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csíki lapok 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI 

M E G J H T I E U I K 3í̂ ZCtSriDE2Sr S Z E E D A K T . 
.Az örökharcz. 

A világosságnak üldözője és legyőz-
hetlen ellensége a buta — sötétség. Hol 
amaz megszűnik, vagy csak némileg is gyé-
rülni kezd, ott a lomha sötétség tör elő s 
üti fel  szörnyen kietlen táborát. Ez min-
denkinek szeme előt naponta ismétlődő ter-
mészeti tünemény, tehát napi tapasztalat. 

De a világosság közötti ezen ős- örök-
harczot nemcsak a természetben, hanem az 
emberi társadalomban is igy lehet tapasz-
talni. Itt azonban már az önzés, szennyes 
haszonlesés, elfogultság,  rosz&karat és tu-
datlanság alakjaiban küzdi a sötétség az 
örök harczot a közjóratörekvés, egyeneslel-
küség s akarat előrelátás és felvilágosult-
sággal, mint g o n o s z a j ó s z e l l e m m e l , 

— Segí t s m a g a d o n a az I s t e n 
O O 

is m e g s e g í t ! — világszerte nagy hódi-
tásnak örvendő., varázshatalimi igék által 
hinteti világosság mihozzánk is eljutott, sőt 
itt-ott megtestesülést is nyert. De alig öl-
tött alakot, már is nyomába termett a buta 
sötétség, s lomha, otromba tömegével agyon-
nyomni, — mindenáron megfojtani  igyek-
szik azt. 

Megölő betűje, súlyos átka ez az ot-
romba, alaktalan sötétség sok jó és nemes 
iránt fel-felpeszdülő  társadalmunknak. 

De hogy egészen világosan beszéljünk, 
— a — s e g i t s magadon s az Isten 
is m e g s e g í t — varázshatalniu igék a szel-
lemi és fizikai  kommersz-világ góczpontjától 
oly igen távol eső társadalmunkban is létre-
hozták — a többi között — a csíkszeredai 
fogyasztási  szövetkezetet is. S ime! — 
a tudatlanság, önérdek és szennyes haszon-
lesés képében előállanak a lomlia, a buta 
sötétségnek gyászlovagjai, hogy azt is meg-
fojtsák,  megsemmisítsék. 

S társadalmunk jobb elemei ezt közö-
nyösen nézik, sőt e közönynyel, — bár 
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A páriái kiállítás megnyitása. 
— Eredeti tudósítás. — 

Pilis, 1889. május 7. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
ígéretemhez híven, sietek becses lapja szá-

mára a párisi kiállítás megnyitásáról, egy rövid 
tudósítást küldeni. 

A kiállítást tegnap (6-án) délután kevéssel 
2 óra után nyitották meg. Az időjárás 5-én nem 
Ígérkezett valami kedvezőnek, mivel már napok 
óta folytonosan  esett az eső; szerencsére erős északi 
szél keletkezett, s az elűzte a fellegek  nagyrészét, 
Agy hogy csaknem egészen derűit napra ébredt 
föl  Pária május 6-ára. 

A reggeli órákban a kiállítás területén még 
folyvást  dolgoztak s csakis 10 órakor szűnt meg 
a munka, a mit ágyulövésekkel jeleztek. 

A messze elhangzó ágyudörejre az utczákon 
tolongó néptömeg „Éljen a köztársaság" kiáltások-
ban tört ki. 

A megnyitási idd közeledtével, a déli órák-
ban rohanva tódult a nép a Hars-térre, s foglalt 
MIM a kiállítóé kapui «lőtt. 

szándékuk és akaratuk uélkiil — méír elő 
is segítik a sötét munkát. 

Pedig rámutatnunk sem kell, hogy az 
esetleg sikerülhető niegfojtás,  megsenunítés 
árát éppen azok fogják  legérzékenyebben 
megfizetni,  kiknek a szövetkezet életére, ez 
által nyújtott előnyökre a legnagyobb szük-
ségük van.*) 

Hej! — nem igy, sőt egészen más-
ként van ez az alantosabb néposztályaiban 
is sokkal felvilágosultabb,  sokkal gazdagabb 
küiföldön,  s hála Istennek ! hazánknak inás, 
a miénknél sokkal vagyonosabb vidékein is. 
A különböző társadalmi osztályok tömörü-
lése által, saját jól felfogott  érdekeikben 
alapitott és virágzóan feni  ártott szövetkeze-
tek itt is, ott is — már is nagyszámban 
nyertek léteit, nyújtják előnyeiket, sőt nap-
ról-napra hódítanak, gyarapodnak. 

Csak nálunk, a hol pedig általános sze-
génységünknél fogva  a legnagyobb szükség 
volna azokra, vegetál, sőt haldoklik, inert 
fojtogattatik  azok eszméje. A müveit és gaz-
dag Badenben pld. — már nemcsak a vá-
rosi elem karolta fel  és testesítette meg a 
fogyasztási  szövetkezetek és egyesületek esz-
méjét, hanem a mezőgazdasággal foglalkozó 
osztály is nagy hasznot liüz belőle. 

Hogy e tekintetben egy kis statiszti-
kával is szolgáljunk, érdekesnek tartj uk 
felemlíteni,  hogy a kis Badenben a fogyasz-
tási egyletek, szövetkezetek száma a mult 
év végén 280—300 volt, tagjainak száma 
12—15 ezerre rúgott. Igen, mert itt helye-
sen fogják  fel  és kellően fordítják  hasz-
nukra ezen egyesületeknek valóban köztu-
domású hasznos voltát. Itt felfogják,  jól 
tudják, hogy a fogyasztási  szövetkezetek 
mind a termelő, mind a fogyasztó  közönség 
érdekét egyaránt és mily nagy mértékben 

*) Már is fizetik,  mert a magán-mészárosok a hús 
árát immár fel  is szöktették. Szerk. 

Már a kora reggeli órákban szorongásig telve 
voltak az utczák fól  s alá sétáló közönséggel, s kü-
lönösen az idegenek egész népvándorlás rajaként to-
longtak az utczákon s gyönyörködtek a festőiesen 
díszített palotákon. Legtöbb amerikait és angolt lehet 
látni: különbeu képviselve van itt csaknem minden 
nemzet s élénk tarka vegyüléket képeznek feltűnő 
öltönyeikben a jajiániak, arabok és lurkománok. 

E közben az ég egészen kiderült s a má-
jusi nap egész fényével  ragyogott le az ünuepi 
fényben  úszó világvárosra. Minden arezon leírha-
tatlan öröm .kifejezése  honolt. Mindenki lázas iz-
gatottsággal várta a kiállítás megnyitásának órá-
ját. Végre megjelent Uarnot köztársasági eluök, 
nejével, a miniszterek és a katonai-iroda tisztikara 
kíséretében. 

A kiállítás központi iparpalotája előtt sze-
recsen-gyarmatu, auomita vadász és szenegáli ka-
tonaság volt felállítva. 

A diplomaták, szenátorok, képviselők, küz-
ségtanács, hadsereg, tengerészet és a sajtó kép-
viselői a központi iparpalota bensejében foglaltak 
helyet. Az elnök részére külön e czélra készített 
(liszes emelvény volt felállítva,  mellette egy másik 
neje számára. 

Az európai diplomácziai testület monarchista 
tagjainak a megnyitási ünnepélytől való távolma-

« s s ^ * * * * * * * * * * » ^ 
| Előfizetési  ár: V 
-K Egész évre 4 fit. 
* Félévre . 2 irt. 
ţ) Negyedévre 1 fit. 

