

— Nein, nem I Váljunk el itt. Ha látnák, 
hogy éjjel férfi  kísér haza, csak pletyka lenne 
belőle. 

— Már láloin, hogy minden kívánságának 
eleget koll leunom. 

— Köszönöm utam; sziveinból köazöuöm 
önnek' 

— KI ne feledje,  morre van a lakáaoin I 
A azép hölgy tnegini rejtelmesen mosoly-

gott, megaioritotta az ezredes keséi s a másik 
pillanatban már ugy eltüul a szeme elől, mint 
az árnyék. 

— Kedics egy teremtés! — mormogott 
az ezredes; nagyon csinos ia. De van rajta va 
laml különös; igazán furosán  is nevelik ezeket 
a mai leáuyokat I 

Az eiredes haaaért a lakására. 
A kertajtó nyitva volt. 
— Ah I Meg mertem volna rá esküdni, 

hogy becsuktam I — gondolta as esredes. 
Midőn a nappali szobájába lépett, a lámpa 

már nem égett. 
— Hát ez mi? Ui történt itt? — tüuó-

dött az ezredes. 
Gyufát  keresett és gyertyát gyújtott. 
Iszonyú felfordulás  volt a ssobában. A bú-

torok el voltak taszigálva a falaktól,  a képeknek 
és tnáa értékes tárgyaknak hűli helyük volt. 

Az eiredes az íróasztalához rohant. 
Minden késspénsét elvitték. 
Ekkor jött rá a szegény esredea s hölgy 

késői látogatásának tulajdonképpen való czéljára; 
azonfelül  as éjjeli siekrényen egy kis papír la-
pot talált, melyre otromba belükkel es volt Írva : 

.A kél ssivány m?g van bízva aisal, hogy 
annak a asép Halai nőnek — a kluek ön védő 
lovagjává awgódött — aa üdvösletét öuuekátadja." 

Köveikezelt három kereszt mint aláirás. 
Az esredea sohasem akadt ennek a tolvaj-

bandának a nyomára ; még a .féltében  remegő 
fiatal  nőnek" ia nyoma veasett. 

Sajtópör a fonógépek  ügyében. 
Annak a ssjnálatos konfliktusnak,  mely 

Szlerényi József  miniszteri tanácsos és Györffy 
Gyula országgyűlési képviselő kőzött sz Engel-
féle  lonógépek ügyében fejlődött  egyik részlete 
a budapesti esküdtbíróság elé került, mely azt 
e hó 7-én kezdette tárgyalni. 

A mint tudjuk Gyöiffy  képviselő alkalmas 
eszközt vélt találhatni az Engel Kálmán által 
fellaláit  fonógépekben  arraP hogy azoknak a 
keresetnélküli sz-kely nép közötti kiosztásával 
segítsen a székelyek sorsán a mindent elköve-
tett az illetékes tényezőknél az iránt, hogy ezt 
a jóikaratu czélját állami támogatás mellett is 
megvalósíthassa. 

Ezen fonógépeknek  a kormány által leendő 
beszerzése a napi sajtóban is élénk megbeszé-
lés tárgyát képezte s a pró- és kontra véle. 
ményekben mindinkább előtérbe tolult a fonó-
gépek beszerzése tekintetében Szlerényi József 
kereskedelmi miniszteri osztály tanácsosnak, mint 
az iparfejlesztési  szakosztály főnőkének  a neve, 
mint olyaué, ki e gépek állami beszerzését 
mindenáron megakadályozni akarja, miből aztán 
hírlapi csatározás került ki. 

Ebben a harezban Szterényi, dr. Györffy 
Gyula képviselőt látta ellenségeként magával 
szembe állani, ki a fonógépek  beszerzésének 
leglelkesebb szőszőlója volt, s így közöttük a 
harcz a végletekig kiélesedett. Szterényi azzal 
vádolta Gyöiffyt,  bogy ez őt megakarta veszte-
getni. raig GyörSy ezt tagadva, a Szlerényi 
vádját rágalmasásnak minősítette. 

Szlerényi teliál a támadásokért sajtópört 
indítóit mindazok ellen, kik őt lámadó czikkeik-
hen meggyanúsították. Így Nadányi Emil ko-
lozsvári hírlapíró ellen is, kit az oltani esküdt 
szék rágalmazás vétségéért két havi fogházra 
itélt. — 

De pörl indított azou kívül dr. Gyöiffy 
Gyula elitn is mrgveszlegetési kísérlet miatt, 
a mire Uyörffy  rágalmazási panaszazal felelt. 

A Szterényi elleni sértő czikek legkivált 
a Györff  tulajdonát képezett „Magyarság" czimü 
lapban jelentek meg mait évi augusztus hó 15 
és 17-én. Pár nappal később a B. N. egyik 
közgazdasági kire elitélő vélemény mondott az 
Engel gépekről s kiderült, bogy a hirt, Szterényi 
fogalmazta.  Ezután közölte a lap azt a levelet, 
melyet Györffy  inlézett a volt kereskedelmi 
miniszterhez. Ezen levélben tudatta Gyöiffy  a 
miniszterrel, hogy azért, mert őt a fonógépek 
Ügyében panamázással vádolja, Szterényilöl 
lovagias elégtételt múltjánál lógva nem kérhel, 
s vele szemben a büuteiS bíróság előtt keres 
elégtételt 

A Szlerényi József  által a Magyarság két 
támadó ozikke miatt indított sajtópörbeu a 
vizsgálat során a szerzőséget Gondos Sándor, 
mint eme lap munkatársa vállalta el, kit sajtó 
uljáni rágalmazás vétsége miatt vád alá is 
helyeztek. 

A most folyamatba  telt eskfldtszéki  nyil-
vános tárgyaláson először is Gondos Sándor 
hallgattatott ki. a ki azou kérdésre, hogy bű-
nösnek érzi-e magát, nem mel felelt. 

Elmondja azután, hogy a sértő czikkeket 
a székely akczió érdekében irta, részben átlátok, 
részben más lapokban megjelent közlemények 
lolytán, melyekre nézve a székely akczió veze-
tői is informálván,  ezeknek jóhiszeműségében 
nem kételkedhetett. 

Azon kérdésre, hogy kik voltsk az info*-
málők ? vádlott kijelenti, hogy annak megmon-
dására nincs felhatalmazva,  de ő is közbenjárt 
az ügyben és személyes tapasztalatai is voltak. 
Kijelentette továbbá, hogy ha volnának az ál-
tala irt czikkekbeu olyanok, melyeket a tárgya-
lás során bizonyítani nem tudna, ezeket szívesen 
visszavooja éa Szterényi urat megköveti, de 
nem hiszi, hogy volnának azokban olyanok, a 
melyeket bizonyítani nem tudna. 

