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nem lehet következtetni, azt nem régen 42 
eser frt  is igazolta, melyet a képéről becsit-
letesnekhit t Kók&n sikkasztott el. 

Bármily becsületes és megnyerő képil 
is legyen valaki, nem szabad előlegezni a 
feltétlen  bizalmat. Pessimistikus nézetnek 
kell uralkodónak lenni mindig s akkor nem 
fog  általánossá válni az ellenőrzésbem köny-
nyelmü eljárás, akkor folytonosan  gyanak-
szimk és éber őrök leszünk; — ilyen őrkö-
déssel szemben pedig a sikkasztók nem 
fognak  bizni bűnös cselekményük elpalás-
tolhatásában. 

Az ellenőrző közegek optimistikns né-
zeteinek tulíejlettsége óta léptek nálunk az 
ősi erkölcsök helyébe azok az erkölcsök, a 
melyeket spártai erkölcsöknek nevezUnk. — 
Ezek szerint többé nem az van irva a szi-
vekbe, hogy ne lopj, hanem: úgy lopj, 
hogy fel  ne fedezzenek. 

Spárta eltűnt erkölcseivel. Ez lesz Ma-
gyarország sorsa is, ha a spártai erkölcsök 
szerint tovább haladni tért engedünk. Ezt 
nem akarhat juk. Azért több pessimismust 
a szivekbe, több figyelmet  az ellenőrzésnél, 
s akkor megvéd Isten bennünket, nem le-
szünk második Spárta. 

A h a d s e r e g f e l s z e r e l é s e é s 
a k i s i p a r . 

(Ajánlva a csíki iparosok figyelmébe.) 
A székelyföldi,  sőt a csiki iparosoknak is 

legalább egy részét bizonyára közelebbről érdeklő 
közgazdasági mozzanatról kívánunk e lapok útján 
is értesítést adni. Ezen örvendetes mozzanat abból 
áll, hogy a hadügyi kormányzat a magyar ipartes-
tületek kérvényezése folytán,  végre-valahára elha-
tározta és meg is tette a kellő lépéseket a czélból, 
hogy a hadsereg felszerelésében  ezután a magyar 
kis-ipar is részesükön. 

Ezen lépések pedig abból állanak, hogy a 
hadsereg bőrnemü szükségleteinek, úgymint 1 á b-
b e l i k és l o v a s s á g i f e l s z e r e l é s e k  be-
szerzése czélj&ból a b ő r i p a r - t á r s u l a t t a l 
kötött szerződés ezen érben lejárván, a hadügymi-
niszter a közös hadsereg jövőbeli bőrnemü szük-
ségleteinek fedezhetésére  vonatkozó pályázati hir-
detményt az országos ipar-egyesületnek oly czélu 
intézkedéssel küldötte meg, hogy a Brünnben, Grác-
ban és Kaiser-Ebersdofban  szervezendő társulato-
kon kivül B u d a p e s t e n i s e g y h a s o n l ó 
t á r s a s á g 1 é t e s i 1 1 e s s é k s a z ö s s z e s 
s z ü k s é g l e t r ő l e n é g y t á r s u l a t gon-
d o s k o d j é k . 

A budapesti társulatra évenkénti 600,000 
(hatsi&zezer) forint  értékű szállítás esnék, s köte-
les leend e társulat ezen érték egynegyed részét, 
vagyis 150,000 frt  értékű szállítmányt, saját fele-

Hogy a hymen ölében boldog nyomorúság, 
keserű kéj várakozik csak reá; vagy hogy — oh 
szörnyű gondolat — hátha a rózsa-lánczot meg 
nem kapja; ezt hitesd el vele! Száraz philosophia 
ez előtte, s a sziv nem tanulta a syllogismusokat, 
s farsang  elején tanulmányozni legkevésbbé van 
kedve s annál nagyobb dicsősége a farsangnak, 
hogy még a kétes pályára is reá viszi őket, azon 
pedig megküzdeni dicsőség. 

Különben Schiller szerint: „Az élet májusa 
csak egyszer és nem többször hajt virágot," s ki 
tehet róla, hogy ők a májust farsangra  anticzi-
pálják? S ha aztán Loisson Károly módjára el is 
Ítélik s kiverik a karnevállal űzött szerelem kar-
jaiból, arra való a remény, hogy új hitegetésekkel 
váltót hamisítson. 

Legtöbbet ábrándozik a nem-parthie nemze-
dék. Holló fürtök  éjsátora, fénylő  szemek súgara 
együtt zsong a szivében, s lelke a báltermek után 
epedez. 

Múlatás! Mily nagyszerű jelszó. 
Minden sziv a Vénns tűzhelye akar lenni, s 

mily édes a remény, hogy a farsang  „medvéje" 
szerez neki papnőt is. 

Ha pedig a kis báltündérekre gondolunk, 
Heine szavai jutnak eszünkbe: „Ha a rózsák szikrát 
szórnak, az sem okoz nagy bajt, a világ nem hisz 
csodában s költészetnek tartja majd." Pedig va-

lőssége mellett, a k i s i p a r n a k átadni. Ha pe-
dig a társulat a kisiparnak szánt szállítási nieny-
nyiség megfelelő  eszközléseért felelősséget  nem 
vállalna: közvetítőként maga a hadügyminisztérium 
lépend föl,  s a szállításokat a megjelölt mérvben 
az egyetemleges kötelezettség föltétele  mellett a 
szövetkezeti egyesületre bizandja. 

E tény már egymagában véve is nagybecsű 
és felette  örvendetes vívmánynak mondható. — De 
e minősége csak növekszik, ha tekintetbe vesszük, 
hogy ez a régi állapotokkal szemben egy általános 
s a hadsereg mindennemű szükségleteinek beszer-
zési módjára kiterjesztendő reform  előpostáját ké-
pezi. S ezetben a börneműek után a kisiparnak 
egyelőre is szánt s egymagában véve sem kicsiny-
lendő évi 150,000 frt  — a pamut-, vászon- és 
posztónemü szükségletek után idővel évenként még 
legalább három ennyire fogna  emelkedhetni, mivel 
az emiitett nernü szükségletek biztosítása iránti 
szerződések is nemsokára le fognak  járni. 

Most tehát jó hírű iparunk és iparosaink ér-
dekében azon őszinte óhajtás foglal  helyet vajha 
magyar kisiparosainknak minden valamit érő tagja 
legsajátabb érdekét e reform-lépéssel  szemben ne 
csak helyesen fogná  fel,  hanem azt a legdereka-
sabban s legteljesebb mértékben érvényesítené is. 

Igaz, hogy a mi vasúttalan viszonyaink kö-
zött e fontos  reformnak  csak gyönge hullámgyü-
rüi juthatnak el a mi határszéli iparosainkhoz, de 
ezen iparosainknak legnagyobbrészét oly derék — 
s oly életrevalónak tudjuk, kik az oláh vámhá. 
borúban sem igen ingadoztak; s kik a budapesti 
országos kiállitásonis fi  gyeimet tudtak maguk iránt 
kelteni. Alaposan reméljük tehát, hogy a hozzá el-
jutó hullámgyürükből is ki tudja az őt meg-
illető előnyt és hasznot húzhatni. 

E n n e k l e g c z é l s z e r ü b b m ó d j á u 
a j á n l h a t j u k , ha e g y e l ő r e i s a b ő r n e -
mü i p a r c z i k k e k k e 1 f o g l a l k o z ó  i p a-
r o s o k a d o 1 o g m e g b e s z é l é s e c z é 1 j á-
b ó 1 é r t e k e z l e t e k e t t a r t a n a k , s a k á r 
a b u d a p e s t i, a k á r a k o l o z s v á r i i p a-
r o s e g y e s ü l e t t e l é r i n t k e z z e n e k és 
p e d i g ni i li a m a r á b b, m e r t a p á l y á z a t i 
h a t á r i d ő a f o l y ó  év e l s ő n e g y e d é v e l 
l e j ár. 

Az elvesztett oláh piaczok helyett ime — új 
tér nyilt és nyiland meg a refornj  által! Rajta te-
hát! a ki derék értékesítse itt is erejét! 

L A P S Z E M L E . 

A szokásos ujéri üdvözlésekkel az országos 
szabadelvű párt az idén is Tisza Kálmán minisz-
terelnököt gratulálta meg legelőbb, a hol gróf  Sza-
pári Gyula tolmácsolta a párt jökivánatait, bizto-
sítván öt a párt renJithetlen bizalmáról: — mire 
Tisza miniszterelnök megköszönve a benne helye-
zett bizalmát a pártnak; azon reményének adott 
kifejezést,  hogy a közép-európai szö\etséggel si-
kerülni fog  a megkezdett évben is a béke áldá-
sait megóvni. 

lóság és nem költészet, hogy a rózsák legalább is 
szikrázni készülnek, hogy még azokat is lángra 
lobbantsák, kiknek csak finom  élezeket szántak. 
S ha megjönne az a göndör fürtii  eszmény, már 
előre arra is készek, miként fittymálják  majd a 
veszélyt, mely szerelmük tüzpróbáját képezeudi. 

S mindezekhez mit szól a tata? 
Bizony ö már régen tudja: „Der Wann ist 

kurz, die Ren ist láng'1; de hát mit tegyen ! 
A jeu d' esprits-ben kiképzett mama szintén 

vágyik a báli mulatságok édes pletykáit élvezni s 
simogatva veszi a tatát, az „ámen" kimondásával 
a jtoilette-kontók érvényességét hitelesíteni. Vele 
úgy bánik félig-meddig  a farsang,  mint Hamlettel 
a szellem, de hát az öröm-apaságot szintén meg 
kell vennie. Karneval rajta tenyérjóslást próbálgat 
s üresen is ki kell nyújtania. Igaz, hogy minden 
báli izzadás reá, mint Prisznicz vizkurája, úgy 
csepeg s ö fél  a hidegtől, de hiába! a hidegben is 
fürdenie  kell. 

Azonban mentsen Isten, hogy pastptillal bí-
rálgassuk a farsang  költészetét, de annyit mégis 
tán lehet mondani, hogy a „jour fixe",  „soire" és 
más nagyszerű mulatságok igen gyakran próbára 
teszik a papák zsebét, s igy azután minden nagy-
szerűségük mellett is csak egy pajkos lépés által 
vannak elválasztva az igazi böjttől. 

G. I. 

Bukarestből Hitrovó orosz követ távozását, 
mint legközelebb bekövetkező tényt jelentik. 

Belgrádban zászló-erdők között rekesztette be 
Milán király a szkuptsinát trónbeszéd kiséretében, 
s miután a miniszterelnök egy ukázt olvasott fel, 
a melyben a király az összes politikai bűnösöknek 
amnestiát ad, az alkotmányt a király aláirta. 

PáriBban nagyban készülnek a pártok a leg-
közelebbi választásokra. Boulanger kiáltványt bo-
csátott ki, a melyben visszaútasitja azon reáfogott 
vádat, hogy dictátorságra törekszik. Ellenében az 
egyesült republikánusok Baudint, a barrikádokon el 
esett vértanúnak fiát,  az idáig ismeretlen párisi 
fiatal  ügyvédet szándékszanak jelölt képpen felállí-
tani, ki anapokban tartott egyik beszédében rokon-
szenvesen emlékezik meg a magyar nemzetről, ez 
a francziával  a szabadságszeretetében rokon-nem-
zetről, melynek történelmét biblia helyett kellene 
a franczia  itjuság kezébe adni, hogy tanulja meg 
belölle, miként tesz egy maroknyi népet hatalmassá, 
a zsarnoksággal szemben erőssé az összetartás és 
a szabadságszeretet. 

Oroszország a nagy franczia  kölcsön után 
hadi eszközeinek szaporításán dolgozik előre kiszá-
mított következetességgel. Ugyanily hadikészűlödés 
híre hallható Berlinben is, hol II. Vilmos császár — 
hír szerint — a fekete  sas-renndel tüntette ki Put-
kanunert a volt pénzügyminisztert, kinek Frigyes 
császár uralkodása alatt nem épen dicsőséggel 
kellett ott hagyni a miniszteri széket. 

L E Y E L E Z É S . 

— — 

Budapest, 1889. január 8. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

A távolság miatt kissé elkésve, de azért a 
kis Ji'/.u k i rólunk sem feledkezett  meg, ameny-
nyiben karácsonyi, illetve új évi meglepetésül be-
cses lapjának mutatvány és első számával kedves-
kedett, 

A meglepetés annál kellemesebb hatással 
volt ránk, kiket a „kenyérkeresés" mestersége 
kedves „Csiki fészkünkből  ide hozott; inert köz-
tudomású, hogy ha csak 15—20 évvel ezelőtt va-
laki egy Csikvárinegyében megjelenő s politikával 
nem foglalkozó  lapról beszélt volna, azt — köz-
biztonsági tekintetekből — egyenesen a nagysze-
beni tébolydába küldik. 

Becses lapjának a mutatvány és első számh-
ból kifolyólag  következtethető életrevalóságához 
tehát úgy saját, valamint a Csikvárniegyéböl húsz 
év keretén belől ide vándoroltak nevében és meg-
bízásából őszinte szívből gratulálok s midőn ezt 
teszem, engedje meg tekintetes Szerkesztő ur ab-
beli elhatározásomnak kifejezést  adni, miszerint 
annak állandó fentartását  szellemi és anyagi te-
tehetségemhez k '-pest, teljes odaadással fogom  tá-
mogatni. 

Állandó híve 
Dénike. 

T ö r v é n y s z é k i c t a r a o k . 
(Beküldetett.) 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság ügyfor-
galma az 1888. évben. 

Beadott a polgári iktatóra 2173 drb, — ba-
gatel iktatóra 445 drb elnöki iktatóra 390 drb, 
telekkönyvi iktatóra 3864 drb — bűnügyi ikta-
tóra 210!) drb. Összesen 8986. 

Az 1887-ről, mint hátrálék átjött 34 drb, 
bagatell 18 drb, telekkönyvi Ki2 drb, bűnügyi 108, 
51 bűn vizsgálat, 57 vétség s kihágás, összesen 
322, s igy az évi összes ügydrbok száma: 9308. 

Elintéztetett a polgári ügyekből 2196, a ba-
gatell ügyekből 455, a telekkönyvi ügyekből 3930, 
bűnügyekből 2192, elnöki ügyekből 390, összesen 
9153. 

Elintézetlenül maradt a polgári ügyekből 16, 
a bagatell ügyekből 8, a telekkönyvi ügyekből 96 
és bűnügyekből 25, — összesen 145. 

A polgári osztálynál kéretett 177 végrehajtás 
ingóságokra s 1887-ről maradt 1888-ra foganato-
sitatlau 41, — a telekkönyvi osztálynál kéretett 
árverés 123 (ingatlanokra) összesen 341. 

Foganatosíttatott a polgári osztálynál elren-
delt végrehajtásokból 185, a telekkönyvi osztálynál 
elrendelt árverésekből 106, összesen 291, fogana-
tosítás nélkül áll 50, és pedig ingóságokra 33, 
ingatlanokra 17. 
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Bünvizsgálat az 1887-röl hátralékként átjött 

51 darbbal, volt 207. — vétség s kihágás az 1887-
röl átjött 57 drbbal 007. 

Befejeztetett  188 bünvizsgálat, folyamatban 
an 19, — befejeztetett  vétség s kihágás «61, fo-
lyamatban van r, s igy a befejezetlenek  száma 25. 

Felemlitésre méltó, hogy az ezen kir. járás-
bíróság által keresztül vitt vizsgálatok közül ötnek 
alapján elitéltetett Kászon-Ujfaliiból  1 egyén 6 
évi, Csik-Kozmásról 1 egyén 5 évi. K.-Jakabfalvá-
ból 1 egyén .'( évi. Cs.-('satószegböl 2 egyén 3 és 
7 évi. Csik-Szt.-Simonról 1 egyén 7 évi fegyházra.*) 

I R O D A L O M . 

Gyó-Ditróban még a mult év junius havában 
„Számtani Vezérkönyv" eziniü munka jelent meg. 
Szerzője Józsa Sándor gyöditrói elemi és polg. 
isk. tanító. Illetékes egyén bírálata után Írhatjuk, 
hogy a „Vezérkönyv" g\;ikoriatí tanmenettel és 
akként van összeállít va, hogy használata útján sok 
eddig -ánehezedett tehertől szabadul meg a tanitó. 
Dicséri bíráló, az első és második osztály tananya-
gát magában foglaló  miiben a tanfokozat  helyes 
berendezését, valamint azt, hogy a taneszközök rajza 
és készítési módja is adva van a könyv bevezeté-
sében. Biráló szerint a szerző előfizetési  felhívá-
sában legkevésbbé sem túloz, midőn mondja, hogy 
e „vezérkönyvben lévő tanrendszer mellett az évi 
tananyag 7—8 hónapos tanév alatt, és pedig osz-
tatlan iskolában is egé-z kényelmesen és teljes si-
kerrel feldolgozható,  s a mi igen fontos:  a gyer-
mekeknek évközben még házi írásbeli feladványt 
sem szükséges adui, mert már az iskolában teljes 
birtokába jutnak a tudnivalóknak, mi természete-
sen azt eredménjezi, hogy a tanitó a házi felad-
vány-javítás kinos és háládatlan terhétől megme-
nekül s bő ideje marad az üdülésre: a gyermeki k-
nek pedig szintén kellő idő jut a szükséges já-
tékra." Végül írja biráló, hogy az uj termék igen 
sok iskolában nyert már alkalmazást. — Mint 
csikmegyei terméket ajánljuk az érdekeltek figyel-
mébe. — Megrendelhető szerzőnél, ki 1 frt  40 
krnak előleges beküldése esetén bérmentve küldi 
meg müvét. 

K Í J L Ö 3 Í F Í : L É K . 

— A regále-megváltás tekintetében a pénz-
ügyminisztériumnak egy hirdetményét közli a „Bu-
dapesti Közlöny' folyó  évi január hó 2-iki száma, 
a mely hirdetmény a regálebirtok osok eljárását 
kárpótlás-igényük bejelentését szabályozza s illető-
leg körülírja a bejelentés kellékeit, s a mely fel-' 
hívja a kárpótlásra jogosultakat, hogy igénveiket 
azon kir. adó fe  líi gye I öné 1. a melynek műkö-
dési területén az italmé.vsi jog gyakoroltatott s a 
k ö z s é g m e g n e v e z é s é v e 1, a melyben a jog 
gyakoroltatott, legkésőbb 1883. évi márcziuz 31-éig 
Írásban annál inkább jelentsék be, mivel elleneset-
ben e z e k az i g é n y e k s e m m i s z i a a l a t t 
n e in fog  u a k t e k i n t e t b e v é t e r n i. A 
midőn e hirdetmény tartalmát rövid kivon-itban a 
fentebbiekben  közöltük. — n"in mulaszthatjuk el 
a kárpótlásra jogosult k'izségeinkn k és az egyes 
igényjogosultaknak figyelmét  felhívni. 

— A tusnádfürdői v i i U k e^yik legcsin i-
sabbja, a napokban l<».70n frton  adatott el nyílt 
árverésen. A vevő a brassói árvaszék. 

— A z első szekely vasútta' nem csatlakwjr 
Háromszékvármegye, mint azt a mult év deczeni-
ber 29-én tartott közgyűlésében hozott határozat 
tudatja, és pedig azért, mivel az állami vasúthoz 
jelenleg is rövidebb vonalon juthat, mint a terve-
zett vasút igénybevételével, és mivel a H iromszék 
brassói helyi érdekű vasút létesítésével ere,e teje-
sen kimerült. Hogy az első székely vasúi zsak-
ntezába jut-e ez elutasító válasz folytán  nem 
tudjuk, de hogy Hárouiszékvármegye oda jut, az 
több, mint valószínű. 

— A csikvármegyei tanítótestület csiki járás-
köre F.-Sz.-Györgyön 1889. jan. 14-én gyűlést tart. 
Tárgysorozat: 1. A helybeli tanítók gyak. tanítása. 
2. A gyakorlati tanítások megbirálása. 3. T. Csiszér 
Miklós körorvos ur felolvasása  az .Egészségtan'1 

köréből. 4. Vitatétel: a szorzás és osztás tanittas-
sék-e az osztályban? Előadja Veres. 5. Pénztár-

*) Síivesenközölnők mngj i'i.K "Mii hriósígainak i-i ha-
sonló kimutatásait, ha azok bekiildetncurk. Ebből a bírósá-
gok részéről végzett derék munka tetői megyéink minden fia 
meggyőzödéit szerezne. tizerk. 

vizsgáló bizottság jelentése. 6. Nográdmegye ta-
nítótestület kérvénye. 7. A csikmegyei tanítótes-
tület kérvénye. 8. Tisztújítás. 9. Indítványok. 

— A csíkszeredai „Casinó" folyó  év és hó 
5-én választmányi ülést tartott, a melyen az évi 
rendes közgyűlés napját folyó  hó 12-ére tűzte ki. 

— Meghívó. A csíkszeredai „Kisded-óvó" egye-
sület rendező bizottsága 1889. évi január 12-én 
(szombaton) egylete javára a „Csillag" vendéglő 
nagytermében tánczczal egybekötött fillérestélyt 
rendez. Jiendezők Szász Lajosné, Kovács Antal" 
né, Kikinday Gyula, Horváth Károly. Míisorozat: 
1) szavalat Nagy S. Erzsike. 2) „A nyolezadik pont." 
Vígjáték egy felvonásban  ; irta : Murger; fordította  : 
Szerdahelyi. 3. Ének Lakatos Mihályné által. Be-
]épti-dij: személyenként 30 kr, gyermekjegy 10 kr. 
Kezdete, este fél  8 órakor. 

— Esküvő. Jakab József  m. kir. erdész, 
Jakab Elek jeles történészünk fia.  folyó  év és hó 
3-án vezette oltárhoz "gyergyószentmiklósi ügyvéd 
Lázár Menyhért, csikvármegyei havasi javak igaz-
gatója, törvényhatósági tag s több egyletek igaz-
gató elnökének kedves és szép leányát Izát. Az 
esküvő szűk családi körben történt és a gyergyó-
szent miklósi örm. katli. szentegyházban tartatott 
meg. Fogadják őszinte szerencsekivánatunkat! 

— A gyergyö-azentmiklósi „korcsolya-egylet" 
által rendezett Szílvcszter-estély a legfényesebben 
sikerült. A Laurenezy-féle  nagyterem teljesen meg-
telt a legválogatottabb közönséggel, s a buzgó 
rendezőség által rendezett meglepetések a közön-
ség élénk tetszésével találkoztak. A négyeseket 
3ii—32 pár tánczolta. A mulatság éjfél  után 3 
óráig tartott. Bevétel 5t> frton  felül  volt. 

— A gy-szt.-miklósi ,.Polgári Olvasó-kör" 
tartja az idén Gyergyószentmiklóson az első bált. 
Közelebb alakult meg a reudező bizottság és a 
bál megtartási napján! jtuinr hó 2ö-át tűzte k'. 
A ívnd-'ző bizottsig elnökéinek ifj.  Vákár István, 
jegyz«a.;k pedig Krirsa Konrád választattak meg. 
Ezenkívül még egy 3o tagu bizottság lett kiküld-
ve. mely k-í/.elebo tartja első ülését. — Mint, a 
gy ergy ószeiit mik!ősi tánezestélyek legksdélyesebbjét 
ajánljuk az érdeklődő közönség figyelmébe. 

— Képviselők mentelmi jogát, hogy mily fél-
tékenyen őrzik az erre hivatott hatóságok, kitűnik 
abból is, hogy C îkmegye két országgyűlési 
képviselője, névszerint Györffi  Gyula és Mikó Ár-
pád a mentelmi .jog felfüggesztése  mellett, pár-
viadal vétségééit a csíkszeredai kir. törvényszék 
által egy-egy napi államfogliázra  jogérvényesen 
elitéltetvén. milion büntetés végrehajtására ke-
rült volna sor, az igazságügyi miniszter elren-
delte. hogy a kir. ügyészség, a büutetes végrehaj-
tatása czéljából, nevezett képviselők mentelmi jo-
ginak felfüggesztését  az országgyűléstől újból is 
eszközölje ki. S tagadliatlan, hogy ez igy helyes. 

— Veszett kutya garázdálkodott Gyó-Szeut-
Miklóson a mult héten. Mint tudósítónk irja a 
szomszédos faluk  valamelyikéből koborolt be Szent-
Miklósra a beteg állat, hol egy e m b u t és tí>bb 
állatot mart- me.g. A kutyán lmnczolás után orvo-
silag lett k msi.-it.ilva a veszedelmes betegség. — 
Nagyobb szerencsétlenség kikerülése czéljából szi-
gorú rendőri intézkedés tét-tett, mely szerint 40 
napon át mind n kutyának elzárva kell lennie. 

— Calíco-balt fognak  rendezni — mint 
halljuk - a csíkszeredai fiatal  emberek. Ezenkívül 
még a tűzoltók tartják meg évenkéuti elmaradhatat-
lan. de mindig kedélyes tánczmulatságukat. — 
Eddig több bál rendezése nincs kilátásban. 

— G e c z ö Béla kir. törvény*/, ;ki jegyző ur 
folyó  hó 2-án a helybeli gyógyszertár ebit ti jár-
dán egy dohánytárczát talált- — Tulajdonosa az 
ismertető jelek felfedéaése  után nevezett jegyző 
úrtól tárczáját átveheti. 

— Uj szaklap. Budapesten I. Kaszás István 
szerkesztésében „Kerékpár-Sport" czimmel új lap 
indult meg. A lap előfizetési  ára: egész évre 5 frt, 
félévre  2 frt  80 kr., negyedévre 1 frt.  50 kr. — 
Megjelenik minden hó 1- és 15-én. 

K Ö Z O A Z D I N i G . 

Csikvármegye számokban. 
II. Mezőgazdaság. 

A mily kedvezőtlen képet nyújtott a népes-
ségi statisztika, ép oly sötét a mezőgazdasági sta-
tisztika által nyujtott kép is. 

Csikvármegye egész területe teszen 44,!» > 
kilometert vagyis 796,400 kat. holdat, a miből esik 

erdőre 422,641 hold, 
termő területre , 373,759 „ 

és igy az egész területnek több mint 54'/o erdő, 
s csak 46% termő terület. 