Î Hirdetési dijak: 
* 3 hasábos petitsnrórt v:ik> 
+ annak helyéért 5 kr. 

Bélyegdijért kiilün niimlon 
beiktatásnál 30 kr. 

L A P . i Nyílttéri czikkek 
•K soronként 10 krért küziil-
^ tétnek. 

mozdítják elő. Tudják jól, hogy az ily czélu 
szövetkezetek a közvetítőknek igen gyakran 
dús nyereségét az erre sokkal méltóbb és 
érdemesebb termelő és fogyasztó  közönség 
között osztják meg; s igy a míg egyfelől  a 
termelő árúit drágábban adhatja el, másfe-
lől a fogyasztó  mégis olcsóbban jut azok-
hoz, mint amazok kezéből, kik pusztán a 
vétel- és adásból nagy vagyonra tesznek 
szert, a termelő és fogyasztó  közönség egye-
nes rovására. 

Igy v a n e z a budapesti országos — és 
más vidéki fogyasztási  szövetkezetekkel is ; így 
tapasztalható Csíkszereda város közönsége 
is ezt. bár a közöny és elfogultság  miait 
kisebb mértékben, — a hasonczélu és tö-
rekvés,il csikszeredei fogyasztási  szövetkezet-
nél is. S mégsem kívánja, nem akarja be-
látni az abból háramló gazdasági hasznot, 
s annak esetleges megszűnéséből kézzelfog-
hatókig ráhárulható hátrányt. Sőt,, a mint 
sejthető, a sötétség táborával a kaján irigy-
ség, a sértett hiúság (ha lehet az illetőknél 
e tekintétben hiúságról beszélni) szövet-
kezni látszik, hogy annál könnyebben si-
kerüljön a megfojtás  nemtelen munkája. 

Tisztelt összessége a csíkszeredai t.ura-
dalomnak, hát néni jól, sőt igen rosszul van 
az. hogy a társulás és szövetkezésnek világ-
szerte elismert czélszerü módjával önmagun-
kon nem igyekezünk segíteni, hanem min-
tegy önkéntesen segítjük elő saját megsar-
czol hatásul ikat, kétes existencziáknak kö-
rünkben való könnyű megtelepülését és vé-
rünkből való meglépesedését. 

Pedig ezt tesszük, ha közönyünkkel 
továbbra is elősegítjük a sötétség munkáját 
hogy e tekintetben is mihamarább a vain-
pyrok éjje vegyen körül bennünket. 

Dixi et salvavi animam meam. 
Eyo. 

radása látszólag kinos benyomással volt a jel< n-
voltakra. — Távoliétökkei tűntettek az angul, az 
orosz, az olasz, a német és az oszsztrák-magyar 
nagykövetek. A köztársasági államok képviselői 
azonban teljes számban jelen voltak. 

Carnot köztársasági elnök elfoglalván  helyéi, 
Tyrard minisztereinők rövid beszédet intézett, 
hozzá, melyre CariMt szép és hangzatos beszédben 
üdvözölte Francziaország vendégeit. Beszéde; vé-
geztével, 2 óra 35 perczkor a kiállítást megnyi-
tottnak nyilvánította. 

Az elnök beszéde leírhatatlan tetszészajjal 
fogadtatott  a hallgatóság által s e tetszészaj ki-
hatott a Mars-téren bebocsáttatásra váró közön-
ség sorai közé is s eget rázó „Éljen Francziaor-
szág I", „Éljen a köztársaság!" kiáltások reszket-
tették meg a levegőt. 

Ezután Carnot elnök Tíroger és Goison igaz-
gatók kalauzolása mellett az egész társaság kísé-
retében megkezdte körútját a kiállítás helyiségei-
ben. Az iparpalotát a gépcsarnokkal összekötő 
galleria megtekintése után az orosz, olasz, svájezi 
és amerikai osztályokba, azután a szépművészetet 
osztályába ment. 

Az osztrák-magyar kiállítás — mely egészen 
kész — megtekintése után a belga és augol os/.-



Május 15. 

L A F S Z E H L E . 
I. Képviselőház. 

Május 6-án a képviselőház néhány elnöki ki-
jelentés után folytatta  a 4-én félbeszakasztott  költ-
ségvetési vitát, mely korántsem folyt  oly általános 
érdeklődés mellett, mint ezt várni lehetett. A kor-
mánypárti szónokok alig szólnak a vitához. A mai 
napon is csupa ellenzéki szónokok beszéltek, s 
ia .-in is annyira a költségvetésről mint inkább a 
niiniszfervíiltozásról.  Beszéltek Eötvös Károly, Pet-
rjrhs Ferencz, Szentkirályi Albert és Szederkényi 
Nándor. 

A Május 7-iki ülésről lapunk máshelyen em-
lékezünk meg. 

Május 8-án megkezdődött a költségvetés rész-
letes tárgyalása. Két minisztérium és a miniszter-
elnökség költségvetése intéztetett el. A miniszter-
elnöki tárrzánál élénk vita volt. — Irányi Dániel, 
Hnitsy l'ál, Orbán Balázs. Apponyi Albert gr. Sza-
lnv Karolv és Ugrón Gábor szólaltak fel  és hevesen 
támailiák a miniszterelnököt, Irányi a 32000 frtnyi 
miniszterelnöki tizetésnek 8000 fit  tal való leszállí-
tását javasolta. Ezután egy kis polémia fejlődött 
ki Irányi és Apponyi gr. között az állami admi-
nisztrál ió kérdése fölött.  Majd Apponyi mértéket 
álliiolt IV.I Tisza minisztersége alatti 14 évről, 
nielyszerint az ország állapota az emiitett idő alatt 
nem mondható kedvezőnek s ezért nem fogadja  el 
a költségvetést. Ezután Tisza válaszolt Apponyi-
nak igyekezett állításait gyengíteni, de ez nem 
sikerült neki. Ugrón Gábor a miniszterelnöknek 
azon kijelentésére szólalt tel, hogy ö (Tisza) nem 
kér az ellenzéktől elnézést, de kér igazságot". 
Ugrón röv id tárgyilagossággá I veté szemére Tiszá-
nak mulasztásait. Kzntán l'olónyi Géza és Tisza 
közön élénk szóváltás támadt, melynél Matlekovics 
államtitkár lemondása is felemlítetett.  Kzzel az 
Ülés véget ért. 

Jlájns 9-én a képvházbnn ismét a miniszterelnök 
személye ellen intézett az ellenzék heves rohamokat. 
I'ázmándy l>énes a hírhedté vált rendelkezési alapot 
bolygat la meg, a mi Tiszát szerfölött  kellemetlenül 
ériniette. I'g.van e tételnél Apponyi Albert gr. Sze-
derkényi Nándor, Orbán Balázs és Irányi Dániel 
szólaltak fel,  s a párisi kiállitásl is fölhozták,  to-
vábbá a czimer- és zászlókérdést, Magyarország 
befolyását  a külpolitikára és folytonosan  hanyatló 
tekintélyét a külföld  előtt. Mindezekre Tisza vá-
laszolt, s igyekezett az előtte szólók állítását ezá-
folgatni,  szavait azzal végzé, hogy a katonai vita 
miatt a hadsereg még mindig ideges s ez okból 
nem lehet ujabb követelésekkel elő állani. A mi-
niszterelnök eme szavai óriási izgatottságot kel-
tettek az ellenzék sorai közt. Tisza beszéde után 
rögtön távozott a képviselőházból s igy nem hal-
lotta Ugrón líábnr szenvedélyes hangon tartott 
fölszólalását  melynek éle szintén ő ellene volt in-
tézve. Az iilés további folyamán  beszélt még Vé-
esey Endre, Győri Elek, Polónyi (îéza és Szeder-
kényi Nándor, a király személye körüli miniszté-
rium költségvetésénél bizonyos rendjel adományo-
zás egyéb kitüntetések kérdését feszegették. 
Ezután a belügyminisztérium költségvetésének tár-

í ályokat nézte meg. Mindenütt kitüntető óvácziók-
kal fogadták  s bemutatták neki a főbiztosokat. 