Ezután ai elnök kérte a feleket  nyilat-
kozni aziránt, bogy miket kívánnak a tárgya-
lás során bizonyítani. 

Az ügyész: Először is a tordai gipsz-
gyár ügyében egy res judikata-val kívánok 
bizonyitani. Kérem felolvasni  a kolozsvári esküdt-
bíróságnak ez ügyben hozott verdiktjét és a 
tárgyalás folyamát  ismertetni; Szterényit és a 
többi tanukat is kérem kihallgatni. 

A védő dr. Balogh ügyvéd: Én ia kérem 
a bizonyítást, hogy a jóhiszeműséget igazol-
hassam. Kérem Fényes László és báró Rosznei 
Ervin mármarusi főispán  kihallgatását. Igazolni 
kívánom, hogy Szterényi vissza vonta Gondos 
elleni panaszát. Kérem bizonyítani, bogy azok 
ellen a lapok ellen, melyekből a vádlott ezikkeit 
merítette ssjtópört 'nem indítottak. Kérem a 
„Nemzet" ezikkeit felolvastatni,  a melyben az 
Éngel-féle  fonógépek  sikerült és hasznos voltát 
már akkor emelték ki, a mikor még Györffy-
nek az egész ügyben semmi része nem volt 
ás kérem sz Engel-féle  levelek felolvasását  is; 
azonban a legyeimi bíróság aktáinak a felolva-

sását ellenzem, mert ezeket res jndikaU-nak 
nem tekinthetem. Az ügyész a védő kérése* 
nem ellenzi, mert a bizonyitá«nak a legtágabb 
tért kívánja megengedni. 

A bíróság a bizonyítást — köztisztviselő-
ről lévén sző — megengedte a az elnök bejelen-
tette, hogy Engel Kálmán mérnök, mint tana 
betegsége miatt a tárgyaláson nem jelenhe-
tett meg . 

Elsőbben ia Szterényi József  miniszteri 
tanácsos hallgattatott ki, mint egyúttal sértett 
fél  is, ki elmondotta, bogy Györffy  egy fonó 
gépet ajánlott általa a kereskedelmi kormány-
nak m-gvétel végett s egjntlal állami kedvez-
ményi is kért az ntlal. 

Ugyaoakkor Györffy  kijelentette, bogy az 
az ügyből kifolyólag  IS ezer forintot  kap a a 
vállalatnak jogi tanácsosa lesz, neki pedig 10 
ezer forintot  ajánlott fel,  mit ő visszautasított 
A gépet ő kiadta megvizsgálás czéljából tekni-
kn«oknak; de a vélemények a gépre nézve 
kedvezőtlenek voltak; azt mondották, hogy 
háziipari czélokra alkalmatlan. így aztán az 
osztály ellenezte a gép megrendelését és eluta-
sitd javaslatot terjesztett fel.  Később mégis 
95 ezer gép megrendelését proponálta s ezt a 
miniszterinm el is fogadta.  Az első próbát a 
Györffy  nr kerületében tartották meg, mivel 
méltányosunk látszott, bogy ő részesüljön előny-
ben, mivel ő bnzgólkodott az ügyben leginkább. 
Engel be is jelentette, hogy a nép nagy öröm-
mel fogadta  a gépet és bogy a kezelést is 
gyorssn megtanulta. Később megtudták, bogy 
ezek a kísérletek csak Arákig tartottak, bololt 
a minisztérium állandó megfigyelést  kötött ki. 
Az ipati felügyelő  is azt jelentette, hogy a gép-
ről jelenlést nem tehet, mert azt sehol sem 
figyelték  meg hosszasabbsn és alaposan. Annyit 
megemlített, hopy a gépnek vannak előnyei és 
hátrányai, a marosvásárhelyi iparkamara pedig 
panaszkodott a miatt, bogy őt a próbához meg 
sem bivlák. Miután a községek sürgették a 
gépeket és Engel a további próbák abban ha-
gyását. a kereskedelmi részvénytársaság elnöke 
Elek Pálnak azon figyelmeztetésére,  bogy a fonó-
gépeket a szabadalmi árnál jóval drágábban 
akarják az állam által megvétetni, ő a fegyver-
gyárhoz fordult  s megkérdezte, hogy mennyiért 
gyártassák a gépeket. A válasz az volt, hogy 
darabját 84 forintért;  tehát az Engel ajánlatá-
val szemben &000 darabnál a differenczia  76000 
korona volt. Később az Engel ajánlata folytán 
kedvezőbb volt, de az iparfelügyelő  nagyon 
kedvezőtlen jelentést tett a csikmegyei próbák 
felöl.  — 

Kihallgattalak ezután Láng Lajos jelen-
legi, Hegedűs Sándor és Br. Dániel Ernő volt 
kereskedelmi miniszterek. 

Láng kereskedelmi miniszter az elnök 
azon kérdésére, hogy Szterényi miért helyezte-
tett át más Ugy osztályba, kijelenti, bogy az 
ok az volt, bogy a mnnkás kérdést nyélbe üt-
hessék, miuek előkészítésére Szterényit tartolták 
alkalmasnak s eredménye már is van. mert a 
javaslat egy részével el n készült. 

Az elnök további kérdésére kijelentette a 
miniszter, hogy Györffy  egy levélben kért ta-
nácsot tőle, hogy megindilsa-e bűnvádi feljelen-
tést Szterényi ellen, de ő arra nem válaszolt 
és a levelet megsemmisítette. A fonógépek 
ügyére nézve elmondotta, hogy Györffy  egyszer 
panaszt lelt nála Szterényi ellen, mire utóbbit 
felszólította,  hogy referáljon  a dologról, mit ez 
meg is telt, de eljárásában kifogásolni  valót 
nem talált s azntán a Szlerényi áttal maga ellen 
kért fegyelmi  ögyben hozott felmentő  határo-
zatot jóváhagyta. Végül a védő kérdésére a 
miniszter kijelentelte, hogy a Györffy  eljárásá-
ban inkorrekt dolgot nem talált. 