Ezen termő terület a mivelési ágak szerint 
következőleg oszlik meg: 

szántóföld  110,080 hold 
kert 5,306 
rét 171,940 
legelő 86,433 „ 

vagyis esik ha minden családban az átlagos 4 csa-
ládtag számát vesszük: 

az erdőből egy személyre 8 hold," egy csa-
ládra 32 hold; 

a szántóföldből  egy személyre 2 hold, egy 
családra 8 hold; 

a kertből egy személyre 0'1 hold, egy csa-
ládra 0-4 hold; 

a rét- és kaszálóból egy személyre 4 hold, 
egy családra 16 hold; 

legelőből egy személyre 2'3 hold, egy csa-
ládra 8 0 hold. 

De ha tekintetbe veszszük, hogy megyénk-
ben a váltó-gazdaság ismeretlen, s hogy -ha ter-
mést koczkáztatni nem akarjuk, kénytelenek va-
gyunk a szántóföldnek  egy részét ugarba hagyni, 
s ha tekintetbe veszszük, hogy az ugar-határ a 
szántóföldnek  55°;„-át teszi Csikvármegyében, egy 
személyre többé nem 2 hold, hanem alig 0-8 hold 
esik a szántóföldből  vagyis nem több, mint 6 véka 
férejii  terület, a hogy mi számítjuk. 

Ott, hol a talaj még trágyázás nélkül is dú-
san fizet,  hol az emberi munka és szakértelem 
függetleníteni  tudja a mezőgazdasági hozadék ma-
gas átlagát a természet nyers erői alól, — a termő 
föld  fent  kitüntetett aránya elég kedvező arány-
szám volna, mert hisz Dániában, Nagybrittániában, 
Németalföldön,  Belgiumban átlag alig esik 0.3 hold 
termő föld  egy lélekre és mégis fedezni  képesek 
saját kenyér-szükségletüket, csak hogy itt a föld 
hectáronként 20—28 hectolitert ad, míg itt Ma-
gyarországnak alföldi  'rónáin már csak 15, Csik-
vármegyébon pedig 6 hektoliterre száll le.a ter-
més átlag, minek természetes következménye, hogy 
élelmezésünk tekintetében évről-évre behozatalra 
van szükségünk és pedig közel egy millió forint, 
értékig, a mint ezt a brassói iparkamara a lv>-
mániából bejövő mennyiségből kiszámította. 

És In már most ehhez hozzávesszük azt, hogy 
a kenyér-termények árai nálunk Magyarországon is, 
hol a tengeren túli verseny hatása nem érezhető oly 
közvetlenül — 1873—1887-ig 117-röl 67-re csök-
kentek, tehát oly alacsonyra, mely  az előállítási 
költségeket is alig fedezi;  s ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a meglévő marha-létszámunk nem ké-
pes fölemészteni  kövér legelőink gazdag fütermését, 
és igy már földrajzi  fekvésünk,  a terület geologini 
alakulatánál fogva  is állattenyésztésre vagyunk már 
a természettől utalva, s a mi ennek alapját képezi, 
túlnyomó takarmány termesztésre. 

Mert hiszen igaz, hogy az az 5542 ezer frt, 
értékű termés, melyet véres verejtékkel csikarunk 
ki évről-évre a bevetett területből, a helyi szüksé-
get sem képes fedezni,  de akkor, mikor a gabona-
szükségletet a mai olcsó szállítás mellett könnyen 
fedezhetni  az exportra termelő vidékektől; mikor 
a gabona-árakat nemcsak a belföldi,  de a tenge-
ren túli államok termése is szabályozza; —mikor 
továbbá az összes termés értékebői Csikvármegyé-
ben egy kat. holdra bruttó-nyereményképpen csak 
22 frt  68 kr. esik, inig ellenben 

Sopron vármegyében 55.57 
Csanád „ 40.68 
Baranya „ 46:24 
Mosony „ 40.57 
Bács-Bodrog „ 49.07 
Arad 4 2 . 2 6 
Temes „ 42-36 
Torontál „ 49.94 

s még az erdélyi megyék közül is 
Brassó vármegyében 43.82 
Kolozs „ 34.27 
Udvarhely „ 60.46 
Szolnok-Doboka vm. 36.39 
Maros-Torda „ • 30.65 

esik; és végül akkor, mikor a nálunk szintén-dú-
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san tenyészd takarmánynövények közül kat. hol-
danként áltlag esik 

a czukorrépából 75.20 
pityókából 46.50 
lnczernából 47.24 
bükkönyból 36.29 

bruttó-nyeremény; akkor továbbra is a kenyér-nö-
vények termesztésével kínozni a sovány földet, 
nemcsak időt rabló, eredmény nélküli fáradozás, 
de számokban is kimutatható káros gazdasági üzem, 
olyan., a mely évenként 159—200 ezer forinttal 
kárositja a megye vagyonosodását. 

Ha ehhez hozzávesszük még azt, hogy a 
belteijesebb művelésre szükséges munkás kéz, ren-
delkezésre áll, hogy e munkás kéz épen azért, 
mert elegendő munkát nem találna, a mindennapi 
kenyeret se képes saját munkájával megkeresni, 
és igy magához az alapvagyonhoz kénytelen nyúlni, 
hogy existentiáját fentarthassa,  nem elszomorító 
kép-e, a mit a mezőgazdasági statisztika szám-
adatai nyújtanak? Bizony az, s hogy még csak a 
hitelűnk szüzessége tekintetében se maradjon fenn 
számunkra vigasztaló remény, ott is sötét árny-
kényt kisért a szomorú való, mely számokban ki-
fejezve  abban áll, hogy a csikvármegyei földbirto-
kokat nem kevesebb, mint 2 és félmillió  jelzálog-
kölcsön terheli; miből tekintve azt, hogy jelzálog-
kölcsönök csak a szoros értelemben vett termő-
területekre, n. m. belső telkek, szántók és rétekre 
adatnak, ezek pedig az összes területnek még fe-
lét sem teszik; — esik minden kat. holdra 52 frt 
jelzálog-teher, s ha ehhez hozzáveszszük a csík-
szeredai és gyergyó-szentmiklósi takarékpénztárak 
által személyi hitelre adott kölcsönök összegét, a 
a melyek mult évi mérlegeik szerint legkevesebb 
egy és fél  millió forintot  tesznek, kerekszámban 4 
millióra lehet tenni a kölcsönterhet. 

És hova ment, mire lett fordítva  ez óriási 
összeg? Befektetésekre,  talaj-javításra, vagy más 
prodnktiv beruházásokra talán, a melyek gyümöl-
csözőleg téritik meg idővel a tökét? Nem. Elnyelte 
ez összeget a 115 ezer lakosnak éhező gyomra, 
melynek kenyér kell. Ma még 4 millió elég, holnap 
már 10 millió kell s kérdés, hogy holnapután be 
fogjuk-e  érni tudni 20 millióval és lesz-e, ki azt 
kölcsön merné adni a tönkre ment generatiónak. 

Szomorú kép. de való. A számuk csalhatat-
lanok. 

Saszaos tudnivalók. 
Hogyan  lehet almát sokáig  eltartani?  Tökéle-

tesen érett, sértetlen almákat, ha nedvesek vagy 
nyirkosak, megtöröljük száraz ruhával ; a láda 
vagy hordó fenekére,  a melybe almáinkat rakni 

akarjak, néhány vékony léczet vagy fapálczát  te-
szünk, hogy a gyümölcs az esetleg nedves fenék-
kel né érintkezzék; a léezek közé gypszport hin-
tünk 2 cm. vastagon, az almákat kocsányos olda-
lukkal fölfelé  fordítva  úgy rakjuk reá, hogy egy-
mást ne érintsék; — ekkor ismét annyi gypszet 
hintünk rájuk, hogy ne csak a közöket megtöltse, 
hanem az almákat is egyenletesen betakarja; erre 
ismét egy sor alma jön, melyet mint az előbbit 
gypszszel takarunk be s ügy tovább, inig a láda 
vagy hordó meg nem telik. Természetes, hogy felül 
szintén gypsznek kell lenni. Az igy konzervált al-
mák frissek  és jóízűek maradnak. 

Anyátlan malaczok  fölnevelése.  Adjunk az 
anyátlan malaczoknak '/, rész tehéntejből és 1 !

s 
rész lágy, langyosra melegített vízből álló keveré-
ket rendes időközökben. E mellett a mértékletes-
ségre, tisztaságra s az állatkák melegen tartására 
folyton  nagy gondot kell fordítani.  Lassankint több 
és több rostált lenmagforrázatot  keverhetünk a 
tejhez: később ajánlatos a főtt  burgonyából, lefö-
lözött főtt  tejből és lenmagforrázatból  készített híg 
pép. Később a lenmagforrázatot  lenmagliszttel, ku-
koriczával vagy sürü (de soha sem savanyu) tejjel 
lehet helyettesíteni. Az ól talajára hintett kuko-
riczaszemeket szívesen felszedegetik  a malaczok 

e mellett elszedegetik még a fa,  később a kőszén-
darabkákat is. 

Piszkos  kártya  tisztítása.  A piszkos kártyát 
legjobban és leggyorsabban petróleummal lehet 
megtisztitaui. E czélból mutató-újjunkra egy darab 
gyapjúszövetet csavaruuk, melyet petróleumba márt-
ván, a piszkot egyszerűen ledörzsöljük vele s az-
után a kártyát száraz gyapjúszövettel megtöröl-
jük. — Miután minden kártyát ily módon mindkét 
oldalán megtisztítottunk, úgynevezett federweisszal 
dörzsöljük be s megszárítjuk, hogy a petróleum 
elpárologjon róluk. — Az ily módon megtisztított 
kártya egészen olyan, mint az új. 

S z e r k e s z t ő i vLzenetelc: 
[ l é n i k é n c k B u d a p e s t e n . Köszönet él őszinte 

üdvözlet mindannyioknak. — K. L. S z.-U d Y a r h e 1 j. Fo-
gadd szívből jövő köszönetünket kedves meglepetésedért — 
M. J. F i u m e. A küldemény lekötelezett — G. I. S t e n t-
Mihá ly . Az Írtakról intézkedtünk. Minél gyakrabban ke-
ressen fel  minket. Az ön csevegéseit szívesen hallgatjuk. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Alólirott van szerencsém a 11. érd. közönségnek 
CSÍKSZEREDÁBAN (a köhid mellett) levő 

FŰSZER ÜZLETEMBEN 
következő áruimat ajánlani: 

Mindenfajta  fűszerek,  kávék, kásák, lisztek, olajok, festékek-  2«£agr:yará,dLL. 
r i z l i n g 1 , s a s l s . e g ' y i , m é n e s i , t o k a i , r u s z t i é s p e z s g - ö b o -

r a i m a t . 
UQUERÖKET nagy választékban. RHUMOT literenként 60 krtól 3 frtig. 

Valódi franczia  COGNAC-ot 3 frttól  8 frtig.  — Többfajta  kitűnő minőségű 
THEÁT. 

Szebeni és brassói mosószappanokat. 
Pipere-, rövidáru — nürnbergi és többfajta  különleges czikkeimet. Glycerin, mandula 

ibolya, rózas, napraforgö  mosdö-azappauoltat. 
Közönséges ú.s salon P E T lî O L É U M O T. 

Ugy több — itt fel  nem sorolható czikkeimet, a legjutányosabb árak mellett. 
Egyszersmind értesítem a t. közönségei, liogy bárminő' megbizást — vagy 
megrendelést - minden díj uélklil szivesen teljesítek. 

Teljes tisztelettel: 
G Á L J O S. 

S 

Alólirott tisztelettel értesítem a t. helybeli és vidéki közönséget, hogy 

C S I K-S Z E R E D A B A N (a postahivatallal átellenben) 
t ö b b é v ó t a f e n n á l l ó 

K Ö N Y V N Y O M D Á M A T 
a kor igényeinek megfeleló'leg  ú j o n n a n b e r e n d e z t e m - s elvállalok mindenféle 

folyóiratok, imakönyvek, regények, rovatos ivek, báli-, menyegzői- és gyászjelentések, 
tankönyvek, névjegyek számlák stb. stb. 

csinos és Ízléses kiállítású elkészítését a legjutányosabb árban és legrövidebb idő alatt. — Továbbá ajánlom jól berendezett 

könyv- és p a p i r k e r e s k e d é s e m e t , 
a hol többféle  folyóiratok,  iskolai tankönyvek, regények, törvénykönyvek, iniakönyvek, képes- és verseskönyvek 

kisebb és nagyobb szent-képek kaphatók; — úgyszintén megézkeztek az 1 8 8 9 - i k évre szóló 
i r o d a i , fe-li, t ö : c c L " b é s I s é p e s n . S L p t á i r e ű e . 

Továbbá ajánlom: egyliázi. községi és egyesek részére szükséges nyomtatványokból berendezett 

N A G Y R A K T Á R O M A T . 
Továbbá nálam kapható: az „Állami italmérés jövedékről" szóló 1 8 8 8 . évi X X X V . t. cz. 

Teljes tisztelettel Györgyjakab Márton, 
nyomdatulajdonos és könyvkereskedő. 

^ W f ^ f f l f » ! 
Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889. 
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+ az előfizetési  pénzek és 
?) hirdetések küldendők. " 
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CSIKI LATOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

IMIZEGKTEXJEISTHC -IVTT-KT-I-i-F-NT 

| Előfizetési  ár: 'J 
+ Egész évre • frt. 
j< Félévre . 2 frt.  > 
J Negyedévre . 1 ftt.  C 
4 .y 
í Hirdetési dijak: 
4 3 hasábos petiUnrért vajţv > 
+ annak helyéért 6 kr 
4 Bélyegdijért külön minden 
Ţ" beiktatásnál 30 kr. L 
f.  y 
í Nyílttéri czikkek j 
+• soronként 10 krért közöl- v 
(I tetnek. 
'K'^T T 4 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ V V I. 

P a p j a i n k a közéletben. 

Felhangzik a vád és megújul napról napra 
a panasz hogy megyénkben a társadalom az a 
rétege, mely nyolc/századon keresztül dolgo-
zott magának a mai társadalomnak felépítésén  ; 
dolgozott mint építész, dolgozott mint munkás, 
— nem élvezi azt a hatalmat, nem azt a jöve 
delmet, nem azt a tiszteletet a mit múltjánál 
l'ogva jogosan követelhet. 

Értjük a csiki papságot, mely elzárkózva, 
magára hagyatva, részt nem véve a közügyek 
intézésében, kizárólag a szószéknek él s szót-
lanul, keresztényi türelemmel és kötelességtu-
dással teljesiti az állam által i közügyek érde 
kében reá rótt kötelezettséget Vezeti az anya-
könyveket, nyilvántartja a had és tankötele-
zetteket, a születéseket, elhalálozásokat, eske-
téseket, mert az állami érdek parancsolja. És 
mit kap ezért ellenszolgálat képpen ? Semmit. 
Más megyékben a társadalom veszi át a jutal-
mazó szerepéi akkor, mikor ez osztály tagjait 
a közügyek intézésénél vezéri szereppel tiszteli 
meg. .lieválasztia bizottsági tagjai közé, a leg-
kényesebb ügyek elintézését bizza reájuk és 
hallgatja meg tanácsaikat. 

És nálunk? Mi megb nránkozunk ha 
a szószék felkent  apostola megyei, községi bi-
zottsági tagságra aspirál; tüzzel-vass.il küzdünk 
ellene nemcsak, de a mi ez osztály életexisten• 
czi-íj.'.: illeti, még ott «=em a ĵnk ki n hivatahs 
segélyt. Papjainknak maguknak kell a végre-
hajtó gyűlöletes munkáját teljesíteni — ha meg 
akarnak élni, a kepét a rendelkezésükre álló 
eszközökkel maguknak papjainknak kell behaj 
taniok s ha erélyesebb eszközöket alkalmaz 
valamelyik: akkor ráesünk, megbélyegezzük és 
lehetetlenirjük a községben, a megyében. 

A közfelfogás  azt tartja ugyan, hogy a 
pap éljen a templomnak, a szószéknek, ne avat-
kozzék bele a társadalom vezetésébe, mihez 
úgy sem ért és ne akarjon több lenni, mint a 
mi volt a múltban s a mi jelenleg : az ötödik 
kereke a társadal o m n a ív. 

Igaztalan felfogás  és roszakaratu feledése 
a multb.in teljesített dicső munkának, mit épen 
a mi társadalmunknak nem szabad felednie. 
Mert mit tett a papság, mit az egyház me-

gyénkben nvolcz századon keresztül? Henyélt 
talán kényelmes pamtagán, mig a vándorlásban, 
a lolvtonos háborúkban kifáradt  csoport egy 
maradandó hely, egv tömör társadalom cég-
építésén lel radozott? Nem. Az épitö, a munkás j 
maga az egyház, maga a papság volt mint min- j 
denütt, u^v megyénkben is. 

Hirdette az íüdv igéit* türelemre, önmeg-
tagadásra, felebaráti  szeretetre lelkesített, a 
mely egyedül tartja össze a társ idalmat; az 
erdők rengetegei közé, s az Olt lapályára élő 
organismust alkotott, a melynek tagjai e^y 
czél és tan köré seregelve pásztorainak igaz-
gatása és szerves törvények alatt állottak anielv 
nélkül menthetetlenül elvész a be Letörő bar-
barok támadásai közepette, mint elvesztek 
egymásután az ide letelepült őslakók eleink 
ícllépésével. 

Íme a papság, ime az egyház munkája 
társadalmunk megalapításánál. — És e munka 
nem szünetel továbbra sem. Az állati bőrbe 
öltözött hosszú hajú ispánjaink mellett, a Zo-
tánok, Simeonok, Perének, Lat/ok, Gerébek, 
Miháczok. Sándorok mellett mindig ott találjuk 
a hosszuruhás, hajkoronás papjainkat, kik mint 
egyedüli tollforgató  ember.'k vezetik a gyűlé-
seket, fogalmazzák  a rendeleteket, észszerűbbé 
teszik törvényeinket. 

A szárhegyi s a somlyói barát nem kizá-
rólag czellájának él, nemcsak a vallás igéiben 
keres és talál foglalkozást  lekének, hanem tár-
saival feltöri  a földet,  nValmot épít. megszelídíti 
a félvad  állatokat, ekébe, szekérbe fogja  a lovat, 
ökröt, lábbelit, ruhát készit, könyvet nyomtat, 
s ha ebbe beleun, lesz tanító az általa alapított 
és lentartott iskolában, szellemi vezére a tár-
sadalo Tinik a melyet az értelem által szabá-
lyozott kézi ii.unkájával s annak terjesztésével 
megnemesitett. 

A hadba a fejedelem  szólította székelye-
inket, dea papjaink által m igasra emelt kereszt 
alatt vivták harczedzett őseink védelmi har-
czaikat. Azok a töröktől el és visszafoglalt  ha-
vasok, a melyeket megyénknek visszaadott a 
fejedelmi  kegy, s melyek ma több, mint 4 
millió forint  értéket képviselnek, — a kereszt 
alatt, a lélhold ellen vivőit csatáknak voltak 
gazdag zsákmányai. 

És mikor elült a harezok zaja, mikor a 
szellem és értelemíejlesztésén kell munkálkod-
nia a társadalomnak, ki viszi újból a zászlót 
Az egyháznak, a vallásnak szolgái derék papjaink 
Az ő kezdeményezésük, buzgolkodásuk, áld >-
zatkészségük és vezetésük alatt épül fel  vi-
rágzik a somlyói gymnasium, mely rajonként 
bocsátja ki kebeléből azokat a férfiakat,  kiic 
nemcsak megyénkben, hanem nz egész ors/.i"-
ba n a legelőkelőbb helyeket loglalják el a köz-
élet különböző regióiban. 

Íme a papjaink, ime az egyházunk mun 
kaja a társadalom fejlesztése  és íentartásában ! 
Ne mcsak a hitnek, a vallásnak voltak ők apos-
tolai, hanem ők voltak apostolai megyénkben 
mindig azoknak az eszméknek is, melyeket ve-
zércsillagul választott magának az egymásra 
következő s különböző eszmekörben élő nem-
zedék. 

Csakhogy persze mai nap már nem érünk 
rá a történelem tanulására, s ha megtanuljuk 
is azt könnyen feledjük  el, pedig nekünk, ma-
gára hagyott maroknyi népnek itt a határszé-
len felednünk  nem szabad, hogy a mint vezé-
reink voltak a múltban papjaink, úgy közre-
munkálásukat a lentartás nehéz munkájában ma 
sem nélkülözhetjük. 

Ezekkel azonban korántsem mondjuk a/t, 
hogy egyedül társadalmunk a hibás. Hibásak 
maguk papjaink is, kik félrevonulva  élnek a 
társadalom mozgalmaitól, nem vesznek iár.idt-
ságot követelni, kierőszakolni az őket tanulmá-
nyuknál fogva  megillető helyet a közügyek zöld 
asztala mellett; mert hiszen 'mig községeink 
gyüléstermében csaknem mindenütt ott látiuk 
a kántort, tanitót hangadóként szerepelni, ad-
dig papjaink közül vajmi csekély azoknak száma, 
kik a szószéken kivül más helyen és alkalom-
mal is kérdőre vonnák a kufárokat.  Pedig egv 
községben ki tehetné könnyebben az ellenőr-
zést, mint a teljes független  állásban lévő pap-
jaink ; ki hivatottabb erre, mint az oly magas 
előképzést nyert lelkészeink? 

Igaz uz is, hogy egy bizonyos adminisz-
traczió-ismeretet megkell szerezniök, egynémelye 
speczialis törvényt elsajátitaniok; de hát mi cz 
a törvénytanulás akkor és annak, ki már a 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Az én első c l ienseni . 
Vigan dohogott a mozdony vastag kéménye, 

óriási feliéi-  felleggel  tarkázva be az ég azúrját. 
•— A vonat kerekei kellemesen dübörögtek, s az 
állomásiul fel-felhangzó  éles fütty  mintha csak fel-
villanyozó édes zene lett volna. 

(gyakran utaztam életemben, s bár szerettem 
útazni, mindig untatott a vasutak egyhangúsága. 
— Oh akkor nem. — Lelkem elfoglalva  volt, 
épített v árakat, majd lerombolta azokat, hogy an-
nál szebbek bontakozzanak ki ábrándjaim göz-
köréböl. 

Vonatunk lassan haladt és az idő mégis 
gyorsan repült, mert boldog valék. 

De hát nem volt-e rá okom? 
Volt! 
Edes örömmel, nemes kéjérzettel szorítottam 

keblemre régi reményeim megvalósulásának bizo-
nyítékát. — Zsebemben volt a nagypeesétü okle-
vél. — Majd kivettem azt onnan, s mint a szerel-
mes kedvese arczképét, áliitattal vittem ajkaiin-
hoz alig megszáradt betűit. 

Fél nap óta voltam már egyedül kocsimban. 
Talán hazáig ki sem mozdultam volna, úgy elfog-

lalt csendes boldogságom! De hát a mindannyiunk 
legnagyobb zsarnoka az élics gyomor végre is 
félbeszakitá  áhnadozásaimat és odúmból kiker-
getett. 

Alig szolgáltam ki zsarnokomat csengették 
a másodikat. 

Az állomás kapusa szörnyű szaporasággal 
hadarta el a sorba következő állomások neveit, 
bevégezve kitűnő memóriájáról tanúskodó kerepc-
lését egy hatalmas „beszállni" kiáltással. 

Összeszedtem magamat s indultam folytatni 
édes ábrándjaimat. 

Egy újságárus gyerek állta íitamat s annyi 
buzgalommal igyekezett túladni lapjain, hogy ha 
lekésni nem akartam, árúczikke egyik példányá-
nak megvásárlásával kellett kitéríteni útamból. 
Képes lett volna feltartani,  ha meg nem veszem 
áruját. —.Igy aztán kezembe került az „Aroki 
Kiirt.-' 

Na ez ugyan nem fogja  hosszasan elrabolni 
ábrándokra szánt drága időmet! Mégis, hogy ne 
vádolhasson lelkiismeretem 5 krajczáromuak —• 
ennyi volt a „Kürt" — hasztalan kidobása miatt, 
s hogy a lelkiismeretemnek hozandó nagy áldoza-
ton is minél hamarább átessem, elkezdék böngészni 
a vidéki lapocska tere-feréi  közt. 

Kövér betűkkel „Kuriózum" cziinen adta tud-
tára „olvasóinak*' a rám tukmált sajtó termék, 

hogy „hazánkban" étezik hely, hói lámpással is 
hasztalan keres valaki ügyvédet. 

Elmondja a „Kuriózum", hogy: „D. város 
telekkönyvvi és járásbirósági székhely és mégis 
meg van mentve az emberiség legszaporább osz-
tályától; — egyetlen ügyvéd sem boldogítja a 
népet." 

Jámbor szerkesztő! Ennek bizonnyára vairy 
egy fiskális  segített emlékező ktehetségén: hogy 
meg ne feledkezzék  hitelezőiről! Ilyesmit gondol-
hattam első sorban a „Kuriózum" olvasása után, 
s kissé bosszankodtam is, hogy nekünk — mintha 
csak gombák volnánk — szemünkre veti a sza-
poraságot. — Na bizony! tán a scriblerek valami 
nehezen teremnek?! 

Kár volt haragudnom. 
Nagyon eszes ember volt a „Kürt" szerkesz-

tője. — Nála nélkül nem akadtam volna rá az én 
édes, kedveskis cliensemre, 

Na de ne vágjunk az események elé 1 
A „Kuriózum" elolvasása után megtörtént 

velem, hogy fölhagytam  az ábrándjaimmal és szé-
pen hozzáfogtam  a nagyon praktikus gondolko-
záshoz. 

Meghánytain-vetettem, hogy bizony szülővá-
rosomban is csak úgy hemzseg az ügyvéd, aztán 
mindenik még javakorbeli ember, biija is minde-
nik a munkát, és nekem majd nagyon nehéz lesz 



Január 16. C S Í K I L A P O K . 3. szám. 

hírlapok útján úgyis ismeri a nagy körvona-
lokat ? 