Az élelmiczikkek csarnokában rendezett lunch 
megi örténte után Carnot elnök visszahajtatott az 
elysei palotába, mindenütt a legnagyobb öröinri-
vulgások között kisérték; hallatszott ugyan egy 
pár „Yive Boulanger" kiáltás is, de ez alig volt 
észreveheti", az ezernyi tömeg által siirün hangozta-
tott „Vive Carnot", „Vive respublice" kiáltások 
között. 

A kiállításhoz vezető utczákon a kiállítás 
megnyitása után is beláthatatlan néptömeg özön-
lött a Mars-térre, ugy hogy a közlekedés több 
helyen teljesen fönnakadt  s csak nagy erőfeszítés-
sel volt, képes a rendőrség a segítségére kirendelt 
katonasággal a közlekedést legalább némileg hely-
reállítani. 

A kiállítás még nincs egészen készen, de 
elődeihez képest, sokkal gyorsabban — alig pár 
napok alatt — teljesen el fog  készülni. 

* 
* 

Ksie egész Páris tündéries fényben  úszott; 
a pompás kivilágítás egészen elbiivölővé tette a 
parkokat. A játszi esti szél könnyedén lobogtatta 
a rengeteg zászló-erdőt; nincs ház, melyen leg-
alább két-három lobogó ne volna; a franczia  szi-

c s í k i L A P Ó K . 

gyalását kezdték meg, melynek során felszólalt 
Orbán Balázs, Apponyi Albert gr, Szederkényi és 
Uray Imre. A lelencz ügy és a főispán  elbocsátások 
hozattak szóba. Ezekre Baross miniszter felelt  meg 
a tőle szokott tapintattal s beszédét azzal végezte, 
hogy az ő hatásköre alatt történtekről a felelős-
séget mindig elvállalja 

Május lo-én a költségvetési vita a rendes 
mederben maradt. A mai szónokok közül Kaas Ivor 
b., Kun Miklós, Szederkényi Nándor, Pázmándi 
Dénes, Orbán Balázs és Zimonfay  János nemcsak 
a főispáni  intézményt támadták meg, hanem magát 
a személyeket is s adatokat soroltak fel  a közi-
gazgatási visszaélésekről; különösen Kaas adatai 
a kormánypárton nagy mozgást és nyugtalanságot 
okoztak. Baross Gábor felelt  e vádakra, de nem 
nagyon igyekezett azoknak megezáfolására  s a le-
hetőleg általánosságban beszélt, ugy hogy különö-
sen az állami adminisztráció kérdésében elfoglalt 
álláspontját nem lehetett kivenni, hogy Tisza vagy 
Szilágyi elveit teszi-e magáévá. Ezután a színházak 
kérdése került felszínre,  a melynél Vadnay kor-
mánypárti képviselő volt az ellenzéki vezérszónok 
s élesen támadta meg Beniczky Ferencz kormány-
biztost. De Beniczky készenvolt a felelettel  s talp-
raesett beszédben válaszolt Vadnaynak. Végre a 
helyes középutat egy harmadik szónok Visy Imre 
találta el a ki az egész színházi kérdést egy alá-
rendelt jelentőségű kérdésnek declarálta. A szín-
házi vitát ez ülésen nem fejezték  be. 

Május 11-én a képviselőház folytatta  a költ-
ségvetési vitát. A színházak ügyét rendezték. In-
dítványok tétettek, hogy a színházak rendezése a 
belügyminisztérium ügyköréből a kultuszminisztéri-
uméba tétessék át. Különoeu a vita nagyobb ré-
szét épen ez ügy foglalta  el, s nem egy izbeu csa-
pott, át a személyeskedésre különös n Baross mi-
niszter és Koinlóssy Ferencz közölt. A vita befeje-
zésével az előadó felszólalásaj  illan a ház a tételt 
megszavazta s az iditváuyukat mellőzte. Kzután a 
fővárosi  rendőrség tételével foglalkozott,  a ház, a 
melyben Györy Klek és Baross miniszter szólaltak 
fel,  í'lés végen Yargics Imre inierpellált a tenies-
megyei községek inségi kölcsöne ügyében. 

A iui|»i Hajló ii.vilalko7.aiui 
J l o l n á r Jó/.<**»f  k£|»vÍN«-Iőiik l>e-

Nzéde felett . 
A május 7-iki ülésen a képviselőház folytatta 

a kötségvetési vitát. Az első szónok képviselőnk 
Molnár J ó z s e f  volt, ki ez alkalommal szó-
lalt fel  először a házban éspedig a ţinut a lapok 
alábbi kinyilatkozat,aihól láthatjuk a ház általános 
figyelnie  között. Molnár tévedésnek mondotta a hi-
tet, hogy Austriával karöltve akcióra képes nagy 
hatalom lehetünk, s fejtegette  és kimutatta, hogy 
mily bajt okoz a takarón tul nyújtózkodás, a min-
denáron katonai hatalomra törekvés, mely Iliig egy-
felől  elnyeli bevételeinknek leguagyobb részét, és 
e miatt nem vagyunk képesek gazdasági és cultu-
rális érdekeinket védeni, fejleszteni,  addig másfelől 
maga a nép, maga az ország évről-évre szemmel 
láthatólag szegényedik és közeledik a vagyoni bű-
nek mellett leggyakrabban láthatni az orosz szí-
neket. 

A kiállítás területe egész tündérkertté vál-
tozott át s a szemlélőnek az „ezeregy éjt" jut-
tatja eszébe. — A kiállítás legnagyobb remekműve 
az E i f  f  e l-t o r o n y egészen föl  a csúcsig lég-
szeszlámpionokkal volt kivilágítva. 10 órakor az 
egész torony, mint egy izzó nap, vörös bengáliai 
fényt  lövelt szét. A sárgás lángoknak pirossá át-
változása egy pillanat alatt történt, úgy hogy a 
százezernyi néptömeg bámulatkiáltást hangoztatott. 
Kevéssel 10 óra után a toronyról elröppent az 
első tűzijáték, a mi jeladás volt az általános tűzi-
játék megkezdésére. 

Ezután a Szajnán megkezdődött a velenczei 
éj. A hajók fellobogózva  és kivilágítva surrantak 
el egymás mellett s szebbnél-szebb tűzijátékkal 
gyönyörködtették a partokon sétáló óriási közön-
séget. 

Az utczákon katonai zenekarok vonultak fel 
a marseille lelkesítő hangjai mellett. A szilihá-
zakban díszelőadások voltak. Szóval egész Páris 
öröm és kéj tengerében úszott. 

Első napon a kiállítás látogatóinak száma 
meghaladta a hetvenezeret. 