Hegedűs  Sándor volt miniszter elmon-
dolls, bogy Györffy  többszőr érintkezett vele a 
lonógépek ügyében s panaszkodott azou, hogy 
a dolog sokáig húzódik, pedig a székelyek 
érdeke megkívánja a gépek sokszorosítását és 
kiosztását a nép között; hangsúlyozta azt a 
nagy szolgálatot, mit ezzel a székelységnek 
tehet és referált  neki a Szlerényi dolgairól, de 
a dolog akkor -még kezdetén volt, s nagy anyagi 
áldozatról lévén szó, kellett, hogy a gépek ki-
próbáltassanak. Személyeseu is meggyőződött a 
miniszter a gépek működéséről és akkor elég 
jól dolgoztak, de utóbb kedvezőtlen eredmények 
érkeztek. Miuisztersége utolsó nspjaiban is 
kérte az ügy kedvező elintézését Györffy,  de 
azt nem, hogy mily összeget és mennyi gépet 
adjon. 

Azon kérdésre, hogy értesült-e arről, mi-
kép Györffy  az ügyben anyagilag érdekelve 
volna ? kijelentette, hogy nem, mert ha hallotta 
volna megszakította volna, vele az érintkezést. 

Dániel Ernő volt miniszter csak annyit 
tudott az ügyben, hogy a fonógépekről  az ö 
minisztersége alatt is sző volt s ki is akarták 
próbáltatni, de a próba elmaradt. 

Mind három miniszter Szterinyiről nagyon 
előnyösen nyilatkozott. 

Most Györffy  Oynla képviselőre kertit a 
sor, a ki elmondotta a fonógépek  történetét. 

Vádlott Gondos Sándor azon állítására, 
hogy a Szterényi elleni czikkeket ő sugalmazta, 
kijelenti, bogy egyik czikk az ő távollétében 
jelent meg, a másodikról pedig mint főszerkesztő 
tudott, eőt a Láng Lajos miniszterhez intézeti 
levelének közzétételét is fi  rendelte el. Előre 
bocsát js, bogy Szterényi vei perben áll, ki 
ellen rágalmazás miatt még 1909. évi sugnaz 
tus bő 16-én bün fényi  tő feljelentést  tett 
mert róla azt a hirt terjesztette, hogy őt meg-
akarta vesztegetni. Mikor erre a kellő bizonyí-
tékot megszerezte, Irta meg mint párt ember 
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miniszterihez azt a levelet, a kinek bejelentette, 
bogy ka 8 nap alatt választ nem ad, fAlj-leati 
Szteréoyit. Választ nem kapott. E közben a 
„Magyarszó" ban támadást lanszirozUk ugy, 
bogy a dolog nyilvánosságra kerüljön, s 6 is 
közzé tette a levelet, Elmondotta továbbá, bogy 
Szterényil rég ismerte a barátságuk a fond  gépek 
történetéig tartott is, de mikor Szterényi meg-
rágalmazta s főkép  akkor, midőn kerület» érde-
kében oly sokat (áradozott; megszakított vele 
minden érinkezést. 

Ai ügyész két váltát akarieluutatni, melyek 
Győrfynek  a társasággal való öszeköttetését 
igazolnák, de az elnök visszautasította az ügyész 
kérelmét, Gyöiffy  pedig ezeket mondja: Az 
ügyész nr engem gyanúsítani akar, kérem be 
csületem érdekében megengedni, bogy (elelües-
sek. Mire az elnök megnyugvásra kéri Györflyt, 
mivel 6 már megtiltotta, bogy hasonlókkal zak-
lassák. Az eln9k továbbá az ügyé» azon kér-
désére sem engedett leleletet, bogy Györffy 
volt-e Gondossal váltó OszeköUetésben. 

A védő azon kérdésére, h.igy mikor vette 
észre, hogy Szterényi ellenzi a fóuőgépeket? 
Györffy  kijelenti, hogy akkor, midőn a bécsi 
Klinger-nzég belrunalhozolt a fonégép  Ügyébe. 
Hegedűs volt miniszter ekkor nagy beszédet 
tartott Máruiaroszigeten s dicsérte a fonógé-
peket. Erre jött aztán a Klinger-czégtől a ma-
gánlevél  Szterényibez s ez alapon feneklett 
meg az egész kérdés. 

A védő kérdéseire elmondja továbbá Györffy, 
bogy mikor Szterényi a becsületét megtámadta, 
képviselő társai flgyelm--ztték.  hogy ezzel az 
emberrel kár szóba állni; mert Sepsiszenlgyőr-
ről kibotozták. Erről ő informálódott  s be is 
szerezte szavahihető emberek bizonyítékait, bogy 
Sepsiszentgyörgyről kibotozták s mint egy vidéki 
lapszerkesztőjét Berstein és Pollák kiadók sik-
kasztás miatt elbocsátották. 

Erre Szterényi nyilatkozott s felolvastatta 
azoo nyilatkozatokat, melyek emez állítás ellen-
kezőjét igazolták. Tégül a peresfelek  képvise-
lőinek meghallgatása után a bíróság uţy Szte-
rényi, most Györffyuek  a megeskelését mellőzte. 

A második nap Gondos vádlott következő 
kijelentést tette: 

— A tegnapi tárgyaláson egy levelet ol-
vastak fel.  En kijelentem, bogy azzal a levéllel 
közösséget nem vállalok, mert a Szterényi egyéni 
tisztességélt én nem támadtam, integritását tisz-
telem ; további, a hogy neki Gyöffyve]  szemben 
semmi féle  anyagi érdekeltsége nem volt. 

A tanuk kihallgatása ezután tovább folyt. 
Magyari ipartelligyelő elmondja, hogy ö 

Csikmegyében a gépek működését a próba alkal-
mával megfigyelte  s arról jelentést telt s kie-
melte, bogy a gépek előállítási kbltsége nagyobb, 
mint a többi eféle  gépeké, ő tehát a költséget 
nem találta arányban állónak az értékkel, s igy 
ttzlrti szenponlbél azokat nem tartotta alkal-
masaknak, azonban mint segéd eszközt alkal-
masnak hitte, de boszabb megfigyelését  ajánlotta. 

Azon kérdésre, hogy a minisztérium sza-
kosztálya elhatározta a gépekből kísérletre 500 ot 
megrendelni s azt Szterényi elfogadta  e ? tann 
kijelenti, bogy Szterényi az ülésen nem volt 
jelen, de utólag az eszmél magáévá telte. 

Több tanút hallgattak ki ezután s azok 
között a Klinger-czég képviselőjét is de lénye-
ges vallomásuk alig töiténtek, de a tárgyslás 
még akkor befejezést  nem nyert s folytatták 
délután is. 

A törvényszék félórai  tanácskozás után ki-
hirdette az ítéletet. Gondos Sándort az esküd-
tek verdiktje alapján kétszeres nyilvános rágal-
mazásért bárom napi fogházra  s negyven korona 
pénzbüntetésre ítélte. 