S aztán bárminő munkába kerüljön is az, 
a papnak ép úgy meg kell azt is tanulni, mint 
cathechesist, mert a társadalom azon a lépcső-
fokán,  hol a papi elem van, csak úgy állhatni 
meg, ha a szakismeretek mellett általános isme-
retekkel is birunk. És ha ez meg van, nemcsak 
ok és alap nincs arra, hogy papjaink zárdai éle-
tet éljenek, de hivatásszerű kötelességük ki-
lépni a küzdtérre s résztvenni a harczban, a 
mit az atomok vivnak a köz érdekében; hiva-
tásszerű kötelességük üldözni ott és annak sze-
mélyében a bünt, a hol és a ki által az elkö-
vettetett; és kötelességszerű hivatásuk tanácsot 
adni, irányt mutatni minden téren, a hol a nagy 
közület érdekei forognak  kérdésben. 

Hajdan a vallás az egész embert követelte 
a maga részére, s papjainknak akkor nagyon is 
elég feladatot  adott előkésziteni azokat a jövö 
életre, kikre nézve csak a síron túl nyilik meg 
az örök élet; ma az egyénnek ma'r itt lent is 
kell feladatokat  teljesiteni és megoldania. Az 
ember ma már nemcsak hivő, de tagja, feje 
egy családnak, tagja egy szűkebb körnek, a 
társadalomnak, sőt tagja a mindannyiunkat fel-
ölelő közületnek: az államnak. 

Mindezekkel szemben kötelezettségei van-
nak, a melyeket csak a tökéletes ember képes 
megvalósítani. Kiképezni, tökéletessé tenni az 
embert, hogy teljesíthesse az önmaga, a család, 
a társadalom, az állammal szemben fenálló  kö-
telezettségeit, ez ma már papjainknak köteles-
sége, ez az ő munkakörük s ha e munkakört 
lelkiismeretesen betölteni akárják, nemcsak szó-
székeiken kell helyökön megállaniok, hanem 
tanácsot, irányt, eszmét kell tudni adniok ama 
száz és százféle  életkörben, a hol az ember 
megfordul. 

Igazhivő, vallásos ember nem lehet az, a 
ki nem )ó családapa, nem önzetlen társadalmi 
tag, nem kötelességtudó állampolgár. És viszont 
a pap sem lehet jó pap, ha visszavonulva a 
közélet terétől, csak a szószéknek él. 

Dr. Molnár  L'íszlú. 

L A F S Z E H L K . 
A véderő törvényjavaslat képezte egész hé-

ten a legnagyobb érdeklődés tárgyát és a kedé-
lyeket valódi hullámzásba hozta. - A szabadelvű 
körben f.  8-án tartott értekezleten a kormánypártnak 
saját kebeléből támadt ellenzéke. — Horváth Gyula, 
a miniszterelnök bizalmasa nagy őszinteséggel fe-
jezte ki az értekezleten óhajtását, hogy a magyar 
nyelv állami és ne legénységi nyelv legyen a had-
seregben s aggodalmainak adott kifejezést,  hogy 
a véderő törvényjavaslat 14. ij-a alkotmány sér-
tést foglalt  magában. — Hegedűs Sándor szintén 
nagy aggodalmát fejezte  ki a törvényjavaslat ellen 
már pénzügyi szempontból is. mert több mint 3 
millió forint  ujabb kiadással terheltetik az ország. 

A 9-én tartott értekezleten Tisza miniszter-

ábrándképeimben lefestett  szép kastélyaim helyett 
egy szerény kis házat is építeni. 

Mindinkább erőt vett rajtam a gondolat, 
hogy D.-ben ütöm fel  sátorfámat. 

Utoljára is hosszú útambói azzal állítottam 
be szüleimhez, hogy csak készüljenek megválni 
fióktól,  mert pár nap alatt új otthonomba in-
dulok. 

A „Kürt" roppant módon nagyzolt — Erről 
kellett meggyőződnöm mihelyt D.-be érkeztem. 

Hogy volt lelke a szerkesztőnek arra, hogy 
D.-t városnak keresztelje?! Falu volt biz'a. Egy 
pár hivatalnok, vagy három földes  ur képezte az 
intelligentiát, nó meg az öreg sebész. 

Kezdettem megbánni, hogy jó anyámnak szót 
nem fogadtam,  ide harczolkodtam. Na de megtörtént. 
Az aranybetűs tábla fényesen  hirdette: Dr. Peres 
Imre köz- és váltó-ügyvéd irodája. 

Egy-egy paraszt végig ment az utczán, meg-
bámulta táblámat s azzal tovább-állott. — Már 
huszonnégy órája vártam szivrepesve az első clienst. 
Alig fért  bőrömben a sok jogtudomány, szinte ex-
plodáltam a jogi tanácsadás szörnyű nagy vá-
gyától. 

Végre kopogtak ajtómon. 
Hál' Isten! gondolám s magam siettem ajtót 

nyitni az érkezőnek. 

elnök a Varasdy, Dárday, Pulszky, Körössy Sán-
dor és Chorin felszólításai  után is megmaradt 
megelőző nap tett kijelentése mellett, hogy a tör-
vényjavaslat megszavazását pártkérdésnek tekin-
ti, s conpromisszumot tenni nem hajlandó, mivel 
erős meggyőződése, hogy a törvényjavaslat alkot-
mány sértést nem foglal  magában. 

A szabadelvű clubban és a mérsékelt ellen-
zék értekezletén történt heves beszédek után igen 
nagy kíváncsisággal és érdeklődéssel tekintett min-
denki a véderő-törvényjavaslat tárgyalásainak az 
országgyűlésen leendő megkezdése elé. — Ennek 
a nagy érdeklődésnek tulajdonitható, hogy a or-
szággyűlésre 10-én igen nagy számú halgatóság 
jelent meg. — Ez volt tudniillik a javaslat felett 
megkezdett vita első napja. 

Miinnich előadó után Polgár Ferencz másfél 
óráig tartott bészédjében a véderő bizottság ki-
sebbségének véleményét kisérlette megokolni, 
nagy szakismeretet bizonyított be a javaslat ellen 
tartott szónoklatában.— Utánna Féjérváry miniszter 
szólalt fel  a javaslat érdekében, s/>z után ('sáky 
vallás- és közoktatási miniszter beszélt a német 
nyelv tanítására vonatkozó rendeletének"; véldemére. 
— A lo-iki gyűlést Yadnay Andor független  an-
tiszemita által nyújtott meglepetés^fejezte  be, ki 
beszédében kinyilvánította, hogy a törvényjavasla-
tot teljes mérvben pártolja luy. hogyha a kormány 
annak benyújtását elmulasztotta volna, maga sür-
gette volna a benyújtást. — A függetlenségi  kép-
viselők e beszéd után tüntetőleg távoztak Yad-
nay mellől, a kormánypártiak egyrésze pedig el-
lensúlyozásul köréje gyülekezett. 

11 -én a vita második napján a képviselőház 
ülését Apponyi gróf  beszédje tölötte be, ki a hall-
gatóságot és a balodalt válóságos elragadó lelke-
sültségbe hozta ismert óratori tehetségével, melynek 
segélyével hatalmas kifejezést  adott azon nézeté-
nek, hogy a javaslat alkotmányos, culturális és 
és nemzeti sérelmeket foglal  magában. — Rajta 
kívül Tóth Ernő és Melczer a javaslat, ellen Széc-
henyi Aladár gróf  és Banszuer Gudió a javaslat 
mellett szóltak fel.  — 12-én napirend előtt Dá-
niel Ernő szólott fel,  s védelmezte Apponyi meg-
előző nap tartott beszédével szemben a pénzügyi 
bizottságot. — Beszélt a javaslat érdekében Pon-
grácz Károly gr. ellene Ugrón Gábor, ki nem 
volt oly heves, mint máskor szokott: ellene be-
szélt még Thaly és Lits, ez utóbbi különösen a 
német nyelv kérdését fejtegete.—  Kohonyi a java-
vaslat mellett és az önkéntes intézmény védelmére 
szólalt fel.  — A 13-iki vitát Tisza zárta be fél 
óránál tovább tartó beszédjében erős argumentu-
mokat hozva fel  a javaslat mellett. — Különösen 
kiemelendő tartalmas keszédjének azon része, hol 
a kormányválság lehetőségéről nyilatkozott s hol 
kifejzést  adott azon meggyőződésének, hogy bárki 
következhetne utána jobb javaslatot nem tehetne, 
s meggyőződésében meg nem ingatják a gyanusit-
gatások sem. 

X 41 f  ö 1 a. 
S z ó f i á b a  n valószínűség szerint e hó 

végére a kormányválság véget ér azáltal, hogy a 

Egy jól megtermett falusi  szolgáló nyitott 
be. s a gyors járástól fuldokló  hangon kiabálta, 
hogy az istenért siessek, mert a tekintetes ur kér, 
hogy azonnal menjek. 

Szentül megvoltam győződve, hogy ,.a tekin-
tetes úr" haldoklik, s mielőtt lelkét az örökkéva-
lóságnak átadná, földi  javairól kiván intézkedni. 

Nem sokat vesztegettem az időt. — Sebess 
léptekkel igyekeztem a rohanó cseléd nyomában. 

Ereztem fontosságomat  és azt, hogy ha el-
vesztem szemeim elöl a szaladó leányt: elveszett 
a végrendelet készítésért járó honorárium! 

Egy csinos udvartelek kapuján tért be a 
gyorslábú kalauz és én rettenthetlen bátorsággal 
győztem le a falusi  komondorok iránt mindenkor 
érzett iszonyomat. 

A legnagyobb buzgalommal igyekeztem át-
lépni első szereplésem színhelyének küszöbét. 

— Uram öcsém! kedves doktor öcsém, jöj-
jön-jöjjön, mentse meg öt! Eletemet, vagyonomat, 
mindent odaadok leányom életéért! 

Na ez ugyan gyönyörű história! A végren-
delkező öreg úr ahelyett, hogy haldokolna azzal 
fogad,  hogy mentsem meg leánya életét. Felcser-
nek nézek én ki, vagy mi? 

Sarkon akartam fordulni,  hogy ott hagyjam 
az öreg urat életével, vagyonával és minden pere-
puttyával. De mégis meggondoltam, hogy nagy ud-

radikális pártból megalakul az uj kabinet. — A 
radikálisok tagadják, mintha ők az alkotmányter-
tervezetet orosz befolyás  következtében fogadták 
volna el. 

O r o s z o r s z á g b ó 1 hadikészülödések 
hire érkezik: E hink szerint Orosz-Podoliában 
nagy barakk kat raktárakat és kaszárnyákat épí-
tenek s az építményeket összeköttetésbe hozzák a 
podoliai vasúttal. Továbbá hire van, hogy a kiéli 
kormányzóság területén állomásozó helyőrségek fe-
lett szemlék fognak  tartatni annak a meggyőző-
désnek megszerzése czéljából, ha vájjon a csapatok 
kellőleg képesek-e a fegyverrel  bánni ? 

Csik v á r m e g y e k ö z i g a z g a t á s i 
b i z o t t N á g á n a k ülése. 

Csik vármegye közigazgatási bizottsága folyó 
évi január hó hó 14-én Mikó Bálint főispán  elnök-
lete alatt ülést tartott. 

A tagokat üdvözlő megnyitó után elnöklő 
főispán  tudomására hozta a bizottságnak, hogy 
Deák Ignác,z közgazdasági előadó a radnóthi ura-
dalom intézőjéül történt kineveztetése következte 
ben előadói állásáról lemondott; továbbá tudatja 
főispán,  hogy Kun Illés gyó-tölgyesi vesztegintézeti 
segéd a feloszlatott  vesztegiutézet helyébe lépett 
„határszéli belépő állomás" teendőivel bízatván 
meg, ebbeli működését folyó  évi január 1-ével meg-
kezdette. 

A különböző közigazgatási ágak mult havi 
állapotáról szóló alispáni jelentés tudomásul 
vétele után meg választatván az időszaki albizott-
ságok tagjai, az egyesek és testületek folyamod-
ványai nyertek elintézést. 

Amennyiben az 1888. évi IV-ik negyedére 
esedékes közvetlen illetőleg közvetett adófizetők 
adói hátralékban vannak, az illető főszolgabírók, 
illetőleg községi elöljárókkal szemben a felelősség 
kimondatott. 

Gyó-Ujfalu,  Várhegy és Vasláb községekben 
több igás és kézi napszám kihagyatván, az ebben 
hibásnak talált elöljárók 59 frt  58 kr. kiszállási 
költségben íiiarasztaltattak el; ezen körülményből 
kifolyólag  ajánljuk a községi elöljáróknak, hogy 
saját énlekökbeu tesznek, ha hasonló mulasztásuk-
tól örizkedn k. 

A kir. tanfelügyelőnek  a csikvármegyei ta-
nítók mellékfoglalkozása  tárgyában tett előterjesz-
tésé alapján határozatul kimondatott, hogy jövő-
ben minden egyes tanitó, a közigazgatási bizott-
ság előleges engedélye nélkül, semminemű mellékfog-
lalkozást nem űzhet. 

E G Y L E T I É L E T . 
A csíkszeredai Zaszínó közgyűlése. 

Csíkszereda, 1889. január 12. 
A csíkszeredai Kaszinó évi rendes közgyűlését 

folyó  kó 12-én d. u. 5 órától kezdödöleg tartotta 
meg. Lefolyásáról  a következőket írhatjuk. 

Becze Antal elnök megnyitó beszédben üd-
vözli a szép számmal megjelent tagokat s röviden 
ismerteti a közgyűlés tárgysorozatát. 

variatlanság lett volna meg nem magyarázni a 
kétségbeesett öreg úrnak cselédjével közös téve-
dését, csakhogy nem engedett szóhoz jutnom. — 
Hirtelen betuszkolt a szomszédszobába. 

Vérző vállal feküdt  a pamlagon egy fiatal 
szép leány. — Azaz biz' én csak sejtettem, hogy 
szépnek kell lennie, mert a mint beléptemkor meg-
látta, hogy nem az ismert öreg sebész jött őtet 
gyógyítani, két kezével úgy eltakarta és a párnák 
közé úgy elrejtette arczát, hogy én mit sem lát-
hattam belőle; de alabástrom nyaka, hófehér,  göm-
bölyű válla és fájdalom  közt is ezüst csengésű 
hangia mind bizonyították, hogy a 17 tavaszt saj-
nálná itthagyni, s azért könyörög oly meghatóan 
élete megmentéseért. 

Mindig bámultam az orvosokat és szívtele-
neknek neveztem hidegvérüségükért, mellyel végig-
nézni, kötözgetni, mosogatni és Isten tudja még 
mit nem tudnak tenni a tátongó sebekkel. 

Nem tudom, a szemérmes leányka esdő hangja 
vagy mi tett egyszerre oly hőssé, de annyit tudok, 
hogy egy orvosnál is bámulatos figyelemmel  kezdém 
vizsgálni most már pátienssé lett cliensein sebét. 

Na bizony! volt is ok rá annyira kétségbe 
esni. — 

Nem történt egyéb, mint az a csekély dolog, 
hogy a „tekintetes uram" kisebb és utolsó sarja 
neménél fogva  katonáskodásra lévén utalva, egy 
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T. Nagy Imre titkár a megelőzőleg kiküldött 

pénztárvizsgáló-bizottság eljárása alapján a pénz-
tári állást ismertető jelentését terjeszté elő. E je-
lentés kiemeli, hogy a mult évben bevétel volt 
összesen 354 frt  24 kr, kiadás összesen írt 
11 kr. tehát készpénz van HR frt  13 kr. Tagsá.gi-
dijkátrálék czinien van a kaszinónak 105 frt  21 
kr követelése. — Titkár jelentésében előterjeszti, 
hogy a liátrálék gyanánt kimutatott 105 trt 21 
kr összegbe beleszámittatott egy tag után ló frt 
tagsági díjhátralék, mivel azonban a pénztárvizs-
gáló-bizottság meggyőződést szerzett magiinak ar-
ról, hogy a 1<( írttal hátralékban levőnek jelzett 
egyén alapszabályszerii és tagságra kötelező alá-
írást az 1887- és 1888-ik években nem tett s 
mivel ez okból jogosan a hátráléknak kimutatott 
10 frt  sem követelhető, ezen összeget leirandónak 
véli. — Leirandónak véleményezi továbbá egy má-
sik tag után hátraléknak kimutatott 12 frt  díjhát-
ralékot is, mivel e tag a kör elnökéhez benyú jtott 
kérésében szerény anyagi viszonyaira való tekin-
tettel a hátrálék elengedését kéri annyival inkább, 
mert ezen összeget emlékezete szerint már befi-
zette s csak tévedésből nem nyugtáztatott. 

A közgyűlés a 10 frtot  minden megjegy zés nél-
kül, a 12 frtot  pedig nem azért., mintha azt az 
illető már befizette  volna, hanem egyedül anyagi 
viszonyaira való tekintettel határozta leirandónak. 
melyek után a pénztári állás 08 frt  1 •'! kr kész-
pénz és 83 frt  21 kr. kiinnlevö követeléssel ösz-
szesen 151 frt  34 krban állapit tátott meg. 

Elnök ezek után a maga és tiszttársai nevé-
ben megköszöni a bizalmat, melylyel a kaszinó 
őket eddig megtisztelte egyúttal saját és társai-
nak viselt állásuktóli visszalépését kinyilványitja. 

A tisztikar alapszabályszerii ezen leköszöné-
sét a közgyűlés elfogadja  és Vajna Tamás korel-
nök ajánlatára a lelépett elnök és tisztikarnak mű-
ködéséért köszönetet szavaz és felkiáltás  ínján va-
lamennyit újra megválasztja, az időközben elbete-
geaedett gazda kivételével, kinek helyébe Kovács 
Antal künyvtárnuk egyhangúlag gazdának is meg-
választatott. 

Az újra megválasztott elnök helyét ismét 
elfoglalván,  az időközben eltávozott egy választ-
mányi tag helyébe újnak és a kaszinóba belépett 
honvédtisztikar kebeléből is egy másik választmá-
nyi tagnak megválasztását hozta javaslatba, mi-
nek folytán  Köváry László és Horváth Károly 
közfelkiáltás  útján megválasztattak. 

A tisztikar és igazgató-választmány ezek sze-
rint 1889. évre: Becze Antal elnök, Szöts Márton 
alelnök, T. Nagy Imre titkár. Kovács Antal könyv-
tárnok és gazda, Benedek Istváu pénztárnok; — 
Bartha Ignácz, Domokos János. dr. Fejér Antal, 
Horváth «Károly, Köváry László, Nagy Sándor, 
Szász Lajos Székely Endre ig. văl. rendes tagok. 
Dr. Beteg Antal és Kovács György igazg. választ-
mányi póttagok. 

Következtek az indítványok. 
írásbeli indítvány beadva nem lévén, Bartha 

Ignácz kir. ügyész és ig. választmányi tag indít-
ványozta. hogy a közgyűlés akár az igazgató vá-

lasztmányt, akár egv ad hoc, bizottmányt küldjön 
ki azon megbízással, hogy a számban is gyarapo-
dott kaszinó részére egy tágasabb és megfelelőbb 
helyiséget szemeljen ki s erről valamim a legczél-
szeriibb elhelyezkedés s ennek módozatáról folyó 
év márczius l-ig terjesszen javaslatot elő. 

A közgyűlés ez indítványt egyhangulag és an-
nál is inkább elfogadta,  meri már az igazgató-
választmáuy is foglalkozott  kérdéssel, s a továb-
biakbani eljárásra is az igazgató-választmányt kérle 
föl  s hízta meg. 

l'gvancsak Bartha Ignácz indítványozta továbbá, 
hogy a kaszinóba a beiratk iz-'-sok ne mint eddig, 
csak egy évre. hanem legalább évre történjenek, 
s e czélból az alapszabály vonatkozó ily érte-
leinben módosíttatnék. Indítványa indokául főleg 
azt hozta fel,  hogy ezáltal az állandóságát s a 
kasinó jövőjét az eddiginél nagyobb mértékben 
véli biztosithatni 

Ez indítványhoz többen ellenkező érveléssel 
szóltak, t. i. hogy az egy évre beiratkozással vélik 
az indítványozó által kontemplált c zelt biztosabban 
elérni, s példákat hoztak fel.melyek  szerint a liosz-
szabb időre való lekötelezettség a tagokat inkább 
a belépéstlili vonakodásra indítaná, léhát az eddigi 
eljárást óhajtották fenntartani.  igv a közgyűlés 
is e mellett marat. 

Heigel Lipót Ing indítvániozt i tm'ább , hogy a 
könyvtári katalógus nyomatassék ki. mi sziniéu el-
határoztatott. 

Végül dr. b'ejér Anlal kaszinó-')álnak az 
idei larsaug.in leendő megtart is át hozta javaslatba. 
Hosszasabb és több oldalú megbeszélés titán hatá-
rozatba ment., hogy a kaszinó az idei farsangon 
bált rendez, melynek elnökéül Berze Antal kaszi-
nói elnök felkiáltás  útján meg választatott 
utasíttatott, hogy alakítson egy rendező bizottsá-
got s a kérdést saját legjobb belát isa szerint 
beszélje meg és a sziiks •ges intézkedésekel te-
gye Illeg. 

A gyűlés ezek illán a liiltll évi hetilapok és 
a folyó  évi napi lapok másodolvasásra leendő el-
árverezését határozta el. 

Egyéb tárgy ne.n lé» én. elnök köszönetet 
molid a megjelent ekuek ér.lekludésökért a gyű-
lést bezárta. 

l i K V 
S/ÍI|III;O' , lííS'J. január 

Tekintetes Szerkesztő úr! 
Az „Egyetértés;,-bcn találkoztam becses ne-

vével: oii iin tiiltain meg. hogy szerkesztésében 
társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi heti lap 
nyert az újévvel életet. 

Igazi benső, önzetlen öröm szállta illeg lel-
kemet. miilön olvastam, hogy szülővárosomban egy 
közlöny lát napvilágot. 

Nekem, az egyszerű iparosnak, ki 2!» év óta 
a távolból kiséri figyelemmel  szülőhelye viszo-
nyait, jól esett tapasztalnom, hogy csiki testvéreim 
a korral haladnak előre. 

Éltesse is az Isten a székely népet, mig csak 
egy ember lesz a földön  ! 

kicsikét korán kezdette el a lőgyakorlatok teljesi-
sét és egy ilyen gyakorlat közben saját gyártmá-
nyú ívének nyilát a falra  ragasztott papiros-kato-
nának szive helyett nénjének vállacskíjába találta 
röpíteni. 

Ügyetlenségeért ki is kapta, ha erőben nem 
is, de számban bizonnyára a katona-porc,ziót, mit 
onnan következtettem, hogy térden állva ott pi-
tyergett a betegszoba sarkában. 

Hanem a büntetés nem segített a dolgon. A 
téves irányt vett nyílvesszőbe belemesterkélt jó 
nagy czigánytú a falra  megelőzőleg tett alaposabb 
ciélaások folytán  olyan görbületet kapott, hogy 
mint a szigony volt a gyöngéd vállba belefura-
kodva. 

A háznál senkinek sem volt elég bátorsága 
horgától megszabadítani az ily durva módon meg-
fogott  arany halat. 

Ezért volt szükség doktorra. 
Falnn mi mindent nem tudnak meg az em-

berek mindjárt az első pillanatban ? 
Panna, tenyeres-talpas kalauzom is meghal-

lotta, hogy a faluba  egy doktor költözött. Nósza 
háti a mint megtörtént a baj, szaladt a doktorhoz. 
Honnan tudhatta szegény, hogy nemcsak ember-
doktor, meg ló-doktor, hanem zseb-doktor is van 
a világon! 

Látta vérzeni drága kisasszonyát, hallotta 
doktorért kiabilni niegijjedt. gazdáját. s mert az 
örek chirurgii<ba helyezett eddigi nagy bizalmát 
a szomszédban nem rég végzett érvágás szeren-
csétlen kimenetele nagyon niegcsappantotta. kapott 
az uj doktoron. 

Igy jutottam végrendelet készítés reményé-
ben a szép sebesült gyógyításához. Végeztem is 
ám derekasan. 

Sok orvos irigy lehetne az ügyesség és gyön-
gédségre, melylyel a czigánytüt tiabri válIából el-
távolítottam. 

Hónapokon át nem láttam az általam meg-
gyógyított leányt. 

rrambátyániinal némelykor itt-ott találkoz-
tam ugyan és ilyenkor mindig megdicsérte a tu-
dományomat s tréfálódzott  sokoldalúságommal; (le 
bármilyen szíves volt is ilyenkor hozzám. elé<j há-
látlanság volt képzeletemben eljárása, hogy soha 
nem hívott volna házához. 

Később tudtam meg az okát. 

Nagyon szégyelhette az én kis patiens-clien-
sem, hogy akkor megláttam a gömbölyű vállait! 
Az arczát sem akarta már megmutatni nekem! 0 

Mindig büszke voltam a székely névre, mely 
név miatt ha szóba jiiti pirulni nem kellett 
soha. Mosi még büszkébb vagyok, inert faj, 
mely annyi viszontagság után ős fészkét  és nyelvét 
megbírta tartani, sőt a korral mindig haladni is 
tudott, azt bizonyítja, hogy hazáját végtelenül 
szereti. 

A szerkeszti! ur fogadja  őszinte jókiváuatai-
mai. melylyel maradok kiváló tisztelettel 

Jakab  hjnúcz, 
szalMÍ-mostur. 

A csíkszeredai kisded-óvóda javára folyó  évi 
január 11•"• 12-én ren b-zett mulatság nem várt fé-
nyes eredményűvel tartatott meg. Nem hiába liogy 
a farsang  megkezdődött, mert e mulatság o|y pár-
tolásban resze-.iill. hogy a ..Csillag" vendéglő tágas 
helyisegei alig voltak képesek befogadni  a nagyszámú 
közönséget. 

A láiiiv.mitlatságoi megelőzőleg volt szavallat. 
ének műkedvelői előadás. 

Legelőször a kis Nagy Sándor Erzsike lépett 
a színpadra es oly ügyességgel, értelemmel. >zép 
hanglejtéssel szavah. hogy mindnyájan megvoltunk 
lepve a gyernii k-leányka sikere által. 