A viszontlátásra 1 
Kolomári, 

20. st&m. 

káshoz, mit eléggé igazol a gabona kivitel érték 
csökkenése, a kivándorlás óriási mérve, a birtok-
változások nagy száma, a váltó adósságok nagysá-
ga, az ipari behozatal óriási volta. Birálja továbbá 
a kormány külpolitikáját is, mely sokkal inkább 
védi az idegen érdekeket, mint saját érdekeinkein-
ket. Mindezeken a bajokon pedig nézete szerint csak 
egy móddal lehet segíteni t. i. -. ugy ha felhagyunk 
a katonai hatalomra való törekvéssel s mert ezt nem 
látja a kormány által követett politikában nem 
fogadja  el a költségvetést. Utánna Scbvarcz Gyu-
la szólott a költségvetés mellett, majd Kun Miklós 
ki gr. Andrásinak az önálló hadsereg ellen irányuló 
beszédét bonczolta, a mire Hegedűs Sándor előadó 
zárbeszéde következett, Hegedűs annak kijelentése 
után, hogyha Molnár képviselő ma a költségvetés 
ellen fel  nem szólalt annak védelmezése se volna 
szükség, — polemizál Horánszki Nándorral, majd 
áttérve Molnár beszédére, a melyre megjegyezvén, 
hogy mint minden magyar embernek még ő neki 
is örömére szolgál, ha látja, hogy valakinek felszó-
lalásában a tudományosság és szorgalom nyer ki* 
fejezést,  bírálat alá vesszi annak közgazdasági 
részét, és habár Molnár statisztikai adatait ten-
dentiosusuak tartja is s habár nem oly sötétnek 
látja is a helyzetet a mint az festve  van, mégis 
kötelessége konstatálni, hogy az adatok anyagot 
adtak a gondolkodásra nemcsak a kormánypárt-
nak, de a nemzetnek is. Utánna Wekerle pénz-
ügyminiszter szólalt fel  s különösen a pénzügyi 
administratiot vette pártfogásába  az ellenzék tá-
madásaival szemben, mellesleg pedig Hollakit tá-
madta meg, és végül Molnár képviselőnek beszé-
dére reflektált  maga is elismervén azt szabatos és 
kiválólag tárgyilagos beszédnek. Érre megtörtént* 
szavazás, minek eredménye az lett, hogy a többség 
a kóltség\élést a részletes tárgyalás alapjául el-
fogadta. 

Azt hisszük szolgálatot teszünk a nagy kö-
zönségnek, ha ide igtatjuk a napi sajtó részleteit 
képviselőnknek M o I n á r Józsefnek  május 7-iki 
nagy beszédere. 

A kormánypárti „Nemzet'1 igy ír: 
A képviselőházban ma tovább folytatott  álta-

lános vita során az első felszólalás  egy „szüz pe> 
széd" volt, melyet Mulli á r József,  szélsőbali kép-
viseli! tartott, természetesen a budgett ellen. Ez 
azonban nem gát,olt,a a házat s benne különösen a 
többséget, hogy kezdettől végig osztatlan figyelem-
mel hallgassa a szónok kifogástalanul  tárgyilagos 
és magával a költségvetéssel behatóan foglalkozó 
tartalmas előadását, melyet mások botrányhajhászó 
kurjantásai es elvadult személyeskedései, vagy la-
pos phrásisai után jóltevő érzéssel hallgatott, min-
kenki s ezért az éljenzések, melyekkel szónokot 
beszéde végeztével pártja kitüntette, megérdemel-
tek voltak. 

A „Pesti-Napló" igy: 
A mai nap különben az érdekesebbek egyike 

volt. Mindjárt az első szónok: a függetlegségi  Mo'fr 
n ár József,  ki ezúttal szólalt fel  először a par-
lamentben, teljes mértékben le tudta kötni a ház 
figyelmét.  Rokonszenves nyugott hangon, vonzóan 
s mégis szakszerűen, szigorúan a tárgyhoz tartva 
magát, bírálta a költségvetést, melyet elitélt. Be-
szédének külöuösen az a része tett nagy hatást, 
melyben az ovszá» elszegényedésének illusztrálása, 
a birtokváltozások és váltó adósságok érdekes stai 
tisztikai képét nyújtotta. Az ellenzék t̂ömegesen 
gratulálta a fiatal  szónokot s a kormánypárt tet-
szésének később az előadó és a pénzügyminiszter 
szavakban is kifejezést  adtak. 

Az „Egyetértés" igy; 
„A költségvetési vita utolsó kiemelkedő mos. 

zanatát a függetlenségi  és 48-as párt egyik legfia-
talabb tagjának, Molnár J ó z s e t-uek maidén 
speechje képezte. A hat napos vita során hallott 
nagy beszédekhez méltón sorakozik Molnár József 
beszéde, ki ma olyan fényes  parlamenti sikert ara-
tott, mmő ez ülésszakban csak nagyon kevesek-
nek jutott osztályrészül. Molnár József  támadása 
súlyos volt a költségvetés ellen, élét, savát és bor-
sát tüntető tapsokkal ismerte el az ellenzék; tár-
gyilagosságáról bizonyságot tesz az, hogy a kor-
mánypárt szónokai, köztűk Wekerle pénzügymi-
niszter is az elismerés olyan őszinte hangján em-
lékezett meg, a mi eddig nem volt szokás a kor-
mánypártról az ellenzékkel szemben. A szflzbe-
széd formai  s tartalmi súlyát csak emelte a szó-
nok higgadt s e mellett lelkes előadadása s ei 
magyarázza meg; azt az ösziute óvácziót, meljlyel 
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Molnár Józsefet  beszéde végeztével pártja s a mér-
sékelt ellenzék elhalmozta." 

A „Budapesti Hírlap" igy: 
„A mai ülésen M o l n á r József  szűzbeszéde 

keltett élénk figyelmet.  Az általános elszegénye-
dés mértékéről és okairól tárgyilagos modorban 
és szép előadásban foglalta  össze tömérdek adatát. 
A függetlenségi  szüzszónok sikerén még a többség 
is tudott örülni," 

A „Pesti Hírlap" igy: 
„A képviselőház ma befejezte  a költségvetés 

általános tárgyalását. Molnár József,  a független-
ségi párt tagja, szépen átgondolt beszédben — 
— melyet a ház osztatlau figyelemmel  hallgatott, 
melyre utóbb az előadó s a pénzügyminiszter is 
reflectált  — bírálta a költségvetést s annak elfo-
gadása ellen nyilatkozott." 

A „Budapest" igy; 
„Egyet lobbant s aztán végkép kialudt ma 

a költségvetés általános vitája, mely azonban ma 
még meglepetést is hozott. Egy új szónokot hal-
lottunk, aki első parlamenti beszédével azounal a 
yezetfcszerepre  hivatottak közé küzdte föl  magát. 
Az uj kitűnőség, ki e nevet úgy ékesszólási ado-
mányánál, mint ritka tanultságánál s éles szelle-
ménél fogva  megérdemli, M o l n á r József,  pártunk 
fiatal  tagja. Beszéde az egész vitának egyik leg-
kimagaslóbb pontja volt s migaz ellenzéket foly-
tonos tetszésnyilvánításokra ragadta, elösmerését 
a kormánypárt sem tagadhatta meg tőle." 