A törvényszék, igy szil az ítélet megoko 
lása, tulnyominak találta az enyhítő körülmé-
nyeket, nevezetesen azt, hogy vádlott büntetlen 
multa, a hogy ismételve bocsánatot kért a pana-
szostól. Nem zárkizhatott el továbbá a bíróság 
annak a fölismeréstől,  bogy a vádlóit idegen 
behatás alatt állott, idegen behatás alatt irta a 
czikkeket, melyeknek tendencziája semmiféle  vo-
natkozásban sincs ő éidekével. 

Az ítéletben ugy az ügyész, mint a vádlott 
megnyugodott. 

Tanítói gyűlés. 
A esiki rim. kath. tanitó-agyesület felcsiki-

fiikköre  1903. évi májns hi 6-én tartotta ren-
des tavaszi és tisztújító gyűlését Csikszépvizen, 
melyen a kerületi pap-ág csaknem teljes szám-
ban, a tanítók pedig egy pár kivételével mind 
megjelentek. Vendégekül: Lakatos Mihályné, 
Hozó Anna tanítónők, Hajnőd Berta és Loyczel 
Irma III. éves tanitönö jelöltek, dr. Zakariás 
István körorvoa, Incze Dénes és Breze Ferencz 
lanitők voltak jelen. 

A megjelent tagok 9 órakor Szentmisét 
halgattak az örméuyszertartásu templomban. 

Szentmise után a tagok és vendégek Pus-
kás Tamás gyakorlati tanítását hallgatták meg, 
mely alkalommal a gyakorlati Uniti a IV-ik 
osztályban a számtanból a közönséges törtek 
szorzásából azt ismertette, bogy vegyes törtei 
vegyes törttel mikép szorozunk. 

A tan illók haza boesájlatvin, kezdetét 
vette a gyűlés, melyet Báduly Benjámin elnök 
egy nagyon szépen kidolgozott megnyitó beszéd-
del nyitott meg. Elnök megnyitójában különösej 
kiemelte a kath. tanítók nyomasztó anyagi 
helyzetét és összehasonlította az állami tanítók 
helyzetével. A gyűlés a szépen kidolgozott be-
szédet éljenzéssel fogadta  és határozta, hogy 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvhöz csatöl-
tessék éa a lapokban is kOzzé tétessék. 

A mait gyűlés jegyzőkönyve olvastatott 
fel,  Császár Dinát Jegyző által. A jegyzőkönyv 
minden pontjában helyesnek és hűnek találtat-
ván, hitelesítetett. 

Az elnök tette meg jelentéseit, melyek 
közül említésre méltó az országos kath. taní-
tók országos bizottsága elnökének szon átirats, 
melyben lelhivja egyletünket egy memorandum 
beterjesztésére az országgyűléshez. Minthogy 
ez ügyben egyletünk ilyen kéréssel ját olt már 
az országházhoz, határozattá emeltett, hogy 
kerestessék meg a csíki róm. kalb. tanító egy-
let elnöksége egy reudkivüli gyűlés összehí-
vása végett e czélból. 

Most Gcrnárdt Anna tanítónő szavalta 
.Ezüst fátyol  legendája" c/.iniü költeményt Vá-
raily Antaltól. A valóban remek és kitűnő sza-
valatért a gyűlés éljenzéssel és tapsviliarral fe-
jezte kl köszönetét. 

Báduly Benjámin elnök a maga és tiszt-
társai nevében bális szívvel mond köszönetet s 
kerületi papságnak és laniti társainak, hogy az 
elinalt hÁrum évben oda adó munkásság, szor-
galom és dicséretre méltó békességben dolgozvs, 
az ő tisztüket igen megköuyitették, majd pe-
pedig, minthogy a megbízatásak ideje letelt, k 
tisztségről lemond és kéri a gyűlést, hogy az 
alapszabályok értelmében az aj tisztikar meg-
választásáról intézkedjék. 

Murányi Kálmán kerületi lőesperes a gyű 
lés nevében az egylet volt lisztviselőinek elis-
merő köszönetit nyilvánította, azon hü, pontos 
és szorgalmas munkásságért, melyet a fiókkör 
ügyei körűi a bárom év alatt kifejlettek.  Indít-
ványozza, hogy egy akarattal a volt tiszl 
viselők újra kéressenek fel  eddigi állásaik elfog-
lalására a következő három évre is. Erre a 
gyűlés lelkes éljenzéssel kikiáltja újra az ed-
digi tisztviselőket. 

Most egyeu egyen Újra kérik a gyűlést s 
régi tisztviselők, bogy indokolt akadályoztatá-
suknt vegye figyelembe  és őket mentse fel,  illetve 
a tisztikart teljesen cserélje (el ujjal. A gyű-
lés cssk Császár DAnát jegyző indokolt érveit 
fogadta  el s igy üt elismeréssel felmentvén, 
az Aj tisztikart a következőkép alakitolta meg : 
Elnök Bádaly Benjámin csikszentdomokosi káu-
tortanitő, alelnök Paláncz" Sándor jenőfalvi  ta-
nító, lejegyző Pálnsy Géza csikmadarasi lanitA, 
aljegyző Fodor Miklós csikrákosi kántonsn ló 
és könyvtárnok Ferencz Jizsef  karczfalvi  ti-
niti lett. 

Igy msgálaknlván az nj tiszlikar Ráriuly 
Benjámin újra kérve a gyűlés közbizalmát és tá-
mogatását, az elnöki székel elloglalla. 

Most a lanitóegylet tagjai Sánlns Elek 
gyakorló iskolai tanító méhészeti gyakorlati 
előadáséi hallgatták meg 

A nagyon érdekes és tanulságos előadás-
ért jegyzőkönyvi elismerés és köszönet sza-
vaztatott. 

Következett Puskás Tamás gyakorlati ta-
nításának zártkörű bírálata. E'nöki felkérés 
utáu Ferencz József  telte meg észrevételeit, 
és a gyakorlati tsnitist az ő véleménye alap 
ján a gyűlés teljesen sikerültnek nyilvánította. 
Végre miulán a jövő gyűlés helyéül Gyiineskö-
zéplok kijelöltetett éB a tárgysorozat meg lett 
alapítva, miután elnök megköszönte a tagoknak a 
megjelenését és a vendégeknek a meleg érdeklő-
dést, a gyűlést d. n. '/t2  érakor bezárta. 

Fáloay Qása. 

T A N Ü G Y . 
Évet zári vizsgák. 