Azután előadatott a ..H-ik pont" cziinü 1 fel-
vonásos vígjáték. Szereplök voltak: Bruszt Elekué. 
líogády i!vuia. Welhuanu Etelka és Málló (iábor. 
Min ln.\ íján kiváló ügycss-'-ggel oldották meg fel-
adatukat. 1 !|I1 -Zt Elekué egész otthonosan érezte 
in igiit a szín ia Imi a creolnö szerepében s a kissé' 
hamis maszkirozás alatt is kicsillogott a szép asz-
szmiy. kibe a pirisi gavallér méltán beleszeret he-
teit. Italió ti.ibor ügyes mozgású és csinos ud-
varló volt. líogády Gyula az örökösen vesze-
kedő. gorombáskodó brazíliait igen jól adta. 
\\ elluian Etelka igen kedves kis szobacziczuska 
volt oly meglep,i otthonossággal játszott, hogv 
méltán ajánlhatjuk neki a nagyobb szerepben való 
föllépést  is. 

\ színielőadás után Lakatos Mihályué éne-
kel! k'M szép dalt és pedig egész precziziö\al 
kellemes lágy zengésű hanggal. 

A szereplőket a közönség tapsviharral mél-
tányolta fáradtságukért. 

Mindezek után következett a liatal lánykák 
t;s ifjú  asszonyok bájos serege által várva-várt 
táiii-z nulai ság. mely szaka lat lan jókedvvel szinte 
egész hajnalig eltartott. 

A jelenlevők közíil. mennyire emlékezetünk, 
engedi, felsoroljuk  a következő hölgyeket Vájna 
Tamásné. Endes .lózsefné.  Éltes Elekué. (iái En-
dréne. Szöts Mártonné. l'ap Doiiiokosné. Éltes 
Zsigmondné. Elt.es .lakaimé. Lukács .lózsefné'.  (iái 
Tamásné. dr. Nagy Eerenczné. Kovács Anta Iné, 
Szász Lajosn Gergely károly né, Fisch Lipótné, 
l'ap Anilr.'tsiié. Jakab Anlalné, Emberi .lózsefné, 
l'ap Györgyné. Nagy Sándorné, T. Nagy Imréné, 
líogády (iyuLiné. özv. Bocskor Mihályué. Bruszt 
Elekué. Csanádv Béláné. dr. Fejér Antalné. Csá-
szár Sámliéin'. Gál .lózsefné,  Ronifeld  Kelixné, 
Kis Antalné'. t iyörgyjakab Mártonné", Hajuód Ig-
náczné. Jak-ib .lózsefné.  Endes Ida. Endes Iza-
bella. Czerukó Adél. Vajna Máli. Baló Katinka, 
Bözs i -Mariska. Lukács Juliska, Gál nővérek, (iái 
Emma, Nagy Krisztina. Sánlor Bertha. Köváry 
l'a iia. Zie,ie.'a l'aula. Lux Róza. Dávid Anni, 
Ta.ii'is Juliska. Kunk Liticsi, Komfelil  ütti, W'elí-
inaun Etelka stb. stb. 

tiltotta meg a papájának, hogy az ügyvéd-orvost 
házukhoz meghívja, s ezt annyira komolyan vette, 
hogy a társaságban sem jelent meg, ha engem ott 
sejtett. 

Elérkezett végre a .,tekintetes ur" nevenapja, 
már pedig az olyan ünnep volt, melyre az egész 
vidék hivatalos volt. 

Tehát tilalom ide. tilalom oda, hanem engem 
nem lehetett kihagyni a meghívottak közül! Az 
én cliensemnek meg kellett mutatnia az arczát. 

Az az arcz okozta aztán, hogy én nagyon 
gvakran kezdtem járni urambátyámék házához, 
hanem cliensenitöl csak viszontszerelmének beval-
lása után mertem megkérdezni, hogy még látszik-e 
a nvilvesszö helye? 

Az „Ároki Kürt"-re egész életemben prenu-
merálok. Nagyon okos ember a szerkesztője! Nála 
nélkül nem lett volna drága kis feleségemmé  az 

én legelső cliensem. 

Dr. —a. 
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A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK' 
czimii heti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk mejí: 

Ktfész  évre 
Félévre 
Negyedévre 

•4 frt. 
1» Irt. 
1 frt. 

Gyiijtők II előfizető  után egy tisztelet-
példányba ii részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. január hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K kiadóhivatala. 

K l ' L Ö K F ^ L É K . 

A „kaszinó-bál" lesz az idei farsang  fény-
pontja Csíkszeredában, liec/.o Antal alispán kaszi-
nói elnök áll a bál-bizottság élén. A. siker biztosí-
tása érdekében szerencsés volt azon gondolat. Iiogv 
a bizottság felerészben  nos egyénekből fog  állani. 
Közelebbről lesz a rendező-bizottság első iilése, 
melyben a bál napja és a rendezés több mozza-
natai fognak  megállapittatni. 

— A csíkszeredai önkéntes tűzoltó-egyesület 
választmánya folyó  hó 12-én iilést tartott, melyen 
az évi rendes közgyűlés és a tűzoltó-bál megtar-
tásának napja határoztatott meg. A közgyűlés feb-
ruár 10-én, a bál pedig február  lii-án lesz. 

— A csikmegyei savanyu vizeknek és fürdők-
nek tájrajzi és tudományos leírásán dolgozik je-
lenleg dr. Hankó Vilmos budapesti reáliskolai tanár, 
ki e téreni szakismereteit többrendbeli munkájá-
val bemutatta. Biztos tudomásunk szerint munka 
c-sak egy része lesz ama nagy miinek, melyet a 
tudós szerző a magvarországi fürdőkről  ás-
ványvizekről ír s a mely munka, mint tervezve van 
az összes európai nyelveken meg fog  jelenni. 
Hankó most egy éve személyesen volt lent tanul-
mányozni fürdőinket  és savanyuvi/einket s igy re-
méljük, hogy nemcsak szakszerű, de hü is lesz a 
uiit fürdőinkről  irni fog. 

— Jégsport. A csíkszeredai jégpályán, mely 
itársaséletiink egyik kedves gyüllielye szokott lenni 
naponként élénkebb és élénkebb lesz az élet. E 
kitűnő testsezö sportot leányaink, asszonyaink és 
ifjaink  mind többen és többen gvakol'olják, Úgy? 
liogy már a jégpálya az üdülő és szórakoztató he-
lyek egyik keresettjévé vált. A tagok száma 7o-en 
fölül  van. A korcsolyázás ideje délutánonként van 
s különösen ünnepnapokon a jégpályán olyan pezsgő 
élet van, mely kis városunknak valójában dicsősé-
gére válik. A nők közül a korcsolyázás sportját 
rendesen űzik és pedig többnyire mindannyian már 
kiváló ügyességgel: Böjthy Endréné, Sjeber főhad-
nagyné, Brust Elekné, lfary  Gézáné. Pap An-
drásné, Pap Douiokosné, Fodor Póza. Czipera 
Paula, Becze Ilka. Lukács Juliska. Romfeld  Otti 
Wellmann Etelka, Lux Róza, (iái Emma, Nagy 
Krisztina, stb. Az ok pedig, a kik nőin korcsolváz-
nak, gyönyörködhetnek a tovasikamlók vig sere-
gében és közbe-közbe meg is szánkáztatnak az 
előzékeny és szolgálatkész fiatalemberek  által, l'gv 
hogy elmondhatjuk, miszerint a jégpályán a téii 
időszakban korcsolyázók és iieinknrcsolvázók igen 
vig és mulatságos időtöltést találnak és társaséle-
tünk élénkítésére minél többen adhatnak itt talál-
kát egymásnak társasköreink. .Alint halljuk ezután 
hetenként kétszer csütörtökön és vasárnap zene 
is .jogja élénkíteni a mulatságot s esténként fáklva-
világitások és tűzijátékok is fognak  rendeztetni a 
farsang  folytán. 

— A gyergyószentmiklósi veres-kereszt líók-
egylet folyó  hó 17- és :il-én lillérestélyteket ren-
dez íl szokásos 1U kl'os Iji'lf  iti-ilij ino 1 lett 

— Az „Olvasó-kör- •vvergyószeníniiklóson évi 
rendes közgyűlését a kör helyiségé-ben |n |Vl> ll(-
13-án tartotta meg. A megválasztott, igazgató vá-
lasztmány névsorát lapunk jövő szániában közölni 
fogjuk. 

— Tánczmulatság. A gyergyó-szentmiklósi 
„Polgári Olvasó-kör" lHrt'i. évi január hő ái>-á„ 
a Laurenczi J á n o s termében saját könyvtára 
javára zártkörű tánczestélyt rendez. — Belépti-
díj: Személyjegy 1 frt.  családjegy 2 frt  50 kr. — 
Jegyek előre válthatok: Keresztes (ierö ur iizle-
tében Gyergyószentmiklóson. Felülfizetések  köszö-

nettel fogadtatnak  és hírlapikig nyugt áztatnak. -
Kezdete este H órakor. 

— A természet szabad ölén született, ott élt 
s tahin élt volna még sokáig Fekete György, ha 
kezet nem emelt volna a törvény emberei ellen, 
de ellentállott a törvény végrehajtásiban eljárt kö-
zegeknek s ezért 3 évi börtönre ítéltetett. — A 
halálos tüdögiimükőr, melynek az erdők egészséges 
légkörében gyenge volt ereje, a börtön szűk falai 
közt legyőzte a természet, vad fiát.  — Szegény 
rab, gondos ápoltatása daczára, a törvényszéki 
fogházban  közelebbről meghalt. 

Nyilvános számadás. 
I. A csíkszeredai kisded-nvóda javára Szász La-

josné s Kővár-; Anlalné ionok és Ilnnáili Károly s Kikinday 
Gvula irak által folyó  lui 1 J-én icnd. /ett tilléreslé yen volt 
bevétel U8 frt  3'J kr.: kiadás 2H Irt :->i> kr., tiszta jövedelem 
tehát 10 frt  kr., mely alól rottnak mai napon át-
adatott. 

Kelnifi/.ettck:  Madár Imre 70 k , Sándor Aliiért 1 frt 
50 kr, Kikindui Iniúa 1 fit  70 kr, K tes Elekné 40 kr. Ito-
llai József  10 kr. Csiszér József  :-ii> k,, Császár :-áinnclm- 10 
kr. I-'iscli Lipót 30 kr, Hona (iergely -'0 kr, Szász Lajos 70 
kr. I'éfr  István 20 kr. Uarcsai fc'árolyné  ÍÍO kr, Dr. I-Vjér 
Antal 40 kr. fiái  Tamás százados 40 kr, Kndes Ida 40 kr, 
Kndes Józsefné  40 kr. l'ap Domokos 10 kr, Mikó Hálint 2 
frt  70 kr. Nagy Sándor M) kr, Dr. Hetejţli Antal 70 kr. Ksz-
tegár Hálint áO kr, Nagy luire 30 kr. Kővári László 1 frt  40 
kr. J'óilorné 10 kr Kován Ákos i'o kr, l'uskás János ".'O kr, 
Tolvaj Allicrl --'0 kr. Ambrus Délies 20 kr. Gcrző Hnla 10 
kr, Ortián rétemé 10 kr, Kulin Annin 70 kr, Molnár Lajos 
70 kr, Dr. Hm-skor Héla 70 kr. Horsir/.ky Gyula 20 kr, 
Máilié Ainbnis 10 X. Y 10 kr. Dr. Molnár Jó/sef  70 kr, 
Dr. Molnár K ooly 7o kr. Hál József  40 kr, Szá»a Lukács 
60 kr, llajnód János 10 kr, Gűzsy Árpád 1 frt,  Ilorválb 
Károly 70 kr. 

II. Klti-S .lakaimé i'inap\süga mint a'áirá i is tartó 
liljáu az óvóda ívnloi tairjai lettek llor.át'i Károly, 

Sânii r Albert. Gőzsy Árpád, Győrft'y  Sándor, I'ajm- Kornél 
és Balázs Ignác/, kik rendes tâ sá̂ i dijaik első részletét be-
fizették.  mit ezennel nyilvánosan nyugtázok. 

A lillércstély rendezői, közreműködői és az ada-
kozóik fojia'lják  az egyesület iiálás köszönetét. 

Csíkszereda, lsriit. január l:i. 
Korárs  Antul, 
pénztárnok. 

CMAKXOK. 

Kultúrtörténeti adatok. 
/. . I l,c:li/Hn"l. 

A keztyü hasziiáhitáról mára Honier ,.()dys-
sea"-ban találunk említést. hol Laértesröl az áll, 
hogy midőn kertjében foglalkozott,  ke/tyiit viselt, 
nehogy kezeit a tövisek megsértsék. 

De ennél többet sem alakja, sem anyagáról 
nem lehet megtudni a jó öreg Homértöl. 

A görögök műveltség-történeti adatai azonban 
arról nem tanúskodnak, hogy a keztyü használata 
köziittük általános elterjedésnek örvendett volna. 
Csupán kivételesnek mondható tehát az itt-ott erre 
vonatkozólag előforduló  adatok szerint. 

Igy volt ez a régi rómaiaknál is, de itt a 
császárság korszakában nagyinérveket öltött eipu-
hultság és fényűzésnek  m ir elengedhetetlen kiegé-
szítő része, eszköze volt. 

A középkorban a franezia  lovagoknál és papi-
rendnél egyelőre symbolikus jelentéssel jött hasz-
nálatba. A lovagok a párbajra kihívások- s ezek-
nek elfogadása  jeléül használták: a papoknál pe-
dig a püspökök részére a mise kiszolgáltatásánál 
a keztyü használata elöirva volt. 

A 13-ik században már úgy jelenik meg, mint 
a női öltözék kiegészítő része; először vászonból, 
majd kötve, később pedig bőrből keszitve. s ren-
desen könyökig ért. 

Francziaországból időközben máshová is el-
terjedt és pedig első sorban Németországba. Ide 
a vallási viszályok alkalmával menekült s a német 
fejedelmek  által szívesen fogadott  franezia  protes-
tánsok vitték magukkal a keztyü használatának 
szokását 

Több mint valószínű, hogy hazánkba Németor-
szágból importáltatott. Nálunk, is miként az egész 
művelt világon, általánosan el van terjedve s ké-
szítése szélien virágzó és sokaknak jövedelmező 
foglalkozást  nyújt: mert mióta emberek élnek, a 
keztyü soha sem volt oly általános használatban, 
mint most. 

A puhultság s később a fényűzés  ezen esz-
köze mindazonáltal jelenleg nem annyira a fény-
űzésnek, mint inkább a tisztaság-, csinosság- és 
előkelőségnek eszköze. /i. 

II.  A selyemről. 
Milyen drága volt a rómaiak idejében a se-

lyem, kitetszik abból hogy Heliogabal császár (t 
harmadik században Kr. u.) volt az első, ki tiszti 
selyemruhát viselt s Aiirelian nem engedte meg 
feleségének,  hogy egész selyemruhát vásároljon 
mert igen sokba k -nil. 

Még a XVI-ik század elején olyan ritka éí 
drága volt a selyem, hogy bölcs Frigyes fejedelen 
midőn Mandelsloh Berthold kanczellárja hétközna-
pon selyem harisnyában hozzájött, igy kiáltott fel 
„Berthold, Merthoid. milyen kevélységbe esik! Ne 
keni is vannak selyemharisnyáim. hanem én a; 
enyéimet csakis ünnepnapokon viselem. H. 

Felelős szerkesztő : Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS M Ó Z E S . 
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Előf ize tés i  f o lh iVÁM! 

A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSIKI LAPOK' 
czimU hetijcözlönyre a közönség b. ügyei-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Égés* évre 4 frt. 
Félévre 2 Irt. 
Negyedévre 1 frt. 

Gyűjtők 6 előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. január hóban. 
Telje» tisztelettel: 

A „CSIKI LAPOK" kiadóhivatala. 

A k ö z s é g i t a n l t é k h e l y s e t e . 
El kell ismernünk, hogy Csikvármegye 

tanügyünk fejlesztése  a ezzel együtt kultu-
rális viszonyaink érdekében sokat áldoz és 
buzgolkodik. 

Erről tesz tanúságot a közigazgatási 
bizottságban havonként előforduló  külön-
böző tanfelügyelői  jelentés; erről tesz tanú-
ságot azon intézkedés is, mely a befolyt  és 
hátrálékban maradt tanitói fizetések  kimu-
tatnál követeli. 

És meg kell vallanunk, hogy ez in-
tézkedés nemcsak papíron maradt jóakarat 
éa jó szándék, hanem valósággal végrehaj-
tott dolog is, csakhogy a kimutatások el-
készítése nem elégséges a községi tanitók s 
ezzel a népnevelés érdekeinek kielégítésére. 
Nem elég kimutatni azt, hogy eme vagy ama 
tanító fizetésének  mekkora része folyt  be, 
éa mekkora része maradt hátralékban, ha-
nem és főleg  szükséges az, hogy liátrálékot 
kimutatni ne lehessen. 

A tanitók, valamint az országban álta-
lában, úgy nálunk Csikvármegyében sin-

csenek valami dúsan honorálva; egyik ta-
nítónak sincs valami nagy fizetése  és ha 
még ez a kevés sem adatik ki neki, ha 
még e fizetés  tekintetében is folytonosan  hát-
ráléki kimutatást kell készíteni, nem tudjuk, 
hogy miként teljesithetik tanítóink a reájuk 
rótt funkcziót. 

Anyagi kérdésekkel küzdeni s ugyan-
akkor eredményes oktatást adni, igen ne-
héz, sőt nem is teljesíthető dolog. 

Ha a tanító szerény fizétését  sem kapja 
meg rendes időben, azért, hogy megélhessen, 
kénytelen valamely mellékfoglalkozás  után 
nézni, ennek pedig természetes következmé-
nye, hogy nem hivatásának, de a tűrhető 
anyagi állapot megszerzésének fog  élni és 
ennek ismét következménye a népoktatás 
elhanyagolása leend. 

Míívéletlen, az elemi ismeretekkel sem 
biró nép erős államot nem alkotott soha, s 
ebből következik, hogy a népoktatás rosa-
szasága végső kifejlődésében  az állani léte-
lének érdekeit érinti én-.ékenyen, s niintliogv 
a népoktatás a községi tanítókra van bizva, 
a tanitók kötelességének un vagi kényszer-
ből történt elmulasztása az állami existeu-
tiára gyakoról közvetett befolyást. 

Nehogy e befolyás  merőben káros le-
gyen, gondoskodni kell arról, hogy a ta-
nító egyedül csak kötelességének teljesíté-
sére és ne a megélhetés eszközeinek niegr-

n s 
szerzésére is gondoljon. — Szükséges, hogy 
amúgy is csekély fizetését  pontosan meg-
kaphassa. 

Ez az eszme nem íij s ennek köszön-
hető, hogy a községi iskolák évi javadal-
mazása tekintetében többféle  állami intéz-
kedés is történt. 

Ilyen az iskolák állami segélyezése, — 
melynek czélja volt, a mizériák megszün-

tetése. — Csakhogy e czál ez ideig még 
néni igen éretett el, mert folytonosan  han-
goztatják a visszásságokat, melyek már 
hosszú idő óta fennállanak,  s melyek vég-
eredményben — és eléggé méltatlanul — 
a szegény tanítókat sújtják. 

A felekezeti  iskoláknak államilag köz-
ségi jellegűvé történt nyilvánításánál az volt 
a czél, hogy ott hol a község szegény, 
(Csíkban melyik faluról  lehet ellenkezőt ál-
litani ?) vagy más szóval oly községekben, 
hol az állami egyenes adó kevés és annak 
.r)°/o-ával az iskola fenn  nem tartható, a 
költségvetésileg mutatkozó Jiiány államse-
gélykép utalványoztatván, ez alapon az is-
kola fenntartása  biztosittassék. Ezt igazolja 
az 18C8 évi XXXVIII-ik t. cz. 4» §-a is. 

Azonban az államsegély megállapítását 
és utalványozását eszközlő minisztérium ál-
tnl, — mintegy tiz év óta — a megállapí-
tott hiányból 20, 10, esetleg pedig 5 szá-
zalék évről-évre levonatik s ez okból azon 
iskola részére, melynek évi fentartására  pl. 
400 frt  szükségeltetett, 20, 10 és esetleg 5 
százalék levonásával, csak 320, 360, eset-
leg 380 frt  adatik, mig ellenken a levont 
összegnek fedezése,  esetről-esetre az illető 

O ' 

községre hárittatik. 
Már most az a kérdések kérdése, hon-

nan fedezze  a község a levont összeget ak-
kor, midőn iskoláját saját jövedelmeiből 
fenntartani  nem bírván, államsegélyre szo-
rult s midőn nz idézett t. cz. végrehajtása 
tárgyában 1869. évi márczius hó 2-án ki-
adott miniszteri utasítás 19. §-ának negye-
dik kikezdésében határozottan az áll, hogy 
a község1 az iskola fenntartásához  összes 

n O 
állami egyenes adójának l eg fő lebb  öt 
s záza l ékáva l j á r u l h a t . " — Máskép 
nem fedezheti,  mint pótkirovás útján, ámde 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
i ffl  a ii d n . 

Hosszas hívás után engedtem kérésének s 
csomagoltam. 

Gyönyörű őszi nap volt. 
Utam a legkiesebb hegyi vidéken vezett ke-

resztül; igaz, egy darabig nem sokat élvezhettem 
belőle, mert a gyorsan robogó vonat el-elkapkodta 
előlem a természet ama remek képeit, melyeknek 
szemlélete mindig felemeli  lelkünket, s mely oly 
végtelenül elérzékenyitő hatást gyakorol a kedélyre; 
de később ntamat kocsin folytatva,  dúsan kárpó-
toltatám az előbbi veszteségért. 

Utazásom oly kellemes volt, hogy el sem fá-
radtam, sőt Amandához egész vígan álliték be. 

ő is kedves és vig volt, mint mindenkor, — 
tárt karokkal s teritett asztallal várt. 

Vacsora után nyugalomra kény6zeritett, ho-
lott még igen szívesen hallgattam volna remek já-
tékát; de ő ma kérlelhetlen volt, 3 nekem szót 
k*Uett fogadnom. 

Nem is tartott soká, elálmosodtam és el-

Másnap reggel a zongora hangjaira ébredtem 
task, siettem elkészülni, hogy barátnőm ne vára-
kozzék reám. 

Félóra múlva az ebédlőben álltam, — hová 
Amanda is egyszerre lépett be velem a szomszéd 
salonból. Finom, fehér  pongyolát viselt s 111a is 
oly szép volt, mint ezelőtt négy évvel, talán még 
érdekesebb, csupán csak egy sajátságos vonás 
ajkai körül hatott reám kellemetlenül s ejtett gon-
dolkozóba. 

Reggeli után körülvezetett házában; minden 
zuga a finom  ízlés és jólétről tett bizonyságot, — 
egy comforthoz  szokott gazdag nő lakása volt. 

Egész nap otthon voltunk, főleg  csevegéssel 
szórakozván, illetőleg nekem kelle számolnom utolsó 
találkozásunk óta lefolyt  életemről. Amanda szót-
lan volt, pedig nagyon szerettein volna tudni, mi 
lehetett ama fájdalmas  vonásnak előidézője, — mi 
azou különös szórakozottságának és idegességé-
nek az oka, mit beszélgetésünk alatt észrevettem 
rajta. 

Én Amandát igazán és őszintén szerettem, s 
megvoltain győződve arról is, hogy ö barátságo-
mat teljes mértékben viszonozza. 

Négy éve, hogy együtt hagytuk el a nevelő-
intézetet; ő egyetlen élő. rokonához, nagynénjéhez 
ment, én szüleimhez. Természetesen lehetőleg élénk 
levelezés által igyekeztük kiegyenlíteni a távolsá-
got, mely elválasztott. 

Csakhamar azt a lesújtó hírt vevéui, hogy 
Amanda vonakodván nagynénje menyévé lenni, el-

hagyta annak házát s egy főúri  családnál kere-
sett menedéket, mint társalkodónő. 

Fájt, hogy e dolgokat nem magától barát-
nőmtől tudhatom meg, de hallgatását csak nagy 
büszkeségének tulajdonitám, s szerettem tovább is. 
Leveleink mind ritkábbakká váltak. 

Két év mult el. Amanda egy óriási örökség 
birtokába jutott, én boldog menyasszony lettem. 
Ü elfoglalta  birtokát, az emberek kezdtek róla be-
szélni, el voltak ragadtatva kastélyának fénye,  — 
asztalának kitűnősége, estélyeinek pompái által, 
dicsérték lovait, szóval mindennel megvoltak elé-
gedve, csak öt magát találták nagyon hidegnek. 
Azt hittem, e körülmény azon nagy csapásnak tu-
lajdonitható, mely öt mindjárt akkor érte, midőn 
az intézetet elhagyta. 

Magam pedig férjem  birtokaira mentem; — 
Olivér, mint országgyűlési képviselő, az év nagyobb 
részét a fővárosban  tölté, mig én itthon maradtam, 
nehogy a nagy város lármája gyenge idegzetemnek 
valahogy megártson. Igy határoztam el magamat 
Amanda meglátogatására. 

Barátnőin mindent elkövetett, hogy szóra-
koztasson. — 

Kirándulások, sétakocsizások," látogatások te-
vése és fogadása,  esélyek rendezése, s más efélék 
közben multak el napjaink. 

Amandának sajátságos viselete mindinkább 
foglalkoztatott,  de ő zárkozott maradt, s én gyön-
gédtelenségtől félvén,  nem mertem kérdezni 

Csik-Szereda, 1889. január 30. 
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köztudomásu, miszerint a községek költség-
vetései a törvényhatósági bizottság által 
hagyatnak jóvá; abban tehát — a 
mondott ezélra — az állami egyenes adó 
5 százalékánál nagyobb összeget, felvenni 
nem szabad s a a község az államsegély-
ből eszközölt utólagos jóváhagyás reinényé-
nyében a törvény által meghatározott .r> 
százalék telein elé'se ú t j á n fedezte 
s ennek megtörténte n megyei számvevőség 
vizsgálata alá nyújtandó községi számadás-
ból kitűnik — s pedig ki kell tílnni — 
akkor az utóbb hivatolt §-ra való tekintet-
tel azok, kik az egyenes adó f»  százaléká-
nál magasabb kirovást eszközöltek, a több-
letkép kirótt összeg megtérítésében elma-
rasztaltatnak. 