A „Pesti Újság" igy: 
„A mai ülésben M o l n á r József,  a függet-

lenségi párt egyik jeles tagja tartotta szűzbeszé-
dét, melyet az ellenzék mindkét tábora élénk tet-
széssel fogadott.  A beszéd széleskörű tudományról 
és éles logikai gondolkozásról tett tanúságot és a 
szónok, a ki e mellett még pombás előadási ké-
pességgel is meg van áldva, valóban megérdemelte 
&z üdvözleteket, miket a ház minden oldaláról 
kapuit." 

A „Pester Lloyd" igy : 
„Igazságtalanság volna a mai nap sikerét a 

függetlenségi  párttól elvitatni, melynek egyik re-
ményteljes fiatal  tagja kötötte le az egész ház 
figyelmét  szüzbeszédével. E tiatal székely képviselő 
ţiedig nem nuia, mint M o 1 n á r .József,  kinek mai 
parlamenti diadalán önérzettel nemcsak pártja tet-
szeleghet, hanem tetszeleghetünk mi is a sajtó 
munkásai, kik li) évvel ezelőtt tagjaink között tisz-
telhettük a tiatal képviselőt, ki akkor egy nagy-
napilapnak munkatársa volt, a hol mint látjuk sa-
játította el azt a könnyed tárgyalási modort, mely 
öt ma a parlamenti szónokok előbbkelői mellé he-
lyezte. És habár nem is értünk mindenben egyet 
ti tiatal képviselővel, azt keszségesen elismerjük 
mi is, mint elismerte a pénzügyi bizottság előadója 
és elismerte maga a pénzügyminiszter ur is, hogy 
okos és jól átgondolt beszéd volt. Az a kevés, 
mit e beszéd rovására felhozhatunk  az a fiatal 
képviselő pártjának terhére esik, az a sok l'edig, 
Iliit abban dicséruleg felemlíthetünk,  az csupán 
csak az ő személyes érdemének tudandó be. Szi-
gorú tárgyilagos következtetéseit, fejtegetéseit  az 
egész ház a legnagyobb figyelemmel  hallgatta s a 
beszéd végeztével éljenzés gratuláczióval lettek ju-
talmazva nemcsak, de a kormánypárt vezérszóno-
kai is öt, mint a tárgyilagos kritika példányképét 
matatták be az ellenzéknek." 

C s i k v á r m e g y e k S z i g a z g a l á t i l b i -
M u w g i u a k i l l é s é b ő l . 

Csíkszereda, 188'J. inájua 13. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága havi 

ülését ma tartotta meg, miről a következők emlit-
Üetök M : 

Az alispáni jelentés megemlékezik a lefolyt 
hónap ügyforgalmáról,  melyszerint a csupán alis-
páni iktatóra adott 707 ügydarabból 690 ellátást 
nyert; örvendetesen konstatalja továbbá, hogy évek 
óta a mult hó volt az, melyiken tűzeset a megyé-
ből nem jelentetett be. 

A gyámhatósághoz árvaszéki elnök jelentése 
szerint 563 ügydarab érkezett be, miből 641 da-
rab el is láttatott. A gyámpénztárba befolyt  8819 
frt  60 kr., kiadatott 206/ frt  26 kr, marad pénz-
készlet a hó végén 6702 irt 34 kr. 

A főorvosi  jelentés a közegészségügyi viszo-
nyokat a mait hóról kedvező szinben tünteti elő, 
mert mind a táj-kór betegségek, mind pedig a he-
veuy-fertözö  kórok gyérebben fordultak  elő és sze-
líd lefolyásúak  voltak, járványos betegség pedig 
fim  jpqtatlMzotti 

C S I K I L A P O K . 

Az adófelügyelö  jelentése szerint az L -Wfi.  ' 
évnegyedi 139,360 frt  adótartozásból April végéig 
61,697 frt  folyt  be, tehát ez évben 5034 frttal  ke-
vesebb, mint a mult év hasonló időszakában. 

A csíkszeredai kir. ügyészség területén levő 
fogházak  személyforgalma  a kir. ügyész jelentése 
szerint a mult hónapban 147 volt, s ezek közt 
elitélt 128. Büntetés idejét kiállót,ta 07. Bűneset 
feljelentetett  37, kevesebb 12-vel a megelőző havi 
bűnesetek számánál. 

Az italmérési jog kártalanítása körüli eljá-
sásra hivatott albizottságba mngválasztattak: Be.cze 
Antal alispán elnökül, Endes József  helyettes el-
nökül, "Lázár Menyhért és Lázár Domokos rendes 
tagokul, Székely Endre és Nagy Imre póttagokul. 

Az újonnan kinevezett m. kir. pénzügymi-
niszternek üdvözlő tellrat küldése határoztatott el. 

A nagyszebeni postaigazgatóság azon intéz-
kedése ellen, mellyel a toplieza-szaszrégeni útvo-
nalon mindennapivá tett postajánit miatt a ditró-
borszéki postaközlekedést beszüntette, a közmun-
ka és közlekedési minisztériumhoz feliratot  hatá-
rozott a bizottság küldeni. 

Az útrendöri szabályoknak ismételt gyakori 
megsértése miatt eme szabályrendeletnek ujabbi 
kihirdetése a járási hatóságoknak kötelességévé 
tétetett. 

Zsögöd, Csicsó és Madéfalva  községek között 
átfolyó  patakok medrének szabalyozása az illető 
községek közmunka-erején elredeltetett. 

Az adófelügyelö  indítványára Göröesfalva, 
Gyimesbiikk, Madaras. karc/.l.ih ,i..leiioialva, Csic 
Szenttamás, Csikszentmiklós, S/.épviz, Yacsárcsi, 
Dánfalva  és Szeiitmiliálv kö/.segek biroi es jegyzői 
ellen a. felelősség  alkalmazasa, kimondatott. 

K ( i I i O ] \ F Í : i i É K . 
— Tisztelettel kérjük azon t. olvasóinkat, 

kik az első évnegyed előfizetési  dijával még hát-
ralékban vannak, hogy azt minél előbb kiadóhi-
vatalunkhoz befizessék. 

— Ifj.  Molnár Józsefről,  csíkszeredai vá-
lasztókerület ors/gy. képviselőjéről lapunk mult 
cizámában betegség híréi hozluk. Örömmel konsta-
táljuk, hogy lapunk megjelenésének idejére már 
helyreállott volt képviselőnk megláiuadoil egész-
sége, úgy, hogy folyó  hó 7-én a költségvetési tör-
vényjavaslat tárgyalása alkalmával, a vitában igen 
szép és tartalmas beszéddel vett részt. Molnár 
beszédéről külön czikkbeii emlékezünk meg s ott 
regisztráljuk a napi sajtó kritikáját, mely nagyon 
elismerőleg szól városrnk sziilöiiéuek az ország-
házban történt lugelso fnliépeseről. 

— Hymen. Mikó Árpád a gyergyószeníaiik-
lósi választókerület orsz. képviselője. gyergyó-
alfalvi  földbirtokos  eljegyezi e lliurmsleiui Xliurnian 
László marostordaniegyei nagytól tokos egyetien 
leányát Tliui maii Annát. (íratmaiunk I 

— Eljegyzés. -Fejér Sándor a csikszépvizi já-
rás fiatal  tehetséges szolgabir.ija folyó  évi május 
hó 6-én eljegyezte özv. Száva lslváuné csikszép-
vizi földbirtokosnő  szép és mivelt leányát Katin-
kát. Boldogságot és sok szerencsét kivárniuk kö-
tendő frigyükhöz. 