A csiLsomlyói róm. kath. tanítóképző inté-
zet vizsgáinak sorrendje az 1902—903. tanév 
végén. Május 14, 16 és 16-án Írásbeli tanképo-
sitA. JuniuB 16, 10, 17 és 18-án szóbeli tan 
képesitA. Junius 20, 22, 23 és 24-éu osztály 
vizsgák. Junius 10 én a gyakorló-iskola vizsgája. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezői . Az igaz9ágiigyiniuÍBztpr 

Fiula József  kovásznai járásbirósági joggyakor-
nokot a csikszenlmártoni kir. járásbírósághoz al 
jegyzóvé nevezte ki. 

— Eljegyzések. Herberger  Béla fógimn 
tanár f.  hó 7-én jegyet váltott Pál Gábor fAgiinn. 
igazgató és felesége  Fodor  Ludovika leányával, 
Gizellával Calksomlyón. TarUufalvi  l'áltfy  Alsdár 
újságíró, Ispunk munkatársa eljegyezte Gassner 
Böske kisasszonyt, özv. Oassner Pálné kedves 
leáayát Székesfehérváron. 

— Bákóozy-ünnepély. A csiksoiniyói 
róm. kalli. fógimuazluin  önképzókere folyA  17-én 
(vasárosp) d. u. 4 órakor II.  Rákóczy Ferencz 
emlékére  a flnevelő  iatézet (régi székház) nagy-
termében ünnepélyt  reudez, a kővetkező mrt 
sorral: 1. Rákóczy-uyitány Kéler Bélától, előadja 
a zenekar. 2. Felolvasás, tartja dr. Balló István 
tanár. 8. Kurucztanys, énekli a férfikar.  4. II. 
Rákóczy Ferencz éneke, szavalja Bálinti) Vihuos 
V.  o. t. 5. A puszták fis,  hegedű szóló, zeneki-
aérettel, Kéler Bélától. A. Rákóczy Rodostón, irta 
Várady Antal, szavalja Csergő Gábor VIII. o. t. 
7. .Gyenge violának* dongó kar-kisérettel, énekli 
Fekete József  VI. o. t. 8. Cslnka Panna, irta 
Farkas Imre, szavalja Kölönto Qéza VII. o. t. 9. 
Korucs-nóták Káldi Gyulától, előadja a zenekar. 
10. Rákóczy kesergAJe, zenekiséreltel, énekli s 
férfikar.  II. RákAesy-lnduló, előadja a zenekar. 
BelépA dij helyett önkéntes adakozás II. BákAczy 
Ferenoznek Kassán országos gyűjtésből felállítandó 
szobrára. As ünnepélyre a rendesőség ezen as 
uton Is meghívja a közönséget. 

— Kiránduláa. A esiksomlyől róm. kath. 
főgimnázium  Kiránduló Egyesülete Háromszék 
megtekintésére f.  hA 18, 19 es 20. napjain ki 
rándulást rendes. Uiiterv: Május 18 án d. e. 9 
Arakor luduláe Csíkszeredából, kiszállás Sepsi-
szentgyörgyön s a város megtekintése; innen 
indulás d. u. fél  ötkor, kiszállás Kovászuán és 
meghalás. Május 19-én k'ovászna környékének 
megtekintése, Kézdivásárhelyre érkezés és meg 
linlás. Május 20 úu Kézdivásárhely, torjai Bűdöa 
barlang, Szent Auna-tó megtekintése, megérkezés 
Tusiiádfürdóro  és viaszatérés C-ikszeredába. Költ-
ségek : vasúti dij 3 korona, kocsi dij 3 korona, 
élelmezés napi 2 korona, öaszeaeu (1 korona, 
együtt 12 korona. Jelentkezni lehet május Ifl-ának 
esti 7 órájáig Csutó János tanárnál, az egyesti 
let eluökénél, ez alkalommal a dijak ia belizeten-
dók. A ti nulsiigOB kirándulásra különösen felhív-
juk a Bziilók és tauiigybarátok figyelmét. 

— A osikszeredai gazdasági felső 
népiskola ifjúsága  folyA  hó 9 én szombaton 
tartotta meg majálisát a Csikzsögödi fürdón  A 
növendékek egyik tanár vezetése alatt már reg-
gel fél  8 Arakor zeneszó mellett vonultak ki a 
helyszínére, hol szülőik, rokonaik és ismerőseik 
társaságában a legjobb hangulatban töltötték cl 
az egész napot játékkal és tánczczal. A délutánt 
az egész tantestület a növendékek körébon töl 
tütte. Este 7 Arakor az ifjúság  zeneszó mellett 
a legszebb rendben vonult be as iskolához, hon-
nan aztán lakásaikra távozlak. 

— As igazságügyi palota épitése. 
Már liirt adtunk rólu, hogy a vallás- és közokta 
tási inini zier jóvüluiuy'U a vármegyének a* igaz-
ságügyi palota építésére szükséges tolek bizto-
sítási iránti határozatni s ez oldalról az épitéa 
megkezdését mi sem akadályozzu. Éstusűlósünk 
szerint az emeleiidó épület müszxki művelete 
már el is készült s az jelenleg a kereskedelem 
ügyi minisztériumnál felülbírálni  alatt áll. Mint-
hogy pedig eme bírálat, a tervek és koltséi-ve 
léBok sokszorosítása s n munkáknak uyilvános 
versenytárgyalás utjáni váhilstbu udásii hosszabb 
időt igényel, az épitósi munkák előreláthatólag 
asnk ez év augusztus havában lesznek tényleg 
megkezhetók. 

— A tanuló ifjúság  majál isa. Szo 
(iás szerint, mennyiben a sz^rgulmi idA megen-
gedi, évenként május havában u somi)ni taiiu'ó 
ifjúságnak  az igazgatóság és tantestület a zöld 
ben való mutatásra engedélyt szokott udni, ter-
mészetesen a tanári testület ellenőrzése mellett. 
Az idén is meglepetésszerüleg szerzett örömei 
a testület a fiatalsógnuk.  Mult csütörtökön reg-
gel miilön valaineuuyien a rendes elóudssra be-
vonultak, kapták uzon értesítést, hogy az nap 
inajálisolliatnuk a Bzabadb:ia. Oromtól Bugárzó 
arczczal sietett is a fiatulság  a könyvekot lepak 
kölni s holmi falni  és inni valóról gondoskodni, 
még pedig na utóbbiról csak is megengedett kis-
seb mértékben, s igy aztán 9 órakor vigan éa 
hazafias  dalok éneklése mellett az egész együtt 
vonult fel  a N'agy somlyó hálta incgetti nyeregre, 
hol naplementéig folyt  a jálók és mulatság a 
mntestiilet többségének jeleulélében. 