Ilyen, megtörtént esetekből kifolyólag, 
a községi és iskola széki elöljárók mi módon 
segitenek magukon? Nagyon egyszerűen. 
Csak annyit lizetnek a tanitónak, mennyi 
az államsegélyből kitelik s a levont 20, 10 
vagy r> százalék állandóan a tanitó hátra-
lékos lizotéfe  gyanánt szerepel. Ekként tehát 
azon községi iskolai tanitó, kinek dijlevél 
alapján 300 vagy 400 frt  van biztosítva, 
ha jogérvényes okinánynyal biztosított ja-
vadalom helyett a szokásos százalék levo-
nása után fennmaradó  összeghez hozzájut-
hat — mert az iskola dologi szükségletei is 
az államsegélyből fedezeudők  boldognak 
érzi magát ; pedig senki sem állithatja 
azt, hogy tanit.óiuk fizetése  sok, valamint 
azt sem, hogy ők a hazának első munkásai 
s igy különben is esekély javadalmaikat. 
Cífészben  ki nem érdemelnék. 

Ilyen előzményekből származik azon 
tényleg fcnálló  anomália is, hogy némely 
tanitónak, ki í)—400 írttal van kinevezve, 
hátralékos (i/.etésc egy évi javadalmát mái-
rég túlhaladta annak kiegyenlítése a nagy 
harang jóindulatára van bízva. 

A jelzett szomorú állapotokon könnyen 
lehetne segiteiii olykép, ha községeink nvo-
nmsztó anyagi helyzete az illetékes felsőbb 
körök tudomására hozatik és a megállapí-
tott hiánynak egészben való kiadatása ké-
relmeztetnék mindaddig, inig a kívánt sikor 
— mely nem egyetlen ember, hanem egész 
testület jogos igényét volna hivatva kielé-
gíteni, elérve nincs. 

Ih'nil.e. 

Végi fényesen  sikerült estélye után, — 
mely az egész vidéket foglalkoztatta.  láttam 
öt bádgyadt abban, mini valaha, a boiidoirbau az 
ottomáii selyempárnát közé dőlni és zokogni. 

A vihar kitört. j 
„Oh Olga! Olga! miért vagyuk oly szeren-

csétlen! — kiáltott lel. 
„Szerettem öt kimondhatluuul, hogy vi-

szont szeret azt hazudta nekem. Egy évig hite-
getett, — de nem, nem vádol na öt. hisz boldog 
csak addig voltam —, s azután elhagyott, inert 
szegény valék, — s én szenvedtem. 

„Jött az örökség. Most élek, s mint látod, 
igen jól élek. irigyelnek s ünnepelnek. 

Igyekeztem .szerencsétlen barátnőmet vigasz-
talni, a mit leginkább az által véltem elérni, ha ama 
férfi  jellemleleriséirét lehető élénk sziliekkel festem, 
9 bebizonyítom neki. mennyire méltatlan voll sze-
relmére. Nem felejtem  el soha erre egy lelket-
rázó kaczaj Volt a felelet,  — felugrott,  csengetett, 
nyergeltetni parancsolt, lázasan öltözködött és ki-
lovagolt. 

Egy kínosan átvirrasztott, éjszaka után öt óra-
kor reggel kilovagolni. 

Annyira hat isa alatt álltain e borzasztó je-
lenetnek, hogy elfelejteni  Amandát tartóztatni, mi-
diin eszméltem, már nem volt ott. 

Kevéssel nyolez óra előtt érkezett meg. — 
Szegény baráta i n tiidögyuladással váltotta meg e 

T a k a r é k p é n z t á r a i n k . 
Gyorgyó-Szeulmiklris, 1S6U január -0. 

Ezen lapok 4-ik számában a fenti  czim alatt 
jelent meg egy czikk, mely közgazdasági intézmé-
nyeink ezen legfontosabbjairól  nem mindennapi tá-
jékozottsággal mond el igy pár nézetet. S külö-
nösen a takarékpénztárak okszerű szervezete és 
kezelése tekintében igen fontos  garatjaként liozfel 
egy eszmét, mely a theoriában. ha nem is uj, gya-
korlat ilag aligha van még alkalmazásba véve. 

I'edig ez eszmének t. i.. hogy a takarék-
pénztáruknál az alap-, s illetve részvénytőkét ren-
d-són kétszer, sőt többször is meghaladó In-lé; i 
töke tulajdonosai részérc is a szavazatoknak egy 
bizonyos hányada biztosíttatnék, mely által a ke-
zelés igazgatásra. bár közvetve befoly-
hatnának, gyakoriali éleibe léptetése, hogy előnyös 
reformlépést  képezne a takarékpénztárak eletében: 
hitem szerint józan észszel senki sem tagadhatja. 

Nem. mert ez a közönség érdeklődését igen 
igen nagy mértékben fokozná,  s folyton  éberen 
tartva, egymagában is fontos  kauliót képezni' a 
korrektség tekintet ében. S mert, ha helyesen mond a 
e czikk azt is, hogy minden emberi talalniány a 
kezeléstől függ  ugy bátran hozzá tehetjük hogy 
a kezelés helyessége, vagy helytelensége; megbíz-
hatósága, vagy ellenkező volta pedig azon emberek 
niisége és iniiieiiiüségétöl függ,  kik erre nlkalmaz-
vák. S igy ebből önként és hűségképpen folyik  az 
is, hogy hiiiiiiih/  iii'rciiit'iii/in'l  a lojnuijijMi  íjtirmi-
ti'it  iii  inimii  éllén  líl/ó  iiiiliircl.hun  hhet é.<  kell  ke-
resni. 

Ha tehát ezen emberek megválasztására, 
működésük ellenőrzésére a betéti tőke tulajdonosai-
nak is bizonyos mértékű befolyás  engedtetnék, 
ugy az intézmény vezetőiben annak liasznoságálioz 
meglenni kellő garanţia is csak lökoztatnék. 

S én részemről e személyi garant iát oly fö-
foiitoságnak  tartom, hogy annak minél teljesebbé 
tétele érdekében nemcsak a már említett, eszme 
megvalósítását üdvözölném a legmelegebben, hanem 
minden más módon is oda törekedném, hogy e 
személyi garanţia minél magasabb fokra  emeltessék. 

Mert nem tulózok, ha azt mondom, hogy a 
közelebbi két. év alatt bekövetkezett, legkevesebb 
tizenöt takarékpénztár bukásának okait az ezek 
éléu állott emberek misége, minősége- és viszonyai-
ban lehet föltalálni.  — Igen. mert nem is erősen 
kell megerősíteni az emlékező tehetséget, hogy ki-
nek-kinek eszébe jusson, miszerint valamennyi ta-
karékpénztári bukásnál az illetéktelen váltók nagy 
tömege, s a sikkasztás nyomatékosan volt emle-
getve. 

S vájjon ezen értekezleten váltók lingy tö-
meg.'. a sikkaszt is h igyan jöhet.et létre ? — 
Sajnos ll• 'in nehéz felelet. 

l.'gy l. i.. hogy nz intézet élén álló egyének 
nioiidhaliii minden anyagi és szellemi erő s képes-
ség nélküli emberek lévén. Iliig egyfelől  a Vezeté-
sük alatti intézetekkel szemben hitelüket túlsá-
gosa vették igénybe másfelöl,  hogy ők is elnézést 

három órai lovaglást. Alig tudtuk megmenteni. — 
Télre Olaszországba küldték az orvosok, tehát 
újra elváltunk. Aggódtam érte. 

l'gylátszőtt azonban, hogy Itália mosolygó 
ege alatt az lelke is megújult, mert mind gyak-
rabban érkező leveleiből azt lehetett olvasni, hogy 
ismét boldognak érzi magát, hogy szive kiállotta 
a tusát. 

Örömem csak csalfa  remény volt. További s 
már most ritkább levelei újra komor hangulatúak 
voltak, sőt egészen elmaradtak, úgy, hogy fél  évi 
hallgatás után végre egy sürgöny jelezte Amanda 
visszatérését. 

En, mivel férje,ii  úgyis a főiárosba  időzött, 
siettem fogadására. 

Most közlékenyebb volt, mint valaha. Olasz-
országi tartözkodásárő! úgylátszik szívesen beszélt, 
elbeszéléseiben nem egyszer emiitette M. mar-
chesát, s már örvendtem, hogy ez újabb ismeret-
ség talán megmentheti Amandát; csalódtunk mind-
ketten ; ö is igy hitte, midőn azonban a marchesa 
megkérte, feleszmélt  újra; oh, mert ö nem sze-
rette Giorgiot, a régi seb még vérzett,ínég fájt... 

nem is gyógyult be soha, szerencsétlen ba-
rátnőm tiidővészes volt, meghalni jött haza. 

Elmúlt, a nyár, elmúlt a tél, ö még élt. De 
a tavasz követelte áldozatját. 

Barátnőin kért, hogy jöjjek. Nem is várakoz-
tattam. 

nyerjenek, elnézésben részesíttettek másokat is. 
Az egyéni hitel mértékét a pajtáskodó, sógor-

ság, komaság atyafiságos  mértéke szerint mérlegel-
ték. Ellenőrzés gyakorlásához nem értettek, vagy 
ha igen, - - e/.t is a pajtáskodás, sógorság, koiua-
ság és atyafiság  nyiigz.i és az élesen látást nagy-
inért ékben to-.api:ó viszonyainak tetemes befolyáso-
lása alatt gyakorolták. 

Ezen szomorú, (le való tények igen alkalmas 
indiló ok ok ul szolgálhatnának tehát arra, hogy 
akár a törvényhozás,akár pedig, egyelőre a hitel-
intézetek egyetértő megállapodásai utján gyakor-
lati érvényesülést nyerne egyfelől  azon eszme, 
hogy a betéti töke tulajdonosainak is, — a rész-
vényesek kellő túlsúlyának biztosítása mellett, — 
a szavazatok bizonyos arányával, az intézet ügye-
ire befolyás  biztosittassék; másfelöl  pedig, hogy a 
takarékpénztárok s más hitelintézetek élén álló 
egyének, kik mint ilyenek a mások pénzei felett 
rendelkeznek ; kit az egyénéi hitel-mértékének ineg-
megállapitásában résztvesznek, vagy arra bár köz-
vetve is be folynak;  kik az intézet ügyeinek közvetlen 
ellenőrzésére hivatvák: a kellő anyagi és szellemi 
erővel képességgel bírjanak ; fosztasanak  ineg a 
személyi garantiak az őket nagy mértékben csökken-
teni sőt merőben íncgsemisiteni képes ama befolyások 
és nyűgöktől, melyek saját hitelüknek az általuk 
vezetett intézettel szembeni felhasználásában,  egy-
más közötti atyafisági,  vagy sógorsági viszonyok-
ban oly bőven rejlenek, s melyek eddig is oly 
sok bajt okoznak. 

Az itt utóbb emiitettek sem uj eszmék a 
nap alatt.. S ir immár több hitelintézetinél, s más 
hason t 'stiileteka >1 megvalósulást, is nyertek. S 
h i emlékezetem nem csal, a csíkszeredai 'takarék-
pénztár-részvénytársaságnál is sem oly régen, — 
tekintélyes férfiak  által hozattak ajánlatba. És bár 
bizonyos körök, vagy is iukáb egyének által, mint 
minden életrevaló eszme e sárgólyon, nagy aver-
zióval fogadtattak,  én ezeket, mint általom is észe-
riiiiek és czélravezetöknek ismerteket, itten a na-
gyobb nyilvánosság elölt felújítom,  s nem félem 
azon zivatar ismétlődését, melyet azok egyszer 
már felidéztek,  de a higadt megvitatást szívesen 
várom. 

Mert ha az ,.e pur sí ítuiove" Galilei Galile-
onok sok ke le.iieln aséget okoztak, végre ez a 
valimivel nehezebb théina is csak bebizonyuld, 
hogy még is mozog a told." 

L A P S Z K M L K . 
Országgyűlés. 

A katonai törvényjavaslat felett  roppant szen-
vedély Ivei t'oly az általános vita. — Taps, helyes-
lés és közbeszólás egyhamar nem fog  oly gyakran 
felhangzaiii.  mint a katonai törvényjavaslat felett 
hangzott, szónoklatukra, és az országgyűlés nem 
merült ki. — Szakadatlanul élénk figyelemmel  ki-
séri úgy a többség, mint az ellenzék részéről el-
hangzó beszédeket. 

Igen gyenge volt, napjai megvoltak számlálva; 
mindamellett azonban nem hittem, liogy ily hamar 
fogja  bevégezni pályáját. 

Megérkezésem után körülbelől harmadnap este 
egész nyugodtan beszélgettünk még; ő csupán csak 
az ottmnánon feküdt,  s mosolyogva mondá: 

„.Ter Olga, beszéljek neked utolsó kívánsá-
gomról, kitudja holnap megteheteni"-e ? 

Bi'szélt boldogságáról, szenvedéséről, s mi-
kor végre a jelenről szólt szava elakadt, orczái 
sáppadtabbak lettek, még íróasztalára matatott, 
s szemei lezáródtak örökre. 

Amanda nem volt többé. Siratta mindenki, a 
ki ismerte. Számos koszorúja között találtam egyet 
a marchesától is, ibolyákból, — kedvencz virágai-
ból — készült s ugyancsak egy ibolyakoszorn ér-
kezett a fővárosból  is, küldőjét nem ismertem. 

* * 
A bevégzett gyászszertartások után, utolsó 

kívánságához mérten, — inert azt hiszem ma is, 
hogy azt akarta, midőn haldokolva íróasztalára 
mutatott — végrendelete kereséséhez fogtam.  — 
Ügyvédje jelen volt. 

Meg is találtam, de ezzel akaratlanul is égy 
ép annyira meglepő, mint mélyen sújtó titok birto-
kába jutottam. — Most értém csak meg, miért 
vonakodott kínzóját megnevezni, — a férfi,  kit 
Amanda szeretett, s a ki őt megcsalta — féljem 
volt. B, A. J. 
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A 21-iki vitában Jókai Mór, Szentkirályi Al-

bert, br. Salmen Jenő, Ivánka Imre, Reviczky Ká-
roly, Gesztonyi Sándor és Szecsödy Kálmán vet-
tek részt. — Igen nagy figyelemmel  kisérte a ház 
Jókainak és Szentkirályinak beszédét. Utóbbi be-
szédének súlypontja arra volt helyezve, hogy az 
1868-íki védtörvény már rendeli a hadseren' ma-
gyarságának föláldozását,  s minthogy a jelen ja-
vaslat ezen is túl megy, meg nem szavazza. — 
Jókai Mór tartalmas beszédjében kijelentette, hogy 
a javaslatra csak akkor szavaz, ha abban rendel-
kezés történik, hogy a magyar ifjak  kizárólag anya-
nyelvükön tehessék le a tiszti vizsgát. Hr. Salnten 
a javaslat mellett szólott. Dohai Antal és Gosztonyi 
Sándor a javaslat ellenében Ugrón (4. határozati 
javaslatához csatlakoztak; Reviczky és Szecsödy 
szüzbeszédeikben a javaslat ellen érvelve, szintén 
Ugrón határozati javaslatát fogadták  el. 

A 22-ki ülésben négy ellenzéki és két kor-
mánypárti szónokvitatta a \éderö-t örvényjavaslatot. 
— Ellene beszéltek: Szadovszky József,  Madarász 
József,  Veress József  és Mocsári Lajos. — Ma-
darász beszédében csipkedte Tisza Istvánt, Szé-
chenyi Aladárt és ifj.  AndrásyGyulát. — Moesáry 
beszédével az elnök figyelmeztetését  is magára 
vonta azzal, hogy felszólalt  az „ics" „vics"-ek 
ellen, kik németeknek mondják magukat, de nem 
is tulajdonképeni németek. — A javaslat ér-
dekében Pulszky Károly és Denikó Pál beszéltek-

A 2:i-ki ülést csupa ellenzéki beszéd töltötte 
be, még pedig négy olyan szónok emelte fel  sza-
vát, kiket mindenki megszokott hallgatni a házban. 
— Törs Kálmán, Uray Imre, Eötvös Károly és 
Szilágyi Dezső igyekeztek az ellenzéknek dicsősé-
get szerezni. — Törs Kálmán igyekezett kimutatni 
az okokat, hogy miért kell a nemzeti követelések-
nek meghátrálni >k a katonás li elöl V 

Uray Imre b >széde csupa humor volt és anec-
dotákkal fűszerezte  beszédjét, mely a kormánynyal 
szemben nagyon egyenes és leplezetlen volt. — A 
házat gyakran nagy derültségre ragadta élczeivel; 
A három fiatal-öreg  képviselőnek Uray élczei-
böl bőven kijutott. — Eötvös Károly is neki ron-
tott e fiatal  képviselőknek s meglehetősen kigúnyolta 
a „serdülő állam férfiakat".  — Beszédjében a nem-
zeti hadsereget erősnek óhajtja, de nem kell neki 
oly hadsereg, mely a magyar nemzetiségnek meg-
tagadása. 

Szilágyi Dezsőt megszokta már mindenki a 
magyar országgyűlés egyik legkiválóbb szónoká-
nak ismerni. — szép és hatalmas eloquentiájával 
és logicajával ellenezte a 14. §-t. Ellene mondott 
a törvényjavaslatnak, mivel az még csak az osztr. 
képviselőháznak kisebbségével szemben sem ad 
legkisebb oltalmat sem. 

24-én roppant, izgatott volt a tisztelt ház. 
— Voltak zajos jelenetek. — Zichy Jenő gróf 
az ellenzék óriási tüntésében részesült e napon. 

Legelőször Detrich Péter emelte fel  sza-
vát és a javaslat ellen beszélt s azon nézetének 
adott kifejezést,  hogy hasonló javaslatok Magyar-
országot odi juttatják, liogy a nag.v Széchenyi 
mondásának ellenkezője ált be: Magyarország 
nem lesz, haie.n volt." — Hevesy Benedek me-
rényletnek tekinti a javaslatot s ezért annak 
ellene mond és csatlakozik Ugrón határozati ja-
vaslatához. — Rosner lv-vin báró a javaslatot 
pártolja és elfogadja.  — Kaas Ivor báró hossza-
san beszélt a javaslat ellen, melyről az a nézete 
van, hogy Magyarországot nemcsak katonai álla-
má, de egyúttal katonai társadalomá is változtatja. 

Következett ezután Zichy Jenő gróf  beszéde, 
ki kormánypárti létére hatalmasan ellene szóll a 
javaslatnak, s midőn beszédje közben Gróf  Tisza 
Lajos az ülést elhagyni készült, oda szólt ennek, 
hogy jobb is, ha kimegy, ha e beszéd nem tetszik. 
— Erre Tisza Lajos faikas  szemet kezdett néz-
ni Zichyvel s vissza felelt,  hogy azt teszi, a mi 
neki tetszik. Ez idézte elö azután azt a zajos je-
lenetet, mely kormánypárt és ellenzék között ki-
fejlődött  azon kérdés merülvén fel,  ha váljon Tisza 
magaviselete provokálta-e Zichyt, vagy megfordítva? 
A zajos jelenet végre Zichy hangos éljenzésével 
végződött, pihenőül pedig az elnök 5 perezre fel-
függesztette  az ülést. 

A szűnt!, után Lipthay Károly emelt szót a 
javaslat ellen, s ezután Tisza reflectált  Szilágyi 
Dezső beszédjére Az ülés Csatár Zsigmondnak az 
államjavak elidegenítése tárgyában az igazságügy-
miniszterhez intézet interpelHcziojával végződött. 

A 25-ki ülés a Károlyi grófoké  volt. — Ká-
rolyi Gábor és Pista grófok  hatalmasan felszólaltak 

C S I K I L A P O;K. 
a javaslat ellen. — Legelőször azonban .Teszensky 
Sándor báró tiltakozott a véderő törvényjavaslat 
ellen. — Beszédje után a ház elnöke figyelmeztette 
a képviselőket, hogy senkinek sincs joga egyedül 
magát tartani h :zafiuak,  s az ellenzékből erre fel-
hangzó közbeszohisak olyan nyilatkozatot adtak 
szájába, hogy többett szenvedett, mini azok s hogy 
senkitől sem tanul hazafiságot.  — Iv a nyilatko-
zat aztán ínég inkább elmérgesitetle az ügyet s 
nagy feleselgetés  fejlődött  ki az elnök és az ellen-
zékiek között. 

A zaj lecsillapultával Udvardy Ferencz szó-
lalt fel  csatlakozva Ugrón javaslatához. —l'tánna 
Csatár Zsigmond dörgötte el ellenzéki beszédét 
és sok közbeszólásra nyújtott alkalmat. 

Ezután a két Károlyi beszélt a javaslat ellen. 
— Gábor radikális függetlenségi  elvek által vezérel-
tetett s Tisza miniszter elnökre azt mondotta, hogy 
nem a bársonyszékben, de a vádlottak padján 
volna helye azért, hogy a javaslatban foglalt  me-
rényletet követi el a magyar nemzettel szemben. 
— A másik Károlyi, a gavalér Pista még ez ideig 
nem beszélt soha az országgyűlésen, de most 
— mondá - - kötelessége a javaslat ellen felszólalni 
és szemére vetni a kormánynak ama tapintatlansá-
got, melyet mutat minden törvényjavaslat elöliozá-
sával a magyar nemzet, ellenében. melylyel 
már oda jutott, hogy bízva pártjában, ígéreteket 
tesz Bécsben a uélkül, hogy bár egyetlen szóval 
kérdezné meg, ha találkozik-e magyarok jóvá-
hagyásával ? 

A 2(>-ki ülés volt a katonai törvényjavaslat 
utolsó napja. Ezen Petrich Ferencz, Majthényi 
Adám, Szalay Imre, Szendrey Gerson, Pap Elek 
és Meszlényi Lajos szólaltak fel,  mindannyian a 
törvényjavaslat ellen. Meszlényi Lajos beszéde után 
elnök az általános vitát bezárta s igy a záró be-
szédekre került a sor. E/eket Fehérváry mi-
niszter kezdette meg, kinek felszólalása  az eddig 
elhangzott beszédek felül  bii á'ására volt irányozva. 
A miniszter hosszasan besz'lt s különösen pole-
mizált Szilágyi Dezsővel. Ks/.ievételc-ket tett Tini 
Ká lián. Szilágyi Dezső és Károlyi István beszéd-
jére s ez észrevételek következtében nevezeitek sze-
mélyes kérdésben szólaltak fel.  — Ezzel az ülés 
bevégződött s azóta talán mégis szava/t ik a tör-
vényjavaslatot. 

K Ü L Ö M F K I i K K . 

— A csíkszeredai polgári leányiskolában e 
hó 25-én és 2»;-nn tartattak meg a rendes lei-
évi vizsgalatok s az azokat, követni szokott 
zár-ünnepély. — Ez alkalommal egy pár ének-
szám után az intézet hét növendéke llaydin u. n. 
gvennek syinphoniáját adta elö. A szép számmal 
összegyűlt közönség zeneértő részi' élénk érdeklő-
déssel kisérte a nagy mesternek a hangszerelés 
tekintetében oly nagy virtuzilássál szerzett müvét, 
elismeréssel adózván egyutlal nemcsak a szereplő 
növendékek figyelemre  méltó ügyességének, hanem 
a legföképen  a nagy türelem és szakavatottságnak 
melylyel e darab betanítva lett. Az intézel, zon-
gora termében a növendékeknek év közben ké-
szített kézi munkájuk volt kiállítva, mely újból is 
csak bizonyíték iul szolgált annak, hogy — külö-
nösen ízlés dolgában, mily liliom és tapasztalt ke-
zekre van bízva a nevelés. 

— Korcsolya-bál. A csíkszeredai ..Korcso-
lvázó-egylef  saját pénztára javára 1889. évi feb-
ruár hó 9-én a Csillag vendéglő helyiségeiben házias 
jellegű tánczmulat,ságot rendez. — Uelépti-dij sze-
mélyenkint 50 kr. — Felülfizetések  köszönettel 
fogadtatnak  és hirlapilag nyugtáztatnak. — Kez-
dete 8 órakor. 

- Gál János helybeli fiatal  kereskedő, ki alig 
egy éve nyitott kereskedést, vagyonbukott lett; 
vagyona felett  ily rövid idő után már saját kérel-
mére fizetési képtelenség miatt a csőd elrendeltetett. 
Csődbiztosul Geczö Béla kir. törvényszéki jegyző, 
tömeg-godnoknak l)r. Betegh Antal csíkszeredai 
ügyvéd neveztetett ki. A követelések bejelentésére 
határidő 1889. márczius 30. 

Tűzoltó-bál. A csíkszeredai önkéntes tűz-
oltó-egyesület saját pénztára javára 1889. évi feb-
ruár hó 16-án a Csillag vendéglő nagytermében 
zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti-jegy: Sze-
niélyenkint 60 kr. Családjegy 1 frt  40 kr. Feliil-
fizetések  köszönettel fogadtatnak  és hirlapilag 
nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. 

Gál József helybeli jóhirnevü kereskedő, 
— mint, halljuk — a csődbe jutott Gál János ke-

5. szám. 
reskedését, ha a csödhitelezőkkel egyezségre lép-
het átveszi és fiók  üzleteként fenn  lógja tartani. 

— Csik-Taploczán f.  hő 28-án este 8—9 óra 
között, tűz fitött  ki, s rövid idő alatt egy csűrt 
és istálöt hamvasztott el. 

— A gyergyói olvasókör bálja Gyergyó-Szt-
miklóson folyó  hó 2(i-án tartatott meg,'kevés szá-
mú közönséggel. _ a jelenvolt hölgyek kivétel 
nélkül c jinosabbuál csinosabb öltezetekben jelen-
lek meg. A négyeseket. 2u-21 pár tánczoltá. volt 
körmagyar is. a melyre Ili pár állott fel.  a bál 
vigság és kedélyességre nézve igen jzl sikerült s 
csak reggeli 4 órakor ért véget. Á bál anyagi 
eredményéről jövő számunkban emlékezünk meg. 