— Törvényhatósani közgyűlés. Csikvármegye 
törvényhatósági bizottsága i 'síkszeredábaii folyó  évi 
május hó 20-ik napjan d. e. 10 órakor kezdodöleg 
a megyeház tanácskozási nagytermében tartja meg 
rendes tavaszi közgyűlését. A közgyűlésről szóló 
meghívóhoz mellékelt prograinm negyvenhat poiit-
bau sorolja fel  az elintoíeá ulá kerülendő ügyek 
sorozatát. A sorrend 3ó-ik pontját a Ur. Tiltsciier 
Ede lemondása következtében üresedésbe jött gyú-
szentuiiklósi szolgabírói állasnak választus utjáu 
leendő betöltése képezi. Értesülésünk szerint eddig 
csakis Bogády Gyula árvaszéki jegyző pályázott 
a 20-án betöltendő szolgaoirói állasra a menuyiüen 
szorosan vett pályázatnak uem tekinthető az, hogy 
a csikszentniártoui és gyó-tölgyesi szoigabuaK. 
kérvényt adtak be a főipaiuioz,  hogy mostani szék-
helyükről Gyergyószentmiklósra heiyozze at. 

— Majalisok. A h e l y i t uz o 11 ó e gy le t 
saját pénztara gyarapiUsura folyo  EVI UIJJUS no 
19-én a nSuta-leuyo"-beii májubst rendez, lielépii 
dy személyenként 40 kr. — Gyermekjegy 10 kr. 
— A csiksoinlyói r. kath. tanitoite p ezde 
ifjúsága  folyó  május hó 18-an szombaton májusi 
tanezvigahnat rendez a Nagysomlyó mögötti títodi 
fenyvesben.  — A c s i k s o u i l y o i r. hath. ío-
gymnaaium ifjúsága  juliua hú 1-én majálist 
rendez a szokott helyen. 

20. szám. 

— A csíkszeredai húsfogyasztási-szövetkezet 
lájus hó 10-ére közgyűlést hívott össze, hogy a 

szövetkezetnek a közönyösség által kérdésessé tett 
további fennállása,  vagy más sorsa felett  határoz-
zon. A részvétlenség a tagok részéről is oly nagy 
mértékben nyilvánult, hogy a gyűlés nem volt lia-
rozatképes, s igy ujabb gyűlés fog  tartatni, mely 
aztán a megjelen endök számára való tekintet nél-
kül határozand. A szövetkezet, — e közhasznú intéz-
mény, iránt tanúsított e részvétlenség s közönyről 
szól mai vezérczikkiink is, s magunk részéről is 
felette  sajnálnék, ha a szövetkezet nálunk, ke-
vésbbé vagyonosoknál sem állhatna fenn. 

— Halalozás. A következő gyászjeletést vet-
tük A kászon-alcsiki róm. kath. papság szomoro-
dott, szívvel jelenti főtisztelendő  F e r e n c z i I g-
n á c z nagykászoni róm. kath. plébánosnak folyó 
évi május hó 9-én d u. C órakor hathavi súlyos 
szenvedés után történt elhunytát. Az elhunytnak 
hűlt tetemei 188'J. évi május hó 13-án hétfőn  d. 
e. 10 órakor tétetnek nyugalomra ugyanakkor 
leend az engesztelő szent mise-áldozat ő érette 
bemutatva. Az elhunyt született Kászoiiimpérben 
18.Só. május 2-án, pappá szenteltélett 1859. július 
21-én. Tonlai. járai és íneiiasági lelkipasztorko-
dása után I8i>9. évben nagykászoni plébánossá lön 
megválasztva. Szülőföldje  iránti lángoló szeretet-
tel szivében, faradságot  nem ismerő munkássággal 
és a hol kellelt, küzdelemtől s áldozattól sem ri-
adva vissza, működött 20 éven át, ugy az egyhá-
zi és tanügyi téren, mint szülőföldjei  helyes irá-
nyit műveltségének és anyagi jólétének felvirágoz-
tatásán. 

— Éppen most jelent meg és kapható György-
jakab Marton könyvkereskedésében t'sikszeredaban 
Baka .l.uios csikszontiuártoni r. kath. kántor ál-
lal szerkesztett „ÖIÍAN'I î YAL" c/imít katholikus 
ima- és énekkönyv második és bővített, kiadása, 
•Jl ívnyi gazdag tartalommal. — Iv/.en imakönyv-
11.-k mar a/, első kiadása a nagy közönség részé-
ről oly s/.ives fogadtatásra  talált, hogy rövid más-
fél  év alatl 2"! in példányban kelt el. A jelen má-
sodik kiadás a s z e n t k e r e s z t ű t. j á v a I 
bővítve, jobb papíron s Ízléses kiállításban került 
ki a sajtó alól. -— Kzen imakönyv különösen ajánl-
ható első áldozási, berbálasi, újévi, névnapi és is-. 
kolai vizsga-ajándék tárgyul, a mit a fiit.  lelkész-
kodó papság, a t. kántor és tanító urak szíves 
Ügyeimébe ajánlok. — A csinos imakönyv ára: 
vászonköt,ében in kr., fél  bőrkötésben 45 kr, egész 
bőrben 50 kr, diszitötéshen 80 kr, kötetlen 25 
krjávai számítom darabját s minden 10 példány 
uiau egy tí.-./loletpéldányt adok. 5(1 példányon fe-
lüli megrendelést díjmentesen szállítok. — Csíksze-
reda, ISS9. „május hó ]5-én G y ö r g y j a k a b 
Marton, a/.„ Őrangyal" kiudö-tulajdouosa. 

— Mei ényiet a czár ellen. Egy pétervári táv-
irat jelenti, hogy az orosz fővárosban  mindenfelé 
egész határozottsággal azt beszélik, hogy a mult 
pénteken 111. .Sándor cár ellen ujabban Gacsiná-
bau rovolverrel merényiéi el követtek el. A me-
rénylet azonban nem sikerült. Másrészről erősen 
tagadják a liirl, és igyekeznek azt, megcáfolni.  Tény 
azonban, hogy ujabban ismét több katona-tisztet 
elfogtak.  Yalaniinek kellett okvetlenül történnie az 
ujabb időben, mert az orosz főváros  rendkívül 
nyugtalan. 

— Töivtny a járdataposók ellen. Az angol 
alsóházban nevezetes törvényjavaslatot tárgyalnak 
most. Benyújtója Atkinson parlamenti tag; maga 
a javaslat szomorúan jellemzi a londoni viszonyo-
kat, de azért elkelne akárhány más nagyvárosban 
is, Atkinson indítványa az, hogy külön törvényt 
kell hozni az utczai Don Juánok ellen. Javaslatá-
nak fő  pontja ez „A ki az utczán, vagy valamely 
nyilvános helyen frivol  szándékkal (jog nélkül) meg-
szólít valamely nőt, vagy pedig azt tolakodó, al-
kalmatlan módon üiilözi, erkölcstelen személynek 
tekintessék és mint ilyen kerüljön büntetés alá. Az 
ilyen ember büntetése első esetben egyhavi, ismét-
lődés esetén három hónapi kényszermunka". — 
Hogy legtöbb esetien megvédelmezné a drákói tör-
vény a nőket, az kétségtelen, de a londoni férfivi-
lágra nem nagyon megtisztelő, hogy már ilyen esz-
közhöz akarnak folyamodni  vele szemben. A parla-
ment különben még nem döntött a javaslat ügyében. 