— Beküldetet t . Vau o tudomásuk róla, 
azoknak, kiket illet, hogy ama bizouyos hordóval, — 
mely hivatja vau városuukba ubbaziai levegAt va 
rázsolni, — már este fél  kileuczkor megindul-
unk a sétáló közönség nagyobb élvezetére. Kér-
jiik, sz iutézkedést, hogy ha már ez a kezdet-
leges holmi fel  uoin cserélhető egy modernebb 
késziilékkrl, legalább esti 11 óra elótt mezei 
lakából kimozdítható ne legyen. 

— Jótékonyczélu gjrermekelőadás 
cziraü s lapuuk mull számában megjelent tudó-
sitásuuk utolsó bekezdéséért feljajdult  a „Csík-
szereda" folyó  évi lU-ik számában közreadott 
„Nyilatkozat" ban Klein  Zsigmond, a Kosuth-
azálló megbízottja. Mi az infonnácziót  megbíz-
ható emberektől kaptuk s az u kis bekezdés jó-
akaratwlag űgyelme-iteii a Bziilloda tulajdonosát, 
hogy azt ugy igyekezzék berendezni miuden 
tekintetben, hogy a közönség érdekei teljesen ki-
elégítve legyenek, mert csak is ugy lehet bár-
mely üzletnek ia jó hírnevet  szorozni, ha annak 
látogatói megtalálják miudszt a kényelmet, melyet 
saját pénzükért jogosan megkívánhatnak. 

— Zonofon.  A Helwig-féle  kávéházban 
minden este Zonofon-konczett  tarlatik a legújabb 
darabokból össBeállilott műsorral. 

_ Tekepálya megnyitás. Az Otthon 
kávéház nyári tekepálya helyiaégét f.  hó 17-én 
vasárnap délután fogják  ünnepélyesen megnyitaui. 
Ez alkalommal kitűnő borok és jóízű hideg és 
meleg ételek fognak  a közönség rendelkezésére 
állani mérsékelt árak mellett. 

— Czigányhábora. Műller Lipót kar-
mester inai nspou megjeleut szerkesztőségünk-
ben B kijelentette, hogy A nem volt jolenamult 
számban közöli verekedésen. 

— Fél úton nincs eredmény. Ha ezé 
lankát el akarjuk érni, akkor utunkból minden 
akadályt el kell gördíteni és nem szabad sem 
visszafelé  haladunk, sem megállauunk, mert ak 
kor a meglelt utnt elveszítjük és czélboz sem 
jutunk. Bármiért küzdünk is, az eredményt sohase 
tudjuk az út közepén elérni, hanem mindig csak 
a czél végén. Czéltadatos következetessége és 
erős elhatározás vezéreljen bennünket minden 
cselekvésünkben. Különösen ba arról van sző, 
bogy csekély anyagi eszközzel óriási eredmé-
nyeket akarunk magunknak biztosítani. Ezt a 
következtetést pedig abbéi az alkalomból irjnk, 
hogy egy uri ember egy osztályon át játszott 
egy sorsjegygyei és most keservesen panaszkodik, 
bogy ha nem veszti el türelmét, altkor ma d a 

legszerencsésebb ember lehetne, mert a 11. sors-
játék elsA osztályban ö volt az Ö7080. számú 
sorsjegynek tulajdonosa és a számot a hatodik 
ISbuzásuál 600.000 koronával húzták ki. De ő 
megállt a fél  uton, mert nem játszott tovább e 
sorsjegygyel. Annál nagyobb volt az örOm arak-
nak a szerencsés embereknek, a kik ö utána 
vásároltak meg e sorsjegyet Török A. és Társa 
bnnkbáráhban, Budapesten, Teréz-körut 46., ahol 
egyedül a hatodik osztályban egy és egy fH 
millió koronát nyertek a czég szerencsés vevői. 
A sorsjegyek tervezel szerinti árai: ' / t sorsjegy 
12,'/, sorsjegy 6, sorsjegy 3, Vs sorsjegy 1 
korona 60 fillér.  Ajánlatos, bogy a sorsjegyvá-
sárló közönség s Török bankháznál szerezze be 
sorsjegyeit, meii a czéget rendkívüli szerencse 
kiséri és a vevőknek minden irányban biztonsá-
got njüjt. 

C 8 t > R • K . 
Utazási élméayek Cslksieredáttf  PreMlea ás 

Konstantin át Konstsatloápolylg és vissza. 
(Folytatás.) 

Konslánza villanynyal kivilágított kikötőjét 
mind üalváuyabbun meg halványabban láttok, 
végre teljesen eltűnt a bálunk mögOlt. 

A nagy sötétség miatt már semm't sem 
láttunk s csak a bsji hatalmas kerekeinek 
egyhangú lapátolása nynjtotl némi élvezetet. A 
tengeri levegő tagjainkat átható hüvösségét is 
érezve lolilinak találtuk bevonulni sz étterem 
meiegilelt helyiségeibe, a hol már egy igen vig 
társaságot találtunk együtt. Itt azután néhány 
pohár kitűnő bort fogyasztottunk  el, bogy a 
iiekövelkezhető tengeri betegség esetére erősít-
sük magunkat. 

A társaság tagjai lassanként oszlani kez-
detlek ; Pgyeuki-It a háló kabinokba távoztak 
éjjeli nyugalomra. Azok, a kik háló belylyel 
nem rendelkeztek s igy az éjszakát az étterem-
ben kellet eltöll eniök, szintén inkább óhajtották 
s nyugalmat, mint a további mulatságot s e 
miatt szemrehányó pillantásokat vetettek a még 
mindig jókedv ií asztaltársaságra. Ez jelül szol-
üált nira nézve, hogy mindenki térjen nyuga-
lomra H sz étteremben táboroziktil azzal vet-
tünk l'ticsut, hogy reggel mindnyájan a legjobb 
egészségben lássak viszont egymást a fedél-
zeten. — 

Én még felmentem  a két emelet magas 
teilélzel előrészére, itt azonban nem láttam mást, 
mint a viharedzett kapitányt és a kormányost, 
kik köpenyeikbe burkolózva állottak helyeiken. 
A tenger egészen nyugodt volt s cssk a gépek 
zakatolását s a hajó előrésze előtt feltorlódott 
hullámok csendes mormolását lehetett hallani. 

A tenger nyugodt állapotából arra követ-
keztetve, hogy sem a tengeri betegség, sem 
pedig egyéb veszedelem nem fenyeget,  egészen 
nyngodtsu mentem alvóbelyemre, a hol már két 
debreczeni kálótársain teljes mértékben élvezte 
az erősitö és üditő álmot. Anélkül, hogy axt 
megzavartam volna, én is nyugalomra tértem. 