— A szegény tanulókat segélyező egyesület 
által rendezendő jőtékonyczélu zene és hangverseny 
megtartását az erre kiküldött bizottság jövő hó 
l<>-ik napjára határozta meg. Az estélyen minden 
pompa kerülendő, egész egyszerű házias lesz s nem 
fényt  hanem csakis jótékonyságot akar az egye-
sület ezen estélyen létre hozni. 

— A székelyudvarhelyi róni. katholikus fő-
gyniansiiiin ifjúsága  1889. február  2-án segélyzö-
könyvtára javára a városház nagytermében táncz-
czal egybekötött, szini előadást rendez. Szilire 
kerülnek Einbery Árpád „Trója végperczeiböl" 
czimü 2 felvonásos  színmüve és Benedix ,.A nő-
gyűlölő" 1 felvonásos  vigiátéka. 

— T ü z a budapesti operaházban. Budapest 
fényes  operaháza január 2ii-án este hét, órakor 
katasztrófa  szélén volt: közvetlen a „Rajna kincse" 
előadásának kezdete előtt, a tömött nézőtér, tömött, 
zenekar szeme láttára kigyuladt a proszcé -
n i ii ni é s k ("> z el ti z p é r c i g égett, míg vég-
re a tűzoltóság a színpad égő deszkáit elárosztotta 
vizzel s az előadás közel egy órai késedelemmel 
megkezdődhet ett. 

KÖXOIZDASÁG. 
Néhány vonás a csiki iparról. 

Napjainkban, midőn az ország minden részé-
ből a nép fokozatos  szegényedését jelzik, s azt. 
az ipar pangásának, illetve hiányának tulajdonít-
ják, ugyanakkor a még fejledezö  államok nemcsak 
századokra visszamenő mulasztásait helyreütni. ha-
nem villauygyorsasággal baladó nyugat Európával 
a versenyt kiállani, vagy legalább is — mondjuk 
— pályáján követni kívánja: s midőn e czélból 
polgárai áldozatkészségére appellál, a haza min-
den zugából rémesen hangzik vissza Szegények 
vagyunk, iparunk nincs, áldozatot hozni nem tu-
dunk. Ámde mulasztásainkat helyrehozni, a müveit, 
államok sorába lépni, velők együtt haladni, s ott 
magunkat szilárdan fen  is tartani első és szent 
kötelezettségünk lévén az ehhez szükséges eszkö-
zöket előteremieni törekszünk és kívánjuk. 

Így hozunk erőnkön tul terjedő áldozatot, a 
mi vagyoiiosodásunkal nemcsak gátolja, sőt épen va-
gyoni bukását okozza azon polgároknak, kiknek 
emelkedéséi öl vagy hanyatlásától függ  az állani 
élete. Tudjuk ugyan, hogy csak azon államok 
gazdagok, virágzók és ('kesék, melyek niesszeter-
jedö virágzó iparral bírnak, minő Franc,ziaország, 
Anglia és Németország: s mégis nálunk semmi-
féle  számbax ehető s államunk erősségét magunk-
ban indokoló ipar nem virágzik, a mi van az is 
pang. s egyetlenegy iparág sem ment át a nemzet 
vérévé, daczára, hogy az állam is a rendelkezésére 
álló lehető eszközökkel igyekezett. igyekszik 
pangó iparunknak lendületei, életet adni. Ámde 
sehol a világon nincsen állam, mely, mint ilyen 
egymaga virágzó ipari teremtett volna; megterem-
tette azt maga a társadalom, az állam legfölebb 
segédkezel nyujlott. Ks épen itt vau a baj! Foly-
tonosan beszélünk. Írunk, eiiipictteziiuk az iparról, 
de vajmi keveset leszünk, mindent az államtól 
várunk. Mindazok, kik az államtól várják iparunk 
föllendülését  — s ugy hiszem ilyenek legtöbben 
vannak azok házat ugyan akarnak építeni, de 
annak előbb födelét  állítják fel  holmi vékony czö-
vekekre, s csak azután akarnak alája derekot és 

| alapot rakni. Az ipart magának a társadalomnak 
kell megteremtenie, az állam csakis ahhoz födelet, 
koronát nyújthat s az ügynöki teendőket viheti. 

S fájdalom  ezen sajnálatos állapot nagyon 
sokáiig tarthat, mert még az iparoktatás terén 
melynek folytán  az ipar iránti szeretet a nép 
közé szivároghatna — oly csekély eredmény mu-
tatkozik, hogy ebből ipar föllendülésre,  plane vi-
rágzásra épen következtetni alig lehet. Sőt nép-
iskoláink — melyek első sorban volnának hivatva 
ez irányban döntő befolyást  gyakorolni — mai 
n.iplg is a száraz elméleti, s igen parányi részben 
követnek gyakorlatias, az életben értékesíthető 
irányt,, edigez apró nemzedék utján válhatnék a 
vérévé a népnek az ipar iránti érzék, mely nélkül 
fejlett  ipart képzelni is alig lehet. 
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Ei áll általánosságban nagy Magyarországnak, 
de kfllOnösön  a mi Csikországunknak vidéki iparáról, 
habár igazán szólva arról nem mondhatunk sokat, 
mert, fájdalom,  az nincs, s a semmiről vajmi keveset 
lehet beszélni. Pedig nyers termények dolgában igen 
előnyős positionk van, csakhogy a nyers anyagot 
a csiki atyafi  potomáron kiszállítja, feldolgozva 
pedig méreg drágán behozza. 

Az ellen kellene kezdenünk valamit nekünk csí-
kiaknak, hogy ezt az állapotot megszüntessük, hogy 
jövőben ne legyünk kénytelenek a uyersterméket 
kiszállítani, hanem a helyett tudjuk azt itthon 
feldolgozni  s ez által megtakarítani a munka árát. 

Gondoskodnunk kellene az élet miniden pha-
zisaiban az iparágok űzését megszerettetni. 

Ha egyelőre szükkörben vagyunk is kényte-
lenek mozogni, e kört idővel jobban — és jobban 
kiszélesíthetjük. — fsak  a kezdet nehéz, de ha 
ezen egyszer túleshetünk, a továbbiak majdnem 
önként következnek. 

Ha egyelőre kevesébb jövedelem szerezhető 
is, később ez csak hatványazodik, minek igazolá-
sául a csíkszeredai kir. törvényszék fogházának 
iparáról a napokban rendelkezésünkre bocsátott 
adatokat említjük fel. 

Ugyanis e fogházban  1H8.">. év elején lett 
életbe léptetve a kosárfonó  iparüzlet. — 1888. 
életbe léptettetett a fa  ipar (kádározás, niéhkap-
tár készítés) s e mellett még szalmafonás  (pincze 
tokok, lábtörlők stb.) Mindezekből 1888. évben 
összesen befolyt  818 frt  '.»<; kr a mi s kezdetle-
ges iparviszonyaínkhoz mérten nagyon figyelemre 
méltó összeg. Sőt ha tekintetbe vesszük azt, hogy 
az előállított iparmunkákkal kizárólag valamely 
iparág elsajátítása czéloztatik, hogy a fogház 
felügyelőség  az anyagáron kiviil, — munkadíjba 
ailg számit valamit, a 818 frtnyi  összeg fényes 
eredményként áll előttünk. 

Ha például ugyanezen iparágak a nyerészke-
dés szempontjából űzetnének, bizonyára két vagy 
három annyi jövelem volna elérhető, mi a fogliáz-
ipa.iától különböző intencziáju iparűzésnél nagy 
involváló körülmény. 

De hogy az egyszer megkezdőt! működés 
évről-évre több és több eredményt, képes felmutatni 
bizonyítja az, hogy a csíkszeredai fogházban 
űzött iparmunkaságból a kezeink között lévő sta-
tisztikai adatok szerint lH!S(i. évben befolyt  1:5-J 
frt  7 kr; ez összegből anyag- és munka- eszköz 
beszerzésre kiadatott (írt frj  72 kr tiszta löve-
delemkent az adóhivatalba beszállittatott íi;i frt 
85 kr. 

1887. évben befolyt  475 frt  21 kr; ebből 
anyag- és munka eszközökre kiadatott ;)17 4<i kr; 
a letartóztatottak jutalmazására 21 frt  fio  kr; 
munkavezetőnek 12 frt  07 kr adóhivatalba tiszta 
jövedelemként beszállittatott 124 frt  08 kr. 

1888. évben befolyt  818 fit  Üli kr anyag-
és munka eszközökre kiadatott 4.(4 frt  87 kr; a 
munkás letartóztatottak jutalmára r>c> (vt 7(i kr; 
a munkavezetőnek 15 frt  08 kr : adóhivatalba pe-
dig tiszta jövedelemként beszállittatott :ill frt 
35 kr. 

Ha már most az egymásután befolyt  évek 
statisztikailag kitüntetett tennebbi eredményeit ösz-
szehasonlitjuk, ez összehasonlításból világosan ki-
tűnik, hogy csak akarni és kitartani kell és a 
kedvező eredmény okvetlenül bekövetkezik. 

Zfosii. 

Szerkesztői ü z e n e t e k : 
V. I Mindszent. „Küldi életein", „Távolból éa .Szü-

lőföldem"  nem közölhetők. 
B. I Baróth. Kéziratát kiadtuk 48 as honvédünknek, 

hogy a dologhoz ű is szóljon hozzá. 
B. 0. Xanaiág. Alkalomadtán felhasználjuk. 
— í. — 1. SzantmártOB. Jönni fognak. 
Hernii vilgyt Köszönjük. -- Egy raár jött. — A töb-

binek ú sorát ejtjük. 
B. A. I Mukkor a „J" betűt „Ia-nek olvastuk. — Az 

ajabb küldeményt siettünk kiadni. 
Bénikének. Budapest. .Minél gyakrabban kopogtasson 

be hozzánk. 
Vidéki. Ilyen dolgokban ne hozzánk, hanem a kórházi 

orvoshoz forduljon. 
AggAdi. Másoknak is volt hasonló aggodalmuk, de 

alaptalanul. - Különben a jövő fogja  azt legjobban beiga-
zolni. 

Felelős szerkesztő : Dr, BOCSKOR B É L A . 

Főmunkatárs: VITOS M Ó Z E S . 

Kiadó: GYCRGYJAKAB  MARTON. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON 
K A I * H A T Ó K : 

Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888 évi VII törv. czikk vég-
rehajtása ügyében kibocsátott miniszteri rendelet értelmében a 

g^*» régi marha-nyomtatványok " 3 U 
helyett a következők alkalmazandók : 1 

3. számú ininta Marhalevél iktatókönyv. 
4. Jegyzőkönyv a talajdonjog átruházásról. 
5. Elismervény a marha behajtásnál. 
0. „ Vágatási lajstrom. 
Úgyszintén a szeszes italok kicsinyben való kiméréséhez kéezült 

s a pénzügyminisztérium 78,188 sz. a rend. értelmében szükséges s bárki és 
bárhol használható személyes kérések, erkölcsi és vagyoni bizonyitvany-
ürlapok. Továbbá az u j regal* ' t ö r v é n y e k jegyzeiekkel és lárgymuta-
tóval. Ára 50 kr. — Valamint a február  1-én már életbelépő, irománypéldák-
kal ellátott végrehajtási rendeletek az italmérési kártalanítási törvények 
életbeléptetésére, — ára 40 kr. 

ÖCCCCCCKX)CCCIOCCCKa*X))Ű 

• • • HIRDETMÉNY. 
Yan szerencsém a nagyérdemű közönségnek jelenteni, 

hogy február  végére már ismert jóminőségü csiraképes 
luezerna, lótier, ezukorrépa, fűmagok, 

^ mindennemű vetemény- és virág-
magvakkal 

^ raktáromat jól ellátom. 
^ Czélom: a csinos, drága csomagolás mellőzésével 

olcsód és 5 ól feiszolga-laa.i-
1— 3 

Alázatos tiszlettel: 
G Á L J Ó Z S E F . • 

« * 
fi « 

szokott árútárgyakon kiviil igen szép és jóválasztéku farsangi  (báli) árúkat 
^ szereztem be, úgymint 

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására juttatni, hogy 

Ü Z L E T E M B E N 

H 
H 

báli köntöskelmék, atlaszok, czipők, legyezők, kesztyűk, virágok, 
szalagok, rüssök stb. stb. 

minden sziliben, a melyeknek legjutányosabb kiszolgálására magamat 
ajánlva s igen becses pártfogásukat  kérve, vagyok 

Szokott  tisztelettel:  S Z A B Ó 91KKLÓN. 

_ . — . . . . i 

•o o j "T" "" " 

C'. 

6] 
f 

r • 

% 
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Három igen elegáns szán 
ELADÓ. 

1 piros posztó szőnyeg és kerek kassal 65 frt. 
1 drapszin posztó „ ^ „ 75 frt. 
1 barna posztó szőnyeg és kocsi kassal, 

festetlen,  csak lakirozva,a legszebb diófa 
és kőrislaból, vas talppal 7 személyre 130 frt. 

1 M K M C R E D K B í É L : S z é k e l y l l d v i r h e l y t t . 

Nyomatott Ujőrgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889. 
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£ Szerkeezt'ségi iroda: ţ 
Caik-Szereda j. 

1 Sznltin-ház, (posta mellett) j 
hová r 

•{ V 

+ a lap aze.'lemi részéi ilict/í > közlemények küldendők. 

Î; Kiadóhivatal: 
± Győrt}jtjuknh  Márton  r 
í kcny vr.yoműája í 
+, liuvH -
X az előfizetési  pénzek ée Tr 
fi  hirdetések küldendők. 

- í-y  T T T T T T T T T + T I . 

csíki lapok 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

M E G J E L E N I K IMZIÎ UDZEInT 

Î ++** 
v. Előfizetési  ár: | 
-: Kgész évre 4 írt. jt-

l-elé\rc 2 frt. 
^ Negyedévre 1 írt. C 

] Hirdetési dijak: í 
3 liasáhns petitsorért vagy f 

} annak helyéért 5 kr. £ 
liélyoftdijért  külön minden í" 

J beiktatásnál 30 kr. í 
7 

Nyílttéri czikkek ^ 
-: soronként 10 krért közöl- ^ 
T; tétnek. 
Vj .J í vH-V -r V T -r •> f  ' 

A magyar nemzetnek gyásza van ! — 
Boruljon el a szív, szűnjék meg a vigalom 
zaja, mert elvesztettük jövendőnk remény-
ségét! llndolf  trónörökös nieglialt! 

A magyar nemzet megsiratta uralkodói-
nak ha'álát, megsiratta trónraliivatott sarja-
dékninak elvesztet, mert lovagias nemzet 

7 D 
volt, mert együtt érzi, együtt érezte át ural-
kodójának és családjának bánatát. Fegyver-
rel kezében kellett küzdeni századokon ke-
resztül a hatalommal szemben jogaiért, de 
az uralkodó ravatalánál cinémúlt a barez s 
a szabadságért, a jogaikért életlialál-liarczot. 
vivő daliák gúlába rakott fegyverrel,  köny- j 
belábadt szemekkel állták körül a sirgödört, | 
mely uruknak, királyuknak porhüvelyét zárta j 
magába. 

A gondolkodó fő,  az érező sziv, kit 
n . i 

egy nemzet akarata emelt maga fölé,  hogy 
vezetője, gondviselője, atyja legyen hü né-
pének, mely életét, vérét áldozza fel  ural-
kodójáért, ha veszély fenyegeti,  ez a fő,  ki 
érezi, látja népének érette, családjáért vivott 
harezait, érzéketlen a nemzet kívánalmai 
iránt nem lehet, liosz tanácsosok eltéríthe-
tik törekvéseiben a józan ész diktálta útról, 
félrevezetések,  különleges érdekek ideig-óráig 
elvonhatják hü népétől szivének melegét, de 
a számítani, az áldozatokat méltányolni tudó 
ember akkor is megmarad, ki végre is min-
dig elégtételt ad övéinek, ha jobb meggyő-
ződését követi. 

A magyar nemzetnek volt. oka mindig 
megsiratni uralkodóinak halálát, mert hiszen 
bennök mindig atyját temette el. Ma egyel 
több okunk van sírni trónörökösünk rava-
talánál. Benne nemcsak jövendő atyánkat, 
vezetőnket veszítettük cl, kiben erényei, 
szivjósága, bölcsessége által oly megnyug-
vással és annyi örömmel láttuk napról-napra 
nagyra nőni az igazi koronás főt;  de el-
vesztettük hazánknak, nemzetünknek, né 
piinknek valódi barátját is, ki együtt ére-
zett mi velünk, kedvelt, szeretett bennünket 
igazán, önzetlenül, szivének egész mele-
gével, mint fejedelmi  sarj talán soha. 

Egy szebb jövő zálogát láttuk ő benne; 
világító napként szerettük tekinteni, mely 
jövőnket nemcsak fénynyel,  de meleggel is 
elfogja  árasztani. És e remény ma semmi 
többé! A fejedelmi  vérnek, ki dicső atyjá-
nak helyét fogja  egykoron elfoglalni,  ke-
zében ép oly niesterileg villoghat a kard, 
mint villogott az ő kezében ; az aggkor 
bülcsesége nála is ép úgy meglehet, ép úgy 
bevilágíthatja gondolkodását, mint bevilágí-
totta az övét ; tudományos képzettségénél 
fogva  is ép úgy fölemelkedhetík  arra a ma-
gas polezra mindannyiunk fölé,  a hová el-

vesztett reményünk emelkedett a maga kép-
zése által, mint embert szabadelvű nézetei ép 
oly központjává tehetik őt is törekvéseink-
nek, mint tették felejthetctleniinkct  ; szóval 
vezérünk, útmutatónk lehet minden téren, 
de barátunk, ki minket oly önzetlenül sze-
ressen, ki e szereteténele annyi és oly fé-
nyes jelét adja, mint adta a nemzet könnyei 
által nedvesített ravatalon fekvő  nagy ha-
lott, — lesz-e, lehet-e? 

Es nincs egy hang, nincs egy biztató 
szó. Szemeink keresik a remény egy-egy haj-
szálnyi sugarát, de s ö t é t s ' g iil mindenütt, 
áthatlan sötétség, mit csak egv gazdag 
szomorú tapasztalatok á l t id diétáit- rendsze-
res nevelés oszlathatna el. 

.Mert, mi tette e fenséges  halottat tö-
rekvéseink, reményeink központjává? Az a 
rendszeres nevelés, mely bölcsesé avatta a 
tudományok terén, iiisz tudósokkal vitatko-
zott, daczára annak, hogy alig volt több ;>0 
évnél háta inegett. Az a nevelés, mely fo-
irékonynyii tudta tenni szivét a, UBvcszct 
iránt ép úgv, mint az endteriségvJinladAI^* 
nak i^azsá^ai iránt, hiszen iiein^Kk figye-
lemmel kisért mindent, mi az ország, ini a 
nemzet jövendő nagyságára vonatkozott, ha-
nem résztvett e< iránybani szellemi küzdel-
meinkben, velünk dolgozott,, fáradotl.  szó-
nokolt, irt. Az a nevelés, mely meg tudta 
szerettetni nemzetünket, érzékkel birm vá 
gyaink iránt, hiszen Magyarországon nem 
illedelemből, nem politikából, nem kénysze-
rűségből tartózkodott, hanem tartózkodott 
azért, mert jól érezte magát minálunk, sze-
retteinél ; nemcsak beszélte nyelvünket és 
beszélte folyékonyan,  hanem irta is, irt oly 
tősgyökeres magyar stvlussal. mint sokan 
köziiliink, született magyarok köziil nem ir-
nak. — Az a nevelés, a minek elveit, rend-
szerét. a felséges  szülők maguk körvonaloz-
ták akkor, mikor kifejezték  azon határozott 
kívánságukat, hogy egyetlen fiók,  u leendő 
király oly ésszerűen, komolyan és szigorral 
neveltessék, mint bárki más, kinek a maga. 
erejével, szellemi tehetségével kell állást ki-
vivnia és a mikor Ilonái Jáczint előtt ő 
felsége  nyíltan kijelentette, hogy ő, mint a 
történelem tanára e tárgyat a tárgyilagos 
i>razsá"-<"al adia elő, mert kell és szükséges, 
hogy az a ki egykor az ország királya leend 
ismerje igazán az ország történelmét. 

És mi indította a nemzet királyát arra, 
hogy fiának  a trónörökösnek ily magyar 
szellemit nevelést adjon? A 17 éven keresz-
tül szerzett tapasztalás, mely megértette vele, 
hogy az a nép, mely iránt szive höu dobo-
gott, s nie 

ly minden bizalmatlansága daczára 
is őseitől öröklött traditioinál fogva  ragaszko-
dik hozzá, mint a hálátlanná lenni nem tudó 
és nem akaró gyerek ragaszkodik atyjához; 
hogy ez a nép boldogtalan. Boldogtalan, 
mert ellentét van közte és a hatalom em-
berei között, ellentét akkor, mikor ő a 

szenvedő tél feledve  szenvedéseit oda adó 
hűséggel nyújtja kezét a békülésre a korona 
felé,  mely neki mindig' támasza volt. 

Igen ez a tapasztalás adott a fenséges 
halottnak magyar érzelmű nevelést, ez a 
tapasztalat vezette felséges  urunkat, királyun-
kat a uemzctteli kibéküléshez, ez tette őt a 
magyar nemzet szeretett királyává, a ki vi-
szont megelégedéssel, örömmel látta szemei előtt 
fényben,  jólétben, hatalomban növekedni 
e nemzetet, s magának is kedvet, örömet 
adott az uralkodáshoz a tudat, hogy az ál-
tala megtört úton, az általa kijelölt ösvényen 
log haladni és emelkedni fokról-fokra,  a 
nemzet, — leszármozoi; gyerekei, unokái 
vezetése, alatt, kiknek számára a dicsőséges 
békés uralkodásra előkészítette a talajt ne-
ncvelési rendszerével, tanácsaival, utasítá-
saival, a mely szellemet, amely iráiiyt elhagy-
ta volna-e a háládatos gyerek, kinek magának 
is vérévé vált az, s a ki maga is átérzi 
helyességét, üdvös voltát, 
/f  Mily boldogító ennek tudata és mily 
boldogtalan, milv fájdalmas  az érzés a tudat, 
hogy ez az utód ma nincs többé! A csapás 
egyenlő nagysággal sújtotta a fejedelemmel 
cgvütt a nemzetet is, A nemzet is a fensé-
ges királyi sarjban látta, hitte állandósulni 
azt az irányt, mit ő felségénél  nehéz meg-
próbáltatások és küzdelmek után sikerült 
kivivni, s a biztos diadal tudatában tekintett 
a jövőbe, mert hisz ott is a fin,  az unoka 
küzdött, harczolt volna és lobogtatta volna 
a dicső előd zászlóját. 

IC reménynek ma vége van. 
.Széttörte e reményt a gyilkos golyó, 

mely Rudolf  trónörökös koponyáját szét-
zúzta ! IC golyót önkezével röpitette agyába, 
abba az agyba, mely velünk és értünk tu-
dott gondolkozni, 

Es itt megáll az ész. Ezer meg ezer 
gondolat villáma czikázik át az öngyilkos-
ság oka felett  gondolkozó ember agyán. 

L)e. bármi oka legyen a megrendítő 
eseménynek, bármi vezette is a saját életét 
kioltó kezet, egy dolog bizonyos. Az, hogy U 
felségének  leszármozói nem fognak  többé a 
magyar trónra jutni. Az irány, a szellem, a 
melyet királyunk követ folytatást  lelhet utó -
daiban, de niegis szakadhat. Más eszme, más 
irány, más kor vezette a következő trónutód 
nevelését. Megtalálja-e a helyes irányt, vagy 
megmarad-e a követett helyes irányban ? Ez 
a jövőnek sötét titka s ép azért kétszerte 
súlyosabb, kétszerte fájdalmasabb  az ó' fen-
ségének halálával minket ért csapás és két-
szerte súlyosabb a fejedelmi  atyára, kinek 
fájdalmát  enyhítse a tudat, hogy fenséges 
fia  rövid földi  pályáján is megtudta szerezni 
igazi és önzetlen szeretetét egy nemzetnek, 
mely benne jövendőjének szép reményeit 
temette el. 
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Rudolf trónörökös halála. 
Csíkszereda, 1889. február  5. 

Városunkban január 31-én a reggeli órákban 
villámgyorsasággal terjedt el a liir, hogy Rudolf 
trónörökös meghalt. Egy nagyon zavaros értelmű 
magán-távirat hozta meg a legelső liirt és ezt min-
denki mély megdöbbenéssel és egyúttal kétkedve 
fogadta.  — Még a déli órákban sem akarta senki 
hinni a megrendítő csapás 'hírének igazságát. — 
Üzletekben, hivatalokban, utczán és minden köz-
helyen egymást ostromolták az emberek, hogy hi-
telt érdemel-e a borzasztóan meglepő újság? — 
Fájdalom a délutáni órákban már kétségtelen volt 
az elterjedt hír valósága. 

Az alispáni hivatalhoz, a Imiivé csend-
őrség parancsnokságához, hivatalosa lek a 
távirati intézkedések: „ R u d o l f trónöri Jflren-
drtö halála alkalmából középületekre, laktanyákra 
gyászlobógók kitiizunuök." 

A kétség ezzel ningsziint. Az emberek, szi-
vükben néma fájdalommal  siettek haza értesíteni 
övéiket a szomorú hír valóságáról 

A hivatalosan érkezett táviratoE a halál 
okáról felvilágosítást  nem nyujtollak, s igy a leg-
különbözőbb versiók keringtek a szerencsét len ese-
mény tört éneiéről. Leginkább lábrakapotl azon hír, 
hogy „ a trónörökös a Bécs melletti Badenben lö-
vésnek esett áldozatul." 

Ezzel megeredlek a különböző találgatások, 
s még pénteken, február  1-én is a képtelenségig 
menő feltevések  jártak szájról-szájra, — Beszélték 
hogy a trónörököst vadászatott merénylő agyonlőt-
te; hogy lőni akart és abban a perczben halva 
rogyott össze; hogy guta ütés következtében halt 
meg. Már akkor az öngyilkosság lehetőségének is 
voltak feltételezői.  — Annyi különböző feltevés, 
h 'gy mindenki lázas türelmetlenséggel várta a pén-
teken estve érkező budapesti lapokat, ezekből biz-
tos értesülést nyerni óhajtva. 