— A httseg puvtiásai. Az északamerikai 
Egyesült államokban — mint New-Yorkból jelentik 
— egy idő óta rendkívüli hőség uralkodik. Mine-
setaban és Wisconsinban nagy erdőégések vannak, 
mivel az erdő száraz fái  a nap hevétől meggyulad-
nak. Az erdőégés folyvást  terjed, fölemésztett  mái' 
több faraktárt  s néhány falut  is pusztulással fe-
nyeget. 

— Nincs többé subick. A párisi vargák egy 
érdekes (újdonságot mutatnak be a párisi kiállitá-
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son s ezzel erre a nyárra alighanem kiszorítják a fe-
kete czipöket. A vargák tudniillik abbói indulnak 
ki, hogy a fekete  czipő úgyis borzasztóan poros 
lesz nyári időben, a fekete  helyett tehát világos 
szürke czipöket csináltak, melyeken nem látszik 
a por. A férfiak  czipője bőrből készül, a hölgyeké 
pedig selyemből vagy szövetből. A kis czipők sar-
kába körös-körül apró fényes  szegek vannak verve, 
melyek kaczéran ki-ki villannak a fodrok  alól. Az 
első pár ilyen új divatú czipöt egy külön küldött-
ség Carnotné asszonynak nyújtotta át, ki késznek 
is nyilatkozott arra, hogy az egész nyáron át ilyen 
czipöket fog  hordani s az uj divat ilyenformán  Fran-
cziaországban szentesítve van. 

— RÖVID HÍREK. Stefánia  özvegy trónőrö-
kösné és a kis Erzsébet foherczegnő  a napokban 
érkeznek meg Laxenbnrgba, nyári tartózkodásra. 

Sándor czár közelebbről ismét, Íróasztalán ta-
lálta a nihilista lap egyik újabb számát s egy le-
velet, melyben halállal fenyegetik.  — Merényletet 
követettel a franczia  köztársasági elnök ellen egy 
IVrrv nevü tengerésztiszt, a franczia  nemzeti ün-
nep megnyitása alkalmával. A merénylő pisztoly-
lyal lőtt az elnökre, kinek nem történt semmi ba-
ja, misei a pisztoly csak puskaporral volt töltve. 
A merénylőt elfogták.  — Labdázó társaság ala-
kult Kolozsvárt; elnökévé Felméri Lajos egyetemi 
tanárt választotta. A társaságba már eddig is 
száznál többen iratkoztak be. — A delegácziók 
egvbehivása jnnius 12-ére határoztatott. — 
Az aradi vértanuk szobrának bizottsága elhatá-
rozta. hogy a szobrot csak a jövő októberben ál-
lítja tol — A szegedi országos dalünnepre már 
több mint 25 egyesület részvétele van bejelentve. 
— 112 éves ember halt meg Déván a napokban. 
Az elhunyt aggastyán legöregebb embere volt a 
vidéknek az 18-lH—49-iki szabadságharczban 
ezredesi rangot viselt. — Barbar kegyetlenséggel 
állott bosszul Nagy-Háj községben iTorontáhnegye) 
egy jóniódu parasztgazda a feleségén,  kit hűtlen-
ségen kapóit, l/'niczczal és köt éllel kocsi jához erö-
sitetiesigy hurczolta végiga községutczáin. Mire a 
segélykiáltások figyelmessé  tették a községi lakoso-
kat, a szerencsétlen asszony már félholt  volt. — Szi-
lágyi Dezső igazságügyin in isztert május s-án, Po-
zsonyban egyhangúlag képviselővé választották, — 
Hermán Ottót, a kitűnő tudóst a törökszentmiklósi 
kerület május 9-éii egyhangúlag képviselővé vá-
lasztotta függetlenségi  programmal. — Tűz a pá-
risi kiállításon. Május 9-én reggel Salvador köz-
társaság pavillonjában tiiz ütött ki. mely falsző-
nyegekben és szekrényekben tett kárt. A tiizet a 
tűzoltóság gyorsan elnyomta. — Boszniából jelen-
tik, hogy a mult hé!en erős, hullámszerű földren-
gést éreztek, mely másodperczíg tartott. — Víz-
akna mellett, a kincstári sóbánya közelében folyó 
Sóspatak a napokban egy reggel nyomtalanul el-
tűnt: elnyelte a föld  anélkül, hogy még eddig va-
lahol felszínre  került volna. — Borzasztó halállal 
niult ki a napokban Szatmárott, egy Deák József 
nevü földmives.  A mezőn szántás után szalonasü-
téshez tüzet rakott, de meglepte a nehéz kórság 
és arczczal tűzbe esett. A szerencsétlen ember 
össze-vissza égett s belehalt sebeibe. —Franciaor-
szág és Ausztria-Magyarország hivatalosan kijelen-
tették, hogy a schweicziszövetség-tanács meghívását 
a nemzetközi mnnkásvédelem kérdésében tartandó 
értekezletre elfogadják.  — III Sándor czár, neje 
és gyermekei kíséretében e hó végén Varsóba ér-
kezik. 

— A „Mátyás Diák" czimii legolcsóbb ma-
gyar élczlap, a mely hetenként csütörtökön jelen 
meg, mindinkább lendületet vesz s máris kedvencz 
lapjává vált a közönségnek. És ez természetes is, 
mert a gondosau szerkesztett s pompás illusztrá-
cziökkal biró élczlap — a min a legutóbbi szá-
mokból is meggyőződtünk — teljesen megfelel  a ma-
gasabb igényeknek is. Rendesen melléklettel jele-
nik meg s ezáltal űgy a képek, mint a szöveg te-
kintetében egyenlő a többi élczlapokkal, noha elő-
fizetési  ára éppen felényi.  Negyedévi előfizetési 
dija 1 frt.  Ajánljuk e lapot olvadóink figyelmébe. 

K i r á u d n l á M a p á r i s i k i á l l í t á s r a ! 
A következő sorok közlésére kérettünk fel, 

melyet szívesen teljesítünk s ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

He 1 fy  Ignácz országgyűlési képviselő elnök-
lete alatt, írókból, művészekből, országgyűlési kép-
viselőkből, birákból, tanárokból, ügyvédekből és 
más tisztes társadalmi állású férfiakból,  utazótár-
saság állott össze. E társaság elhatározta, hogy 
1869. május 2—16. kirándulást fog  rendeşzni Tu-
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rinba és folytatólag  Párisba. Az utazó társaság ve-
zetésére Helfy  Ignácz országgyűlési képviselő ké-
retett fel,  titkárnak és pénztárosnak pedig Dolinay 
Gyula választatott meg. 

A nagy rendező bizottság a következőleg 
alakult meg. Helfy  Ignácz országgyűlési képviselő 
elnöklete alatt: 

Á b r á n y i Emil, a „Kisfaludi-társaság"  és 
„Petőfi-társaság"  tagja, országgyűlési képviselő. 

Dr Arányi Miksa, hírlapíró, a „New-York" 
biztosító intézet igazgatója. 

B a r t ó k Lajos, a „Kisfaludi-társaság"  s a 
„Petőfi-társaság"  tagja, a „Bolond Istók" szerk. 

D o 1 n a y Gyula, lapszerkesztő az „írók és 
Művészek Társaságának" titkára. 

G e 11 éri Mór, az országos iparegylet titkára 
az „Egyetértés" belső dolgozótársa. 