Még alig volt fél  öt, midőn bölcső álmám-
ból, melybe a bajó ringása folytán  merültem, 
felébredtem. 

A hajnali fény  megvilágította két szom-
szédomat, kikről azt hittem, bogy még mindig 
az üdítő álmot élvezik. Hirtelen felugrottam  s 
a kis kerek ablakon keresztül kitekintettem a 
csodálatosan nyngodt tengerre, a melynek tük-
rén már olt rezgett a bajnál pírja. 

Föl uraim, föl  I — kiáltám — ne mulasz-
szuk el megszemlélni a nap felkellét  a Fekete 
tengeren, mert a iniut már tapasztalt emberek-
től hallottam, ez a nagyszerű látvány egyedül 
is megéri az összes utazási költségeltet. 

Erre megszólalt a tanár: „én tehetem, de 
az orvos kolléga nagyon beteg". Közben hall-
hatók lettek a doktor ur fájdalmas  nyögései is. 

Ördögleremtelle 1 — mondám — ez aztán 
valóban szertelenkedő tenger, először is az 
orvosokon boszszulja meg magit; mi fog  történni 
velünk, ha még a szakértők is igy járnsk ? 

Kedves doktor ur, igyék egy korty csíki 
borseprőt, mondám, oda nyújtva neki az üve-
get, — ez jobb még az eredeti franezia  ko-
nyaknál is, csíkszeredai készítmény, a Borviz-
utczában lakó Lajos Elekné főzte,  a tisztaságá-
hoz kétség nem fér.  A debreezeni doktor nem 
klnáltatta magát, hanem egy jöt húzott az üveg-
ből, monilváu, as a bizonyos néni csakugyan jő 
pálinkát főzött,  Isten fizesse.  Erre átadta a 
palaczkot a profiesszornsk,  a ki szintén ivott 
egy kortyot, mig az utolsó cseppeket én kebe-
leztem be, bogy felvidámítsam  a szivemet. 

A vízvezetékből vizet eresztettem a mosdó-
tálba, megmosdottam és hirtelen telöltOztem s 
hogy lárssimnak is helyet csináljak sz öltözkö-
déshez, elhagytam a kabint. A hatalmas bor-
seprőtől a doktor is felfrissült,  életerői feltámad-
tak s vidáman felkiáltott:  most már én Is be 
fogom  mutatni magam a fedélzeten.  Mikor a 
reggelit magamhoz vettem, már igen élénk élet 
volt az étteremben, a társaság minden tagja gyom-
rának megerősítésével loglalkozott, a mi utazó 
társaságunk által hozott konyakos üvegek kéz-
ről-kézre jártak. A reggeli kávéból vagy teából 
állott, melyeknek elfogyasztása  után mindenki 
jil (elöltözve, a fedélzetre  ment 

(Folyt. kOv.) 

Laptnl^donoa: 
OTÖRGYJAKAB ÖRÖKÖN. 



Május 13. 

Sí. 528—903. kij. 

F&eladási hirdetmény. 
A Sznlcza patak völgyére hajló, Kiss 

berda és Tricake erdő részben, a csík-
cnobotfalvi  közbirtokossági, csikszentléleki 
közbirtokosság és csikpálfftlvi  közbirto-
koság tulajdonát képző három külön ál' 
lóvágás terület fenyő  haszonfa  eladása 
czéljábol folyó  évi Május hó 18-án 
azaz Május hó tizennyolczadikán 
d. e. 0 Órakor Csikvárdollnlva köz-
ség hivatalos házánál nyilvános szóbeli 
és zárt Írásbeli verseny tárgyalása fog 
tartatni, 

A csikcsobotfalvi  vágás területe mint 
egy 225 kateszteri kold nz ezen található 
gömbölyű lenyő haszonta tömeg !>Í»SG. 
köbméter, ennek becsértéke 25889. kor. 
96, ül. 

A csikszentléleki vágás területe 150 
kataszteri hold az ezen talélkató gömbölyű 
fenyő  haszonfa  tömeg 1609C. köbméter. 
Ennek becsértéke 41.827 kor. 56 fii. 

A csikpálfalvi  vágás területen 64 ka-
taszteri hold, az ezen található gömbölyű 
fenvő  haszonfa  tömeg 4870. köbméter. 
Knnek becsértéke 12 536. kor. 

Ugy a szolieli, mint a zárt Írásbeli 
ajánlatok elsősorban mind n három vágás 
területre csak is együttesen tehetők meg,-
esetleg mind a három közbirtokosság er-
ilejére külön kUlön is elfogadtatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok 10'"« bánat-
pénzei felszerelve  az árverést meg előző-
leg az árverési bizottsághoz ndandnk be-

Elkéselt valamint, valamint utó aján-
latok nem fogadhatok  el. 

Az árverési szerződési feltételek  meg 
tekinthetők a csíkszeredai magyar királyi 
erdőgonokságnál és a csikvárdotlnlvi kör-
jegyzői irodában is. 

Cflikvárdoti»lván,  1003. ápr. hó 29 én 
Scőlőssy Ferenoz, 

liirtoknssA î jcixyxü. 

Sz. 525—903. 

Pályázati hirdetes. 
GyimesbOkk nagyközség üresedésben 

lévő második szülésznői állomásra pályá-
zat hirdettetik. 

Évi fizetése  60 korona a község 
pénztárából, s minden egyes szülési eset-
ért 2 korona a felektől. 

Okleveles szülésznők 1903. jnnius 
hó 15-éig folyamodványaikat  n község 
Elöljáróságához beadhatják. 

Cáik-Oyimesbflkkön.  1903. ápril 28 
RIMI Séfltha  János, Nagy Miklós. 

jt'Kyzfl,  2—') biró, 

Balogh Imre, 
csíkszcutléleki küzl/i 
tukossH î ideig). elnök, 

Cslszér Pál. 
csikcKobotfulvt  közbir-
tokossági ideigl. elnök, 
Cslszér Márton, 

csik|>Álfn!vi  tiu/lii rl okos-
ság! ideigl. elnük. 

2-2 

Sz. 2538—903. ni. 

Pályázati hirdetés. 
Csikvármegye Központi Közigazga-

tásnál üresedesben lévő rendes dijnoki ál-
lásra, melyre évi 800 korona fizetes  és 
120 korona potjavadalmnzás van össze-
kötve, ezennel pályázatot hirdetek 

Feltétel: a középiskolák hat osztá-
lyának végzése, kiváló szép és nyelvta-
nilag szabályos irás. s korrekt maga-
viselet. 