Lapunk egyik barátjától távirati kérdésünkre 
érkezett egy tudósítás, de bizonyosságot és részle-
teket ez sem tartalmazott, mert csak anyit ir, hogy 
„ R u d o l f A fensége Baden melletti Meyerlingben va-
lószínűleg gutaütés következtében halt meg. 

Igy áltak a dolgok, mig végre február  1 -én 
estve a megrendítő eseményről legelső híreket, tar-
talmazó budapesti lapokat vettük. 

Ezek szerint a fővárosba  az első liir, mely 
valami szerencsétlenséget sejtetett, a tőzsdére ér-
kezett. Innen a hir tovább terjedett. és 30-án dél-
után 3—4 óra között főváros  szerte sugdosták, 
de hitelt adni nem akartak. 

A Budapestre érkezett első táviratok is úgy 
szóltak, hogy ö fensége  szerencsétlenségnek esett ál-
dozatul s egyúttal jeleztetett az is, hogy feltartóz-
tatták a délutáni 3 óra előtt feladott  táviratokat. 

A feltartóztatásról  szóló hírekhez kétség fért 
ugyan, de annyi bizonyos, hogy már 0—7 óra óta 
volt a királyfi  halott és a magyar kormánynak 
még nem volt tudoiuása róla. 

Január 30-án az esti órákban Budapesten is 
több verzió keringett. Igen különböző táviratok ér-
keztek a halál bekövetkeztéről. — Voltak olyan 
tartalmú tudósítások is, hogy „6 fenségét M e y e r -
lingben (Baden közelében) vadászaton szerencsét-
lenség é r t e " . Később érkeztek az erre vonatkozó 
híreket megczáfoló  táviratok, melyek szerint: 
„ R u d o l f trónörökös halálát szívszélhűdés okozta-' . 

A budapesti lapok 30-iki távirati értesülései 
szerint Rudolf  trónörökös jan. 28-án a legjobb 
egészségben Meyerlingbe vadászatra utazott. — 
29-én udvari ebédnek kellett volna lennie, a trón-
örökös azonban nem érkezett meg és az ebéd el-
maradt. — 30-án 10-óra tájban Bombelles gróf 
a trónörökösnek Bécsben maradt főudvarmestere 
Meyerlingböl táviratot kapott a trónörökös halá-
láról. Ű értesítette a királyt a megrendítő ese-
ményről. A király lakosztályából, ő felsége  utasí-
tására, Stefánia  trónörökösné lakosztályába ment 
és előadta a legborzasztóbb hírt. A trónörökösné 
— hir szerint — ájultan r o g y o t t össze a megren-
dítő haláleset hallatára 

A január 30-án Bombelles grófhoz  érkezett 
távirat szerint. Loschek, a királyfi komornyikja reg-
gel 6 ó r a k o r szeretett urát halva találta,. Kétség-
telen hogy szivszélhüdésben halt meg, s minden jel 
oda mutat , hogy a halál éjjel 2 ó r a k o r következett 

Más tudósítás szerint nem Bom hanem 

Hoyos József  gróf  volt az, ki a halálhírt a burgba 
megvitte. Ugyan ezen tudósítás szerint a gróf  elő-
ször is Stefánia  trónörőkösnével tudatta a szomo-
rú hírt. A trónörökösné aztán a királynénak mond-
ta meg és a királyné volt az. ki a királyival tu-
datta, hogy fiiok  meghalt. 

Egyik tudósítás szerint, reggel fél  8 órak >r 
jöttek rá, hogy a királyli meghalt. Tehát 30-án any-
nyi különböző értesítés volt, hogy azok között a 
lialál bekövetkeztének idejére nézve bizonyosságra 
jutni nem lehetett. 

A bizonytalanságot még növelte a fővár..sí 
sajtó részére 30-án este érkezett következő szö-
vegű távirat „A trónörökös haláláról szóló ver-
ziók száma egyre nö. Hogy mi voltakép az igaz, 
eddig lehetetlen megállapítani. Annyi bizonyos, 
hogy a trónörökös a legutóbbi napokban nagyon 
izgatott és változó hangulatu volt: hol nagyon vi-
dám, hol mélabús és töprenkedő. 

A különböző verziók keletkezésének oka Vi.lt 

a királyli részéről legutóbbi naii.ikl.au állítólag IelI 
s valósig esetében jellemző nyilatkozat „Meglás -
sák olyan az én egészségi állap:tom, hogy mar 
nem sokáig élek" 

Sajátságos sziliben tünteti fel  a halálesetei 
a fővárosba  3o-án éjfélkor  érkezett következő táv-
irat: A trónörökös tegnap estve nagyon vidám 
volt s a vadásztársasággal beszélgetve, éjfél  után 
3 óráig fenn  maradt. Az után lefeküdt;  hét óra-
kor felkelt,  fél  8-k:r parancsot adott, hogy a va-
dászat ne tartassék meg, s egy óra múlva halva 
találták ágyában. 

Senkinek sem engedték meg, hogy a halot-
tas szobába lépjen". Egyik hir szerint a trónörö-
kös szobáját belülről elzárta, ugy hogy az ajtót 
bekellett törni, mikor hozzá akartak férni. 

A február  1-én reggel megjelenít fővárosi  lapok 
a trónörökös haláláról nem hoztak ujabb hirtjesakis 
az addig már elterjedt hirek lettek jobban és job-
ban kibővítve, de a bizonytalanság a haláltörténe-
térííl még egyre tartotta magát, síit fokoz.idott  is, 
mert az emberek figyelemre  sem méltatták a hiva-
talos lapot, a „Budapesti Közlönyt". 

l'edig ez hivatalosan ezáfolt  meg minden eddigi, 
a halál mikénti bekövetkezésére vonatkozott, hírt. 
— A „Budapesti Közlöny" hivatalosan tette közzé) 
hogy Rudolf trónörökös öngyilkos lett. — A való-
ságnak osztrák- és magyar országok lakosaival 
hivatalos utoni tudtaására ö felségéi  a királyt gróf 
Káhioky, Tisza és Taatte gróf  bírták rá. 

Kzek szerint február  1-én többé már nem 
titkoltál.itt a trónörökös öngyilgossága, ennek 
daczára egy ujabb verzió makacsul tartja magát,. 
Az t. i. hogy a trónörökös párbajnak lett á l d o z a t a 
s ellenfele fejedelmi személyiség. 

Az öngyilkosáig körülményeiről ugyszóltak 
a tudósításuk, hogy szerdán január 30-án re 
gel fél  7 órakor beszólította a komornyikot, 
megrendelte a reggelit, megparancsolta, hogy a 
vadászat csak egy félóra  múlva kezdődik és a 
komornyikot elküldte a kocsiért. — A komornyik 
és a kocsis a kastélyba megérkezve a trónörörököst 
liálókabátban és fent  találták, s mivel a kocsis 
figyelmeztette,  hogy még sötét van, vissza vonult 
a trónörökös azzal, hogy még egy órát alszik' 
s azután Loscheknek a komornyiknak megparan-
csolta, hogy Koburg herczeghez és Hoyos grófhoz 
menjen és jelentse nekik a vadászat elhalasztását. 
— Igy történt, hogy a trónörökös egyedül maradt 
a kastélyban. 

Midi ín Loschek visszatért, az ajtót belülről 
elzárva találta s ugy kellett feltörni.  — A belépők 
a trónörököst halva találták. — A revolver a föl-
dön hevert az ágy mellett, a trónörökös felső 
teste pedig messze kihajolt az ágy széléről, feje 
lefelé  lógott és karja lecsiiggött ugy, hogy a földet 
érte. — Száján és arczán aludt vérfoltok  voltak. 
Hir szerint a halottas szobába belépett Koburg 
berezeg látva mindezeket, hirtelen a takarót rá-
húzta a trónörökös vi'ves testére és kiáltotta „Ez 
guta ütés, hamar orvosért!" 

A Wiener Alig. Ztg. szerint mikor a katasz-
trófát  fölfedezték,  a trónörökös még élt.. Eszmé-
letlenül,, végvonaglásban feküdt,  jobb halántékából 
csorgott a vér. - Hoyos gróf  rögtön Badenbe 
utazott Mühlleítner drért, egyúttal Wiederhofer 
professzorért  táviratozott; mig abaileni orvos meg-
érkezett, a trónörökös már halva volt. — (Jsak 
ekkor mosták meg a véres nyakát, azután bekö-

tötték ficzethe  mártott kendővel és véres ingét 
tisztával cserélték ki. 

Ugyanezen lap azt a hihetetlen hírt közli, 
hogy Ferencz Ferdinánd fíherczeg,  ha a király 
adoptálja, Magyarország királyává fog  koronáztatni. 

Ez a hir azonban nagyon elhamarkodott, 
mert a t r ó n ö r ö k l é s rendje szerint ö felsége  után 
ö c s c s é t Károly Lajos főherczeget  illeti a korona 
s a félhivatalos  Budapest. Oorr. határozottan ki-
jelenti, hogy Károly Lajos a trónörökös és utána 
másodsorban az 3 elsőszülött fia  Ferencz Ferdinánd; 
s miután sem ok, sem alkalom nincs arra, hogy 
Károly Lajos fíherczeg  jogairól lemondjon, ilyesmi 
szóba sem jiihet. 

Ixitdolf  trónörökös február  1-éu ravatalra 
helyeztetett. Kéjéről levelték a köteléket. — 
A l'öliátsórészél babérk tszoríhal övezték. —• A 
halálos s e b e t vékony alig Iái ható viaszréteggel 
takarták el és azon az oldalon, hol a roncsolás 
van, ügyesen ugy fésülték  a haját, hogy nelehes-
seii észrevenni semmit. 

A Iemelésre, minthogy az szorossan családi 
jellegű, a külföldi  fejedelmek  hivatalosan 
sem meg nem jelennek, sem pedig nem képvisel-
tetik magukat. Vilmos német császár és a 
velszi lierczcg mindaz..'láltal azon óhajuknak ad-
tak kifejezést,  hogy mint magán emberek részt 
akarnak venni barátjuk temetésén. Mikor e sorok 
napvilágot látnak már sirba lesz téve az öngyil-
kos királyfi,  mivel a temetés február  5-én délután 
4 órára határoztatott. 

L 4 P S Z E H L E . 
Országgyűlés. 

Január 28-ka volt, a katonai javaslat feletti 
harcz utolsó előtti napja. Ezen a napon a minisz-
terelnök, Münn.ch Aurél előadó szólaltak fel  és 
Apponyi Albert tartotta meg záróbeszédét. Az ülés 
iránt akkora volt az érdeklődés, hogy 10 órakor 
már mind együtt, voltak a képviselők; a karzatok 
roskadoztak a hallgatóság terhe alatt és az utczán 
temérdek nép verődött össze. Legelőször Münuich 
előadó mondotta el a javaslatot védelmező beszé-
dét. Ennek valami nagyhatása nem volt, de több 
baja volt neki magának az ellenzékkel, mely köz-
beszólásaival folyton  zaklatta. Münnich után Appo-
nyi adta elö záró-beszédét, melynek főbb  tárgyát 

I a javaslat, 14. és 25. §-ai képezték. Beszéde az el-
J lenzéket és a karzatot is elragadta s nagy óvaczió-

ban részesült hatalmas szónoklatáért a mérsékelt 
ellenzék hatalmas vezére. Utánua Tisza miniszter-
elnök gyakori közbeszólások által zavart beszédét 
mondotta el, s midőn az ellenzék „Lemond"? „Mond-
jon le"! szavakat kiábált feléje,  kijelentette, hogy 
nem mond le még azok kedvéért, a kik névtelen 
levelekkel halállal ijesztgetik. Tisza Kálmán beszé-
dének vége felé  közeledett midőn roppant izgatott-
ság szálta m.-g a képviselőket és nagy zűrzavar ál-
lott be. Ennek oka a volt, hogy a karzatokon tit-
kos rendőrök foglaltak  helyet, mit az ellenzéki 
képviselők észre vettek és eltávolításokat követel-
ték. A zaj csak akkor csendesedett le, mikor-
a titkos rendőrök a karzatról eltávoztak és 
az elnök biztosította a házat, hogy kiparancsolta 
a titkos rendőröket. A jelenet után Tisza befejezte 
beszédét és az ülés bezáratott. 

Január 2!)-ke a katonai javaslat leglázasabb 
napja volt. Ekkor ejtelett meg a javaslat felett  a 
névszerinti szavzás. Ennek megkezdése előtt Ugrón 
Gábor tartotta meg zárószavát. Hosszasan beszélt 
és erős kifejezést  használt a hazafiság  érdekében. 
Midőn beszédében kijelentette, hogy „a nemzet drá-
gán szerzett jogairól le nem mondunk, azt a vég-
sőig védelmezni fogjuk",  az egyetemi hallgatók 
karzatán zajos éljenzés és taps hangzott fel.  A 
karzat e nyilatkozása közbeu elnök a karzat ki-
ürítését rendelte el, csakhogy ezzel szemben az el-
lenzéki képviselők által figyelmeztetve  lett, misze-
rint első izbeni rendetlenkedés után csak figyelmez-
tetésre van joga és csak ha ez nem használna, ürít-
heti; ki a karzat; mivel ennek igazságát elnök be-
látta, vissza vonta előbbi rendeletét. Ez inczendens 
után Ugrón befejezte  szónoklatát és 5 pereznyi 
szünet után a szavazás megkezdődött. 

Az eredmény az lett, hogy a t ö r v é n y j a -
v a s l a t 12 6 s z ó t ő b s é g g e l á l t a l á -
n o s s á g b a n e l f o g a d t a t o t t .  450 igazolt 
képviselő közül az elnök nem szavazván, igen-nel 
szavazott 267 képviselő, nemmel 141 távol volt 
41 képviselő. Az eredmény kihirdetése után az el-
lenzék „Gyalázat"! „Czudarság"! „Hazaáruárulás"! 
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szavuk kiáltásával adott kifejezést  a javaslat el- I 
fogadása  felletti  haragja- és felháborodásának. 

A katonai törvényjavaslat megszavazása mi-
att egészen más jelenetek játszódtak le az ország-
házon kívül. Kzekröl egy Budapestről kapóit ere 
deti tudósítás alapján emlékezünk meg. 

Január :b)-án, szerdán a képviselők olyan kö-
rülmények között tarlót lak ülést, a melyek a ma-
gyar parlamenti életben páratlanul állanak. 

Ezen a napon luyanis a magyar országgyűlés 
házát katonai kordon >k vették körül, mi miatt az 
ellenzék felháborodásában  fenyegetésekre  ragad-
tatta magát.. A katonai javaslat részletes tárgya-
lása volt napi rendre tűzve, de ebez a képviselő-
ház nem juthatott. Az ostrom állapotnak :ievez"tt 
intézkedések fellett  szenvedélyes vita folyt  !e,mely-
nek következményeként az üléseknek fehr.  l-ig 
való elnapolása határoztatott el. Szenvedélyes lmti-
gon tiltakozott az ellenzék a háznak katonaság 
által történt körülzárolása ellen és kikelt a miatt 
hogy két. képviselő u. in. Zay Adolf  és Szentivá-
nyí Kálmán a katonaság állal akadályoztattak a 
gyülésrei megjelenésben s csak nagy bajjal juthat-
tak a házba. Tisza Kálmán a katonai kordonok 
felállítását  azzal védelmezte, bogy a képviselők 
sérthetlensége érdekében történt ez irányban az 
intézkedés. Az elnök egy fél  órára a heves vita 
közben felfüggesztette  az ülést, s ez idő alatt meg-
győződést szerzett a katonaság magaviseletéről, s 
e tekintetben sok tapasztalni valója akadt. 

Daczára a határozatnak, hogy januir 31-én 
nem tart ülést az országgyűlés, még is volt ilyen. 
Ennek tárgyát azonban nem az izgatottság neto-
vábbját előidézni tndó katonai javaslat képezte, ha-
nem a kegyelet, a mély és megrendítő gyász, mely 
Rodolf  trónörökös tragikus halálával az országot 
érte, s melynek kifejezést  adni gyiiltek össze, az 
országgyűlés mindkét házának tagjai. Mindkét, ház-
ban a gyűlés elhatározta az ország részvétének a 
trón zsámolyához juttatását, s a képviselőház elha-
tározta, hogy a trónörökös temetése előtt érdem-
eges ülést nem tart. 

L K V E L E Z É N . 
Tüntetések Budapesten. 

Budapest 1R89. február 

A katonai törvényjavaslat megszavazása mi-
att a szavazás napján roppant arányokat öltött 
tüntetés folyt  le Budapesten. 

A tüntetés azzal kezdődött, hogy a képvise-
lőház előtt üszeverödött 6— 7no főből  álló tömeg 
a mikor a szavazás eredményét megtudta Gyalá-
zat" „Kiárulták a hazát"' stb. szavakat kezdett 
kiabálni. Erre aztán általános zúgás, botok leve-
gőbe emelése, fenyegetések  és „abczug" kiabálás 
kezdődött el. A mint pedig a képviselők kezdet-
ték elhagyni az országházat, az ismertebb kor-
mánypárti képviselőknek a kapuban történt meg-
jelenésére „Áruló" „Levele"', stb kifejezések  han-
goztak és a tömeg oly fenyegető  állást foglalt  el, 
hogy a képviselőknek tanácsos volt minél gyorsab-
ban odább állani. 

Az ismert ellenzéki képviselőket a tömeg 
harsány éljenzéssel fogadta;  Madarászt és Zichy 
Jenőt még Vállaikra is emelték; Károlyi Gábor 
grófnak  épen háromszor jutott ki a szerencséből, 
hogy emberek vállain tartsa beszédét. 

Ezalatt Tisza Kálmán és fia,  valamint Fejér-
vári miniszter a házban maradtak, a tömeg pedig 
leste megjenésüket, hogy néhány „abczug"gal fogad-
hassa. Az ülés után mintegy másfél  óra elmultár 
val léptek ki a házból s a mint fiákerbe  ültek 8 
lovasrendör körülvette kocsijokat. hogy a tömeg-
től megszabadítsa. 

A tömeg a kocsinak útját akarta állni, de a 
kocsis ügyes volt és kitérve utjokból a niargithi-
don és Albrecht uton át haza szálitotta a két 
Tiszát. 

A miniszterelnök kocsijának elvágtatása után 
„Fel Budára" jelszó adatott ki a tömeg részére, s 
ez örült sebességgel rohant a lánczhidon át fel  a 
várba, de a minisztert szálitó kocsit a rövid ut 
választása daczára sein bírták megelőzni, a Ferencz 
József  kapunál pedig már katonaság és rendőrség 
állta el a tömeg útját s igy nem juthatott be a 
várba. 

A tüntetők Pestre [visszatértek és ott folyt 
le azután a késő éjszakáig tartó zajos mozgalom, 
mely közben rendőrök és tüntetők néhányának se-
besülése, ablak és utczalámpa beverés stb. stb. 
játszódtak le, míg végre úgy éjféltájban  a katona-

sággal egyesült rendörségnek sikerült a zajongó-
kat. szétugrasztani. 

Másnap ismétlődött, a 2!(-én lefolyt  tüntetés 
csakhogy ekkor már a zavargás is nagyobb ará-
nyokat öltött és a remi helyreállítása tekintetéből 
is erélyes,-!,', s talán túlerélyes intézkedé-
sek tétettek. Katonaság lepte e| az országh íz kö-
rüli utezákat. 

Szerencsétlenséget is idézett elő ez az intéz-
kedés és a katonaság túlkapása, í'gvanis a inu-
zeuin-köruton le és lel portyázó huszárságra a mű-
egyetem erkélyéről néhány „abzug" kiáltást bocsá-
tottak le a műegyetemi hallgatók és az e miatt fel-
bőszült parancsnok felnyittalta  a műegyetem rácska-
puját s berohant aiiu'íegyetem és állattani intézel, kö-
zös u Ivaránösszegyiill orvosian- és gyógyszerésztan-
hallgalókra s azokat, vagdalni kezdi e, a huszárság. 
Négy egyetemi hallgató ennek következtében le-
jén olv súlyos sérüléseket kapott, hogy mentők 
egyesülete által kiküldött orvosok szállították be 
őket a kórházi ia. 

Történtek még más vérengzések is a tünte-
tések közben; igy például egy i s ko l ábó l jövő k i s 
gyereket, ki a tömeg közé kevered-tt. a tűnt el,,k 
elleni hajsza közben a lovas rendörök elgázoltak 
és iszonyúan összetiporták. Szegénv ártatlan gye-
reket ájultan szedték fel  az utozáról; annyira 
megsebesült szegényke, hogy arezának egy részé-
ről is le volt hullva a lius — aligha életben fog 
maradni. 

A tüntetések és zavargások talán egy hétig 
is eltartottak volna, de a trónörökös halálának 
hire mélyen leverte a né;iet. Mindenkit a mély 
uiegdöbbenés és benső fajdalom  érz -te foglalt  el. 
s ez véget vetett a nép h il> ligásának. — A kö-
zös nagy veszteség lecsilapilotta a h iborgó kedé-
lyeket. 

— D r . Hankó Vilmosnak, a bu l ipeşti 11. kei-, 
(budai) állami főreáliskola  ch-miia tanárának „<'<ik-
megye fürdői  és ásványvizei" cziinií munkája már 
készülőben van. A munkában különösen a borszéki, 
tusnádi, kászoni fürdők,  a répát.i, jukahfalvi,  új-
falvi  és zsögödi \ izek tárgyaltatnak bővebben. 

I Kzekeil kiviil — bár rövidebben — fel  lesz ölelve 
benne a megye valamennyi ásványvize (Bélbor, 
Remete, líákos, Szépviz, Borsova, Csíkszereda, 
Martonfalva,  Szentkirály, Szentmártoii, Verebes stb.) 
s érdekesebb kiránduló helye (Szent-Anna-tó). A 
munkához több fényképnyoniat,  s az egyes helyek-
hez való juthatás módját feltüntető  térkép lesz 
mellékelve. A munkának kiváló érdeket kölcsönöz 
az a fejezet,  a mely a m "gye földjéből  felbiv.ogó 
ásványvizeket összetételük alapján összehasonlítja 
a hasonló természetű hazai és külföldi  vizekkel. 
Az összehasonlítás a világhírű vizek mellett is sok 
esetben a megye vizeinek javára fit  ki. A munka 
azon indentióból Íratván, hagy minél többen buz-
duljanak az ország legszebb megyéjének felken  -
sésére, ehh-z képest a munka előadása vonzó, s 
minden művelt ember által élvezhető s kiállítása 
díszes h sz. 

— A borszéki savanyúvíz. Európa e legki-
tiin,r)bb vizeivk eddigi k"ze]ése a töltés, duga-
szolás nem volt méltó a „savaynu vizek királyá-
hoz". — A íűrdö igazgatósága belátván a kezelés 
tarthatatlanságát, olyan lépést tett, a mely által 
messze túlszárnyalta Hurópa legjobban kezelt ás-
ványvizeit, a giesshiibelit, krondorfit,  sat. Tavasz-
tól kezdve a „Fökut;'-böl a viz kiemelése, töltése, 
dugaszolása az Oelhofer-Walser-téle  géppel, a lé-
tezők között a legtökéletesebbel fog  eszközöltetni. 
Az igazgatóságnak nagy dicséretére szolgál, hogy 
ezen lépése által a borszékiviz kezelését a tudo-
mány niveaujára emelte. A gépet Oelhol'er Henrik 
hazánkfia,  a Salvator-forrás  kitűnő igazgatója, s 
neves forrástechnikus  tervezte, s AValser Ferencz 
nagyliirű budapesti gépgyárában készítik. 

— H a l á l o z á s A fővárosban  élő csíkiak egyi-
két a mult napokban elragadta a halál. Csik-szent-
imrei Csató Ágoston kir. ügyészségi tisztviselő 
életének 38 ik évében hosszas szenvedés után el-
hunyt. Temetése földjeinek  és budapesti barátainak 
részvéte mellett 28-án ment végbe. Munkás életet 
oltott ki a könyört nem ismerő halál. Áldás és 
béke lengjen az életben sokat küzdött halottnak 
hamvai felett. 

— Rudolf t r ó n ö r ö k ö s temetése idejére a csík-
szeredai kereskedők f.  hó 5-én d. u. hatósági ren-
deletre boltjaikat bezárták. 

— E s k ü v ő . Apponyi Károly esikszeredai ke-
reskedő f.  hó 5-én íj. u. .1 órakor tartotta eskü-
vőjét l'sik-Szépvizeu oda való földbirtokos  Töke. 
(iyörgy kedves leányával Töke Zsuzsánuával. Bol-
dogságot kiválniuk. 

Mulatságok. A gyergyószentniiklósi iparos 
önképzőkör lánezniulatságat folyó  In", 2:i-án a köz-
ségház nagytermében tartja meg. Az önkéntes tűz-
oltó egylet pedig saját, céljainak előmozdítására szo-
kásos n ies tánczestélyét e hó 9-éu fogja  rendezni. 

A polgári olvasókör Gyergyó-Szenlniikló-
soii évi rendes közgyűlését folyó  hó :>-án a kör 
helyiségében tartotta meg. A közgyűlés lefolyásáról 
jövő sz tmbaii részletesen Írni fogunk. 

A gy.-szentmiklósi ifjúság hushagyókeddi 
bálbizoi Isága folyó  évi január hó 27-én tartott gyű-
lésen megalakult. K'özfelkililással  elnöknek dr. Ké-
jéi- Dá\id, jegyzőnek Krilsa Konrád, pénztárnok-
nak pedig Krilsa Zoltán választattak meg. Kzen-
kiviil 12 tagú rendező-bizottságot választotta gvú-
lés a k ivetkező eredniénynyel: Lizâr Lajos. l!o-
esánczv István, S/.oueshek István. Kánya iJvuia, 
Lukács ty Zakariás. (>rel Dezső, L -ngyel .lâims. 
Merza Vilm is, Dobribán Lukács, Lázár Viktor, 
Záriig Zaki és .íauko Andrási. ni"ly bizottság kö-
zelebb íartja első ülését s készili el a bál mikénti 
megtartása feletti  intézkedést. Mint a legkedélye-
sebbnek igérke/ö bálok egyikét, ajánljuk az ér-
deklődő közönség figyelmébe. 