Gracza György, a „Budapest" szerkesztője. 
Dr. G ü n t h e r Antal, köz- és váltó-ügyvéd 

a „Pesti Napló" belső dolgozótársa. 
G y e n e s László, a bpesti nemz. színház tagja. 
H e n t a 11 e r Lajos biztosító társ. tisztviselő 

az „Ilók és Miivészek Társas." igazgatója. 
H a j ó s Zsigmond, a magy. kir. opera tagja. 
H e v e s y József,  a „Magyar Salon" szerk. 
Dr. Kenedy Géza, a „Pesti Hírlap" szer-

kesztője. 
Kaffka  László, m. kir. belügymin. titkár. 
Dr. K r a j c s i k Ferencz orszgyül. képviselő. 
Kálossy József,  budapesti törvényszéki biró. 
K e 1 e in e n y Gábor, köz- és váltó-ügyvéd. 
L i s z k a Béla, a ,,Fővárosi Lapok" belső 

dolgozótársa. 
L u k á t s G3"ula, országgyűlési képviselő. 
Dr. Molnár Antal, orsz. gyűl. képviselő. 
M e s z l é n y i Lajos, országgyűlési kéviselö. 
Ma szák' Hugó, az „Országgyűlési Értesítő" 

szerkesztője. 
I)r. Nagy Gyula, köz- és váltó-ügyvéd. 
P o l ó n y i Géza, országgyűlési képviselő. 
Dr. Gadó Antal, tanár, szerkesztő. 
K á k o s s y Viktor, a „Budapesti Hirlap" 

belső dolgozótársa. 
Relle Iván, a „Nemzet" belső dolgozótársa. 
Dr. S t u r in Albert, a „Pester Lloyd" belső 

dolgozótársa. 
S z e n t k r á l y i Albert, orsz. gyűl. képviselő. 
S z a n a Tamás, a „Petőfi-társaság  titkárja. 
Sojhner Antal, m. kir. honvédelmi miniszteri 

titkár az „írók és Műv. Társ. ig. 
S z a c s v a y Imre, a nemzeti színház tagja. 
S z é l i Farkas, királyi táblai bíró. 
Töm ö s v á r y Lajos, pénzintézeti tisztviselő 
D. Várady Antal, tanár és a „Petőfi-tár-

saság" a „Kisfaludi-társaság"  tagja, az írók és 
Művészek Társaságának" alelnöke. 

20. szám. 

A kirándulás  általános  programmja 
(A részletes, kimerítő uti-programm indnlás előtt 

adatik ki). 
Indulás Budapestről a Déli-vasut vonalán, 

1889. julius 2-án délután. Másnap Yelenczében tar-
tózkodás. Julius 4-én tovább utazás. Időzés Veroná-
ban és Milanóban. Megérkezés aznap este Turinba. 

Turinban jul. 5-én Helfy  Ignácz vezetése mel-
lett látogatás K o s s u t h Lajos nagy hazánkfiánál. 
Egész nap Turinban tartózkodás. Másnap tovább 
utazás, a mont-cenis alagúton keresztül, Dél-Fran-
cziaországon át, Párisba. 

Párisban időzés julius 7., 8., 9., 10., 11., 13. 
Az ottani Magyar-Egylet tagjaiból és Párisban tar-
tózkodó egyéb honfitársainkból  alakuló kalauzoló-
bizottság vezetése mellett, 15—20 főnyi  csoportokra 
eloszolva, czélszerüen megállapított napi programm 
szerint, a látnivalók megtekintése és a kiállítás 
látogatása. 

A lakást és ellátást ugy Velenczében, mint 
Turinban és Párisban egész ott tartózkodás alatt 
a közös pénztár fedezi.  Ily képen az utazás és 
ellátás együttes költsége, második osztályú kupé-
ban, kényelmesen és nyugodtan utazva: 160 frt. 

A Párisban való előirt tartózkodás után, a 
jegy még 20 napi érvénynyel bir, mely időt ki-ki 
tetszése szerint tölthet el s visszautazhatik bár-
mely vonattal. 

A kirándulásban hölgyek is vehetnek részt, 
a kik kényelméről különösen gondoskodva lesz. 
Részt vehetnek családtagok is, de tiz éven aluli 
gyermek nem. 

A részvételi-díj két részletben fizetendő:  60 
frt  előzetesen a beiratkozásnál, 100 frt  pedig ju-
nius hó 25-ig, mindenkor Dolinay Gyula titkár és 
pénztái os kezeihez és nyugtájára, Kecskemétiutcza 
13. szám alatt, hol a kirándulási bizottság irodája 
van. Felvilágosítások nyerhetők még a délutáni 
órákban, az írói és művészi körben is, az ott ta-
lálható rendező bizottsági tagoktól. — A részvé-
teli-díj telyes összege egyszerre is lefizethető. 

A kirándulás zártkörű, csak meghívottak ve-
hetnek részt. Meghívót csakis a rendezőbizottság 
adhat ki. Tehát meghívók kieszközlése végett a 
rendezőbizottság tagjaihoz lehet folyamodni  azok-
nak, kik ily külön meghívóra igényt tarthatnak. 
A létszám bizonyos határig terjedhet. Tul jelent-
kezés esetében előjoggal azok birnak, kik a 60 frt 
első részletet korábban beszolgáltatják, annálfogva 
czélszerü az első részletdijat mielőbb befizetni. 

A rendezőbizottság megbízásából és nevében 
Dolinay Gyula. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VIT0S MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB  MÁRTON. 
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A nagyméltóságú  m. kir.  belügyminiszter  unuik 53,888. száma tüzrendészeti 
kormányrendelete  8. §-ának teljesen  megfelelő  és  több tűzoltó-egylet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

T t i Z O L T Ó - P E C S E E i r r i Ő l Z - é s S Z E B E I O R Ő L : 
1 tlrb. soproni Seltenhofer-féle  két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 

15 szánni fecsk  eudó 10 c/m henger-átmérő és előirt felszerelések-
kel, u. in.: 4 méter szivó-tömlő és (i méter vezető kender-tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozókanna stb. apró felszerelésekkel 

Kiilün rendelendő 60 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségű kendertömlő, 6 rézcsavarral . . . . 

1 drb vízhordó kocsi, pirosra festve,  vastengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 300 lit. liordó, vasabroncsal és 1 drb 100 lit. káddal, 
belül vastag horganylemezzel bélelve . 

1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra festve  42 frt. 

2 drb 6 mtr hosszú tíízlétra, 2 végén vasalva, festett 
2 drb csákány, aczélból, nyelezve és festve 
2 drb tíízliorog, 7 méter hosszú nyéllel, testve . . . 
2 drb ék-alaku fejsze,  aczélból, erős fokkal,  nyéllel, festve 
4 drb villa, » » » 
2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos"rúdon "és kézi lámpás-

nak is használható 
• « • « 

Fuvar Sopronból . . 
Összesen 

650 frt. 

117 frt. 

250 frt. 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 frt. 
6 frt. 

16 frt. 
54 frt. 

— 1155 frt 

becsed íuegrendeléaekeí̂ nietsbb Levélben! felazölitaara  KáazaégFe'l be^a^r^jrtTsTteégrmln. 
S z é k e l y eél'raJttár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

^ ^ körém Boltre.z Fenn» vfcoz  Oiik-KaroífUvto  fordulni  -^f 
t u u j.i í, •• 77! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1689, 