E feltételek  igazolása mellett pályázó 
ifjak-kéréseiket  hozzám folyó  május 
hó 15-éig nyújtsák be. 

Csíkszereda, 1903. április 29-én. 

Becze Antal, 
alispán. 

Sz. 1 4 8 - 9 0 3 . pleb. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikszentmiklósi - szépvi/i róoi. 

katli. egyházközség tulajdonát képező, a 
csikszentmiklósi Il-ik határrészben fekvő, 
„ A r a n y o s * nevű legelőterületen létező 
41-78 k. hold kiterjedésen található és 
a szépvizi m kir. járási erdőgondnokság 
által összesen 5408 m'. és 16303 ko-
rona értékűnek becsült fcnyőhnszonfa 
folyó  évi jonius hó 2-án d. e. 9 
Órakor Csikszentmiklóson az iskola lie-
lyiségben nyilt szóbeli árverésen az 
584 — 903. sz. a. k. engedély folytán 
I; e cs á r o n al u I i s el fognak  adatni. 
Árverezni kivánók kötelesek a kikiáltási 
ár 10®/" át az árverés megkezdése előtt 
az árverési bizottság elnökének kezébe 
letenni készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban. A szóbeli árverés meg-
kezdése előtt zárt Írásbeli ajánlatok is el-
fogadtatnak,  melyekhez a kikiáltási ár 
10"'n-a készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban csatolandó. A részletes 
árverési és szerződési feltételek  betekint-
hetők Csikszentmiklóson a plébánián és 
Csíkszeredán n m. kir. erdőgondnokság 
irodáján. 

Csikszentmiklóson 1903 május hó 8-án. 
Kóródy Mihály, s. k. Deák Elek, s. k. 

ar. egyházközség cliiüke. az egyházközség gondnoka. 
Lázár Ferenoz, a. k. 

cgyliázk. jegyző, 1—2 

Értesítés. 
A betevők tudomására hozzuk, hogy 

ignzgntóságunk az alapszabályok 9 §-ának 
3 pontja alapján nz 5°/o-ra elhelyezett 
betétek utáni kamatlábat 1 0 O 3 . é v i 
Juliim h6 1-éiai kezdve — további 
intézkedésig — 4'/a" o ra szállítja le. 

Gyergyószentmiklós 1903. május hó 
8-án. 

„Népbank" 
részvénytársaság. 

Â c s i k h o s s z u a s z ó i bo rv íz 
haszonbérbe adatik. Csikvárdot 
5—8 falván,  Petres András. 

Tisztelettel tudatom ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű 
fogyasztó  közönséggel, hogy J í a g y b e r o s n y i n . (Háromszék 

megye) a legrégibb természetes eczetszesz gyáros vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztalataim és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim által azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
gyártás terén a legkitűnőbb és páratlan természetes eczetszeszt ter-
melek, még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencziák és 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és igy teljesen 
feleslegessé  vált a jelzett idegen és egészségtelen savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat és hogy min-
denkit meggyőződtetthessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 50—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállítani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha az én természetes eczet-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12°/o. 

A n. é. fogyasztó  közönség és az igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  támogatását kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 
Z S O ' X ' B V I K-'-TOIS. 

természetes eczetazcsz gyáros, 
j ^ Nagyborosnyón, (Háromszék megye.) snrgstiyczlm: Bóth Nagyborosnyó. 

O S . t O B I c l s z o l g á l i « l 

Legolcsóbb bevásárlási forrás! 
V a n szerencsém a t. vevő közönség szives tudomására adni, hogy 

üzletemben megérkeztek a tavaszi és nyári újdonságok. 
Szép választékban kaphatók : Legújabb divatú női diszkalapok, 

mosó delein, batisz, sephir, szór és valódi gyapjú női ruha-
szóvetek, hozzá illő díszekkel. Női kabátok, gallérok, szatín 
és Belyem blouzok, övek és napernyők. 

Gyerek és férfi  készruhák, ingek, gallér és mancsettek, 
nyakkendő, kalap és esernyők. 

Karton, szőr éa selyempaplanok, függönyök  és ágy-
garnlturák. 

Továbbá raktáron tartok mindenféle  temetkezési czikkeket, u. m . : 
fa-  és érozkoporsókat, gyolcs, babinet éa selyem»' szemfö-
deleket, sirkoszoru és koszorú szaUagokat s mindentéle fajta 
gyertyákat. 

legolcsóbb árakról biztosítva, szives látogatásukat kérem. 

Tisztelettel 
P O T O T Z K Y P Á L. 

üzletem Nagy Gyulával szembe. 
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K i v á l ó s z e r e n c s e 
TÖBÖK-nél. 

Nagyon sokan sserenosések lettek általunk. 
Tíz millió koronánál többe t nyertek 

nálonk nagyrabecsül t vevőink. 
Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a 

mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem1 

sokára újból kezdetéi veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMENYNYEI sorsoltatik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fela  nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint. 

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 
betétjei a következők: 
egy nyolezad (Ve) Irt —.75 vagyis 1.50 korosa 
egy negyed ('/0 „ 1.50 „ 3 — „ 
egy fel  ('/,) „ 3 . - „ 6.- „ 
egy egész ('/,) . 6.— „ 12.— „ 

A sorsjegyeket utánvéttel végy a pénz be 
küldése ellenében küldjük szét. Hivstalos tervezet 
dijtalannl. Megrendeléseket kérünk azonnal, de 
legkésőbb 

f.  év május hó 22-ig, 
mely napon a knzés megkezdődik, bizalommal 

hozzánk kOManl. 

T 5 r 3 & A . é i f s a . 
b a n l E h á z a 

B U D A P E S T . 
5—6 

Hazánk legnagyobb osz tá lysors já té k-flzlsto 
Főárudánk osztálysorsjáték osztályai: 
FSDzlet: VI., Teréz-kőrnt 46/a. 
Fiókok: 1. Váozi kö rú t 4. 

2. Muzeum-körut 11. 
3. Erzsebet-körut 54. 

Hendetöievét levá^mdó. T 8 p 5 k A . é* T á r a t b a a h h f e a  B « d » p e » t . 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet 

hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
i utánvételezni kérem 

Az összeget korona Összegben) postautalványnyal kuldSm 
( mel Lékelem bankjegyekben (bélyegekben.) 

A ncin tetsző törlendő. 

Nyomatott C s e r á b a n , Savoboda Testvérek könyvnyomdájában. 