— Sajtóhibák. Kitelem zavaró sajtóhibák 
csúsztak be lapunk mult számának néhány c.zik-
k"be. A esikszeredai polgári leányiskola félévi  vizs-
gálatáról szóló hírünkben a kiállított kézimunkák-
ról szóivá, e helyet! (a kézimunka kiállítás) új-
ból is csak bizonyítékául szolgált annak, hogy kü-
lönösen ízlés dolgában mily linóm és tapasztalt ke-
zekre van bizva a nevelés- olvasandó: a kézi-
munka kiállít is újból is csak bizonyítékául szol-
gált annak, hogy különösen izlés dolgában mily 
liliom kezekre van bizva a v e z e t é s. 

.Még nagyobb hibák csúsztak be ..lakarék-
pénztáraink'1 cziniii czikiinkbe, hol a harmadik be-
kezdés utólsó mondatában ,.S igy étiből önként és 
hűségképpen" helyeit ,,S igy i-bböl önként és 
s Z ii k s é g k é p p e 11". a hatodik bekézdés utolsó 
mondatában „megerősíteni az emlékező tehetsé-
get" li 'Ivett . . m e g e r ő l t e t n i az emlékező te-
hetséget •' és „az illetéktelen váltók" helyett „ér -
t é k t e l e n v á l t ó k " olvasaudók. Mindjárt az 
utána kővetkező mondatban „ezen értekezleten vál-
tók" helyett „ezen értéktelen váltók"-at kellett, 
volna szedni. A tizedik bekezdésben „nagyávezár-
ral" szót alakított a sz-dögyerek képzelni • a „nagy 
aversióval" szavak helyett. 

A t s i k s z e r c d a i f a k i i r é k p é n z l á r -
réMzvci iy( i ír .<«a*ág í v i k ö z g y ű l é s e . 

Csíkszereda, 1880. feliruár 

líitka eset az. midiin a különböző foglalko-
zású. műveli ségii vagyoni emberek egy közös in-
tézmény körül csoportosulnak: s ritka intézmény 
is az, a mely a társadalom ennyire különböző ele-
meit egy közös czélra összehozni alkalmas volna. 

Folyó hó 2-án Csíkszeredán. Csikvármegye 
legtekintélyesebb pénzembereit, az egyszerit ipa-
rost, a kereskedőt, az egyszerű föhlmivest,  az ér-
telmi intelligentiát, ügyvédeket, tisztviselőket, ta-
nítókat egy helyre összejönni láttuk: kíváncsivá 
tett ezen tarka elemekből összejött kompánia — s 
még inkább az, hogy minő érdek lehet az, a mely 
körül oly heterogen elemekből álló népség cso-
portosul ? 

Nem képviselő választás volt, hisz ily alka-
lommal frontot  vág rendesen az iparos — a ke-
reskedővel, a földinives  a tisztviselővel s mint es-
küdt ellenség egész erejével kiizködik egyik nép-
osztály a másikkal. Február hó 2-án nem ez tör-
tént. Nyugodt, fontoskodó  képpel foglalt  helyet a 
csíkszeredai takarékpénztár-részvénytársaság he-
lyiségében a hosszú asztal mellett a csizmadia; 
ünnepi ruhában, kikent bajuszszal, sokat mondó 
magatartással helyezkedett melléje az egyszerű 
földmivelö  székely; nem követelt kiválóbb helyet 
ezeknél magának a tökepénzes: hivatalnokok, ügy-
védek minden megkülönböztetés nélkül vegyültek 
össze amazokkal. 

A részvényesek évi rendes közgyűlést tartot-
tak; igy már meg van fejtve  a talány; egy érdek 
hozta ezen különböző elemeket össze — a vagyo-
ni érdek; egy irányba érvényesül mindeniknek tö-
rekvése — innen a békés hangulat, ezen kereszté-
nyi türelem. 

Csikvármegyében nem nagyon megszokott 
dolog az ilyen; itt eddig az egyén a maga izolált 
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állapotában küzkődött a megélhetés ezernyi aka-
dályával ;Jaz egyén a maga csekély erejével verdő-
dött a haladó knltura gyors szekere után; a tár-
sadalom s ennek intézményei kevés segítséget nyúj-
tottak az egyéni gyenge erőnek. 

Pedig Csikvármegyébeu is tudták elvileg, 
hogy az egyéni gyengeség az által pótoltatik, ha 
gyengébbek többen erejöket összeteszik — hiszen 
ezen tudatban íratta ki valamelyik jó ember a 
taploczai templom felépítése  feletti  szörnyű nagy 
örömében ennek falára,  hogy „összevetett kis 
erők mily nagy dolgot kivíhetnek-'. Igaz, hogy az 
illető itt megállott akkor s ezen helyes tudalmat 
tovább nem fejlesztette  — nem gondolt azzal, hogy 
az összevetett kis erők nagy dolgot más téren is 
vihetnek ki, nemcsak a templomépítés terén. 

Közelebbi időben már Csíkban is gondolkozni 
kezdettek ezen — s ismét Taploczáé a szeren-
cse, hogy a kis erőket — értem már most a pénz-
erőket — összesíteni iparkodott s megteremtette 
a csíkszeredai takarékpénztár-részvénytársaságot. 
Mert hiszen Csedő István ügyvéd hozta s pendi-
ditette meg ez eszmét — pedig taploczai; 
Lázár Domokos tekintélye s erélyes támoga-
tása juttatta diadalra — ö is taploczai; — s kö-
zös törekvésük eredménye az, hogy a csikvárme-
gyei társadalom tarka vegyiilékii elemei ISSü. évi 
február  2-án békés intentiőkkal vegyültek össze 
meghallgatni a lefolyt  iizletév eredményét. 

A gyűlést, melyről tulajdonképpen megemlé-
kezni akarok, délelőtt !i órakor nyitotta meg Lázár 
Domokos elnök. Azt vártuk, hogy mindjárt köz-
vetlen a tulajdonképpeni tárgyról a takarékpénz-
tári üzletéről kezd szólani. 

Altalános bámulat és néma csend lett, midőn 
székéről felkelve,  a megilletődéstől elfojtott  fájdal-
mas hangon emlékezett meg KiuloU'trónörökös el-
halálozásával a magyar nemzetet ért csapásról; e 
hang a jelenlevőknél is hasonló fájdalmas  benyo-
mást tett; az elkomorult arc/.ok egy perezre fe-
ledtetni mutatták azon vagyoni érdeket, mely a 
részvényeseket összehozta — s egy-egy elejtett 
sóhajtással adták néma jelét azon hazaliui fájda-
lomnak, a melyet minden igaz magyar érezhet. Az 
elnöki megnyitó kezdetén is érezhető v ' 
nyomás — további menetén visszany 
uyugodt hangulatát. 

Felolvastatott az igazgatósági 
Zottság jelentése; egyes tételeknél lira.:; 
fejlődött  ki; a számadás számiéielciln-n ismeretes 
már e lapok tisztelt olvasói előtt én csak azt 
kívánom kiemelni, hogy az évi eredmény a részvé-
nyeseket teljesen kielégítette; minden Irt rész-
vény után 2 frt.  17 kr kamat — helyesebben osz-
talék — fizettetik  — a mely összeír, ha hozzá-
vesszük, hogy ez évben már a lartalék-alap elérte 
a 44,000 frtot,  ha hozzávesszük azt. hogy épen 
a mult évben eszközöltetett a kamatláb leszállítása 
— minden vároko/.ást kielégít. .Megnyugtató tu-
dásul szolgái, at ezenfelül  az intézet folyton  foko-
zódó hitele és jóhirneve. mit az mulat leginkább, 
hogy az 50,non frt  alaptőkére több mint loo.ono 
frt  betét van elhelyezve daczára annak, hogy 
a betétek után csak 4 százalék tizei teteit. 

Előre látható, liogv ily eredményekért a rész-
vényesek az egyszerű elismerésnél többel tartoztak 
azoknak, kik oly odaadó buzirősáirgai vezették 
ezen intézet fiiryeit  s le is rótták ezen tartozásu-
kat azáltal, liogv a gyiilés I olya mán elkövetkezel! 
tisztújitásnál majdnem egyhangúlag választották 
meg azokat, kik eddig is vezették az intézetet 
egy pár változás csak azért történt., mert l>oák 
Ignácz felügyelő  bizottsági tag áthelyezés folytán 
eltávozott Csíkszeredából s helyébe dr. Retegli 
Antal ügyvéd, — s Imets F. .Iákó önként eseu 
mondott le s helyébe Szöts Márton választatott meg. 

Ha száraz a tliénia nem megkapó az érte-
kezés is — és úgy a jelen értesítés sem alkalmas 
arra, hogy mullattató olvasmányul szolgáljon, — 
nem is erre lett szánva, hanem arra, hogy a ta-
karék-pénztár, ezen társadalmi s közgazdasági in-
tézmény által elért eredmények minél szélesebb 
körben legyenek ismertekké, mert a nyilvánosság 
az ellenőrzés leghathatósabb faktora. 

I. 

n r i r i i j T T E R . * ) 

A csíkszeredai hnsfogyasztó  egylet t, igaz-
gatóságát felkérjük,  miszerint 1887. deczember hó 
1-étöl 1888. deczember hó :íl-ig vezetett száma-
dásának közgyűlés elé terjesztése iránt intézkedni 
szíveskedjék, hogy az egylet tagjai a 13 havi ered-
ményről tudomást szerezhessenek s jövőre a szük-
séges intézkedéseket megtehessék. 

Csik-Szereda, 188!). február  1-én. 

Tö"b"b e g - y l e t i t a g . 

*) IC  zen rovat alatti közleményekért semmi íele/össé-
get nem vállal a Szerk. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Gróf  Károlyi Sándorné ^nagyméltósága 

tulajdonát képező, esik szentsiioom ma-
lom « S ('Miitószegi kaszálók, a csikszent-
simoni mal o:nliâ/.h»n 

1 8 8 9 . f e b r u á r  h 6 2 5 - é n d é l e l t f t t 
1 © ó r a k o r 

tartandó nyílt árverésen, 1889. év április 
hó 24-tó'l kezdó'dó'leg hat cgymásutáni évre 
haszonbérbe fognak  kiadatni; mely alkalom 
ra, haszonbérbe venni szándékozók, ezennel 
meghivatnak. 

Csíkszeredában, 188!). év január 30-án. 
S a J s t s i G - á i s p á x , 
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Ü D O . 
I piros posztó szőnyeg és kerek kassal G5 frt. 
1 drapszin posztó „ „ „ 75 írt. 
1 barna posztó szőnyeg és kocsi kassal, 

festetlen,  csak lakirozva, a legszebb diófa 
és kőrisiából, vas talppal 7 személyre 130 frt. 
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| GYÖRGYJAKAB MÁRTON | 
S L T o s l i c l 

K A P H A T Ó K : 
Az sillatcgészségiigy rendezéséről szóló 18SS évi VII. törv. czikk vég-

rehajtása ügyében kibocsátott miniszteri rendelet értelmében a 

y&T' régi marha-nyomtatványok 
9 helyett n következők alkalmazandók : 2—* 
9 '">• szánni minta .Marhalevél iktatökönyv. 
Q 4. Jegyzőkönyv a tulajdonjog átruházásról, 
ö Elismervény a marha behajtásnál, 
C I» Yágatási lajstrom. 
Q Vgvszintéii a szeszes italok kicsinyben való kiméréséhez készült 
W s a pénzügyminisztérium 78.18* sz. a rend értelmében szükséges H bárki és 
yc bárhol használható személyes kérések, erkölcsi és vagyoni bizonyitvány-
yt űrlapok. Továbbá az u j r c g n l c li irvén.Vík jegyzetekkel és (árgy mutá-
l j tóval. Ara 5(1 kr. — Valamint a február  1-én már életbelépő, irománypéldák-
Q kai ellátott, végrehajtási rendeletek az italmérési kártalanítási törvények 
^ életbeléptetésére, — ára 40 kr. 

X 
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HIRDETMÉNY. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek jelenteni, 

hogy f  e b r u á r végére már ismert jóminőségü csiraképes 
luezema, lólier, ezukorrépa, fűmagok, 
mindennemű vetemény- és virág-

magvakkal 
raktáromat jól ellátom. 

Czélom: a csinos, drága csomagolás mellőzésével 
olcsóan. és jól Isiszolga-lna-i. 

Alázatos tisztelettel: 
2—3 G Á L J Ó Z S E F . 

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889. 



I. évfolyam. Csik-Szereda, 1880. február  13. 7. szám. 
(« ?! 
ş Szerkesztőségi iroda: ţ 
•fi  Caik-Szereda y 
Î Szultán-ház, (posta mellett) ţ 
+> Jiová :-
-A; 1 

i- a lap szellemi rés/ét illető :-
J kuzleménjek küldendők. í 
t Eladóhivatal: 'i 
ţ  György  jakab Márton  í 

könyvnyomdája C 
+, liovi r 
1: az előfizetési  pénzek is f)  hirdetések küldendők. ^ M  v Jítií vr-r-TT rí-•!••>••»• 

Sri  •}•_ *• £ A A 
Előfizetési  ár: | 

Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 frt.  >!• Negyedévre 1 frt 

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 
i^ExasriDEiNr s z E i R D ^ n s r . 

Hirdetési dijak: 
j 3 hasábos potitsorért vagy ţ 
J annak helyéért 5 kr. j. 

Bélvegdijért külön minden 
-; beiktatásnál 30 kr. -i. 

f  Nyílttéri czikkek | 
J. sorooként 10 krert közöl- % 

tetnek. $ 

E l ő f i z e t é s i  f ö l l i i v á m ! 

A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK.' 
cziniii heti közlönyre a közönség b. ügyei-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre -1 Irl. 
Félévre 1» trt, 
Negyedévre 1 Irt. 

Gyűjtők (J előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. februáriéban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K ' kiadóhivatala. 

A k i r á l y k ö s z ö n e t e . 
Folyó hó 7-én a hivatalos „Budapesti 

Közlöny" és ezzel egyszerre a fővárosi  hír-
lapok O Felségének következő kiáltványát 
tették közzé: 

N é p e i m h e z ! 
A legsúlyosabb csapás, mely atyai szi-

vemet érhette, d r á g a e g y e t l e n fin  in-
nak p ó t o l h a t a t l a n e l v e s z t é s e , En-
gem, Házammal és híí népemmel a legmélyebb 
gyászba borított. 

Bensőmben megrendülve, a 1 á z a t o s-
s ággal ha j l ok meg az i s t e n i gond-
viselés ki nem fürkészhető  határo-
zata előtt s népeimmel a Mindenhatóhoz 
könyörgök : Adjon erőt, hogy uralkodói kö-
telmeimnek lelkiismeretes teljesítésében ne 
lankadjak, hanem követve ugyanazt, az 
Irányt, melynek változatlan megtar-
tása ezentúl is a jövőre biztosítva van, 
a közjó s a béke áldásainak megőrzésére 

irányzott folytonos  törekvésben bátran és 
bizalcin11eljese!í kitartsak. 

\ igaszt nyújtott azon tudat, hog\ a 
legkeserűbb lelkifájdaloni  e napjaiban né-
peimnek mindenkor tapasztalt s z i v é l v e s 
r é s z / é t c k i i r n v e z . nogv minden ol-
dalról, minden körből, közelből és távolból 
városból és faluról,  c ré s z v é I n e k ol y 
s o k T é le é s o 1 y a n I I v i R a m e •>• li a t ó 
li y i 1 a t k o z á s a i t ve s z e ni. 

Benső elismeréssel érzem, lmgy a köl -
c s (i n ö s s z e r c t e t li fi  s é g n e k az 
a köteléke. ine.lv Engemet és Házamat Moii. 
arehiáin minden népével i'isszeköt, a ineg-
próbáltatás ily nehéz óraiban csak m é g 
i n k á b b m e g e r ő s ö d i k és megszilárdul, 
s azért szükségét érzem annak, hogy U é-
s z e ni r ő 1 a Császárné és Ív i r á 1 v n é, 
forrón  szeretett H i t v e s e m í és'.érői, va-
lamint mélyen sújtott .M c n y e ni nevében 
is a gyászunkon való szeretetteljes részvét-
nek mindezen nyilvániilásait s z i v e i n mé-
1 y é b ó 1 in e g k ö s z ö n j e in. 

E mélyen érzett köszönettel híí népe-
immel eg) etemben fohászkodom  az Isten 
kegyelmes segedelmeért. a t o v á b b i 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e ' ' , e 3 y e s ii 1 t 
e r ő v e l a li a z a ii d v é r e. 

Kelt Bécsben, 18SÜ. évi felír,  hó ó-én. 
Ferenci József.  k. 

A megszomorodott szivnek. legyen e 
szív a népek milliói felett  uralkodó fejede-
lem, vagy az egyszerű koldus szive, bána-
tában a vigasz cnyliitő balzsamára van 
szüksége. IC nélkül a kétségbeesés pusztító 
ereje kérlelhetlen ridegséggel szoritja ki az 

ember e kis világából az éltető elemet. — 
Vigasz nélkül a mély fájdalom  nyitotta seb 
csatornáján rohanva patakzik elő a lüktető 
vérnek minden egyes cseppje és a sziv 
holtan marad. 

Szeretett uralkodónk és felséges  király-
nénk szivén mély sebet nyitott az a golyó, 
mely egyetlen lioknak életét oltotta ki. — 
10 sebnek gyógyító balzsamra kell találnia, 
kölönben a pótolhatatlan veszteség érzete, 
végzetes lehet a mélyen sújtott szülőkre és 
velük országuk népeinek millióira. 

A király megrenditő gyászában viga-
szért népeihez fordul  a vigaszt alattvalói-
nak őszinte, szivélves részvétében keresi, s 
bizonyára abban is találja fel. 

Xent ezt mond ja-e saját maga, midőn 
drága, egyetlen fiának  elhantolása után, el-
sőnek ismeri népeihez szólani? 

<>li! igen. Saját maga panaszolja el híí 
népeinek, hogy a pótolhatlan veszteség ben-
sejében megrendítette s bár alázattal hajlik 
meg az isteni gondviselés ki nem fürkész-
hető határozata előtt, népeivel együtt kiván 
könyörögni a Mindenhatóhoz, hogy adjon 
erőt uralkodói kötelmeinek teljesítésében. 
Saját maga mondja el, miszerint vigaszt 
nyújtott azon tudat, hogy népeinek min-
denkor tapasztalt szivélyes részvéte kör-
nyezi, s hogy e részvétnek oly sokféle  és 
olyannyira megható nyilatkozásait veszi. 

Igy nyilatkozik manifesztumában  sze-
retett uralkodónk s nyomban szive mélyéből 
mond köszönetet maga és háza nevében 
azoknak a millióknak, kiknek lníséges ra-
gaszkodásában találta és találja fel  a meg-
sebzett sziv balzsamát. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
R e z s ő k i r á l y f i r ó l . 

A korán és váratlanul elhunyt trónörökös 
halálesete alkalmával igen érdekes visszaemléke-
zések jelentek meg itt-ott a királyfi  életéből. Ezek 
közül egy s más apróságot íme mi is megismer-
tetünk. 

Mikor a kis királyfi  még kurta nadrágot vi-
selt és még csak pár év mult háta mögött, egy 
öreg őrnagy, ki akkor kapitány volt a trónörökös 
nevét viselő 19-ik magyar gyalogezredben, Győrből 
a sorozásról jövet az ezred két századával liécsbe 
rendeltetett. A kapitánynak akkor az a gondolata 
támadt, hogy megmutatja bakáinak a kis királyfit. 
Kérelmére a hadügyminisztérium meg is engedte, 
hogy az ezred egy küldöttségével tiszteleghessen a 
fenséges  ezredtulajdonos előtt. 

A kapitány kiválasztott erre a bakák közül 
hetet s egy főhadnagy  kíséretében elvezette őket 
a Bnrgba. 

A ,.fenséges  ezredtulajdonos" kurta fehér 
nadrágban, kék sipkával a fején  fogadta  a kül-
döttséget, — nevelőnője és nővére, Gizella társasá-
gában. A kis királyfi  roppantul megörült a ba-
káknak. 

A kapitány, látva örömét, mosolyogva igy 
szólt hozzá: 

„A trónörökös ezredünknek nemcsak tulajdo-
nosa, hanem ezredese is, illik tehát, hogy ve-

zényeljen is bennünket. Iía;i 'in chh -z persze sziik-
vulna, In igy lu',un jeli n.ék meg 

,,('). van lovam! — vágott közbe a kis liu, 
„a Liechtenstein bácsi ajándékozta, de fából  van." 
Azzal futott  is és czipelte maga után a harmadik 
szobából a falovat,  egy gyönyörű pejparipát s föl-
mászott a tetejébe. 

A bakák glédába vágták magukat s a kis trón-
örökös nagy komolyan vezényelt, a hogy a kapi-
tány elébe mondta: „Figyelj, vigyázz !" ,..lobbra 
nézz!'- Jobbra fordulj!-'  ..indulj!". 

Megjegyzendő, hogy magyar volt ez az első 
vezényszó, melyet a kis királyfi  megpróbált. 

A kihallgatás végén bejött a király is, be-
mutattafta  magának a küldöttség minden tagját s 
a magyar legények nagy örömére magyarul beszél-
getett valamennyivel; nagy dolog volt ez akkor 
18G0-ban! 

A kis királyfinak  annyira tetszett ez a mu-
latság. hogy megjegyezte magának és — mint 
környezete csudálkozva látta — még évek múlva 
is emlegette a „katona bácsit•', a kapitányt tudni-
illik, kivel olyan jól lehet mulatni. 

Találkozott is vele még egyszer a kapitány, 
IStU-ben: — mikor Bécsben állomásozott. Valami 
gyakorlaton észrevette öt a királyfi  s megemléke-
zett róla. 

Másnap egy udvari zsandár levelet hozott a 
kapitány számára, — melyben a trónörököshöz 
hivták. 

Mikor a Burgban megjelent, a kis királyfi 
igy kezdte a beszélgetést: 

„A papa azt 'mondta, hogy igen meg volt 
veled elégedve tegnap, — és hogy igen szép 
lovad van." 

Aztán tovább beszélgettek, de kis fiu  mindig 
csak a lóra gondolt. 

.. — Hány lovad van ? — kérdezte végtére. 

..— Lovam — felelte  a tiszt — bizony csak 
egy van. a kapitányi fizetésből  több nem telik." 

..— De neked két lovadnak kell lenni," szólt 
a kis liu s azzal elfutott  s egy kis pénztárczával 
tért vissza. 

..— Ezt neked adom! — mondotta s ezzel 
átadott a kapitánynak egy bajor tallért. „Vegyél 
rajta mindjárt egy második lovat." 

A kapitány elmosolyodott, megköszönte a 
tallért és eltette emlékül. 

Házasságáról, illetve, annak megkötéséről is 
érdekes dolgokat írnak. A 13 katli. lierczegnő so-
rába, kik az osztrák-magyar monarchia jövendő-
beli uralkodójának illő parthie-kul voltak kijelölve 
három spanyol, két portagall s egy szász királyi 
lierczegnő is felvolt  véve. De föl  az is a kin a fi-
atal trónörökös szeme és szive csakugyan mega-
kadt : Stefánia  a belga királyi pár középső leánya. 

A fiatal,  még jó formán  gyermekkorban levő 
lierczegnő rendkívül kellemes és megnyerő jelenség 
volt már akkor; daczára fiatalságának,  ritka mi-
veltséggel és olvasottsággal rendelkezett. Szigora 
majdnem zárdai nevelésben részesült, de azért kü-
lönös előszeretettel viseltetett a zene és a termé-
szet tudományok iránt, két oly hajlam, mely kivá-
lóan alkalmas volt a fűherczeg  rokonszenvét fel-
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E valóban királyi szivhez méltó nyi-
latkozat uralkodónkért aggódó lclkilnkben 
felkölti  éa megerősíti a hitet, hogy a mil-
lió gyermek szeretete nyújthat és nyújt a 
.népek at.yjáu-nak elvesztett kedves fiáért 
sajgó szivére megnyugtató édes vigaszt. 

A monarchia népeinek keblét egyfor-
mán kell eltöltse a tudat, hogy nz édes 
atyát egy perezre tán megszédíthette a le-
csapott villám, de lesújtani nem tudta, mert 
népeinek szeretete erős támasszal veszi kö-
rUl, s inert az édes atya kétségbeesésével 
azemben a „népek atyjá"nak lelkébe kell 
oltva leg ven ama mindenekfelett  álló köte-
lességérzet, hogy országok javának megőr-
zése bízatott az isteni kegyelem által reá. 

U l'elsége legmélyebb gyászában is 
feltudta  és feltudja  ismerni uralkodói hiva-
tásának magasztosságát s ez ismeret, adta 
ajkaira ama szavakat, melyekben kijelenti, 
hogy követni kivánja ugyanazt az irányt, 
melynek változatlan megtartása ezentúl is 
a jövőre biztosítva van, s melynek hivatása 
leend a közjó áldásait árasztani monarchiá-
jának országaira. 

Azok a népek, melyeknek uralkodó-
juk a legnagyobb csapás, a pótolhatatlan 
veszteség pillanatában is igy gondolkozik, 
jövőjükben biztosak lehetnek. 

Azok a népek, melyek ilyen igazán 
atyai gondoskodásban részesülnek, véghet-
len boldogoknak kell érezzék magukat és 
minden óhajuk, minden imájuk ama forró 
kívánságban kell öszpontosuljon, hogy Isten 
hatalmas keze uralkodónktól tartsa vissza 
hosszú időn át a minden halandók kérlel-
ketlen ellenét. — Isten véghetlen jósága 
meghallgatja az őszinte fohászt,  a népek 
imája felhat  a világot bölcsen kormányzó 
gondviselés sziue elé, s majd az, ki szere-
tett királyunk után az elvesztett helyett 
jövend, dicső példát talál arra, hogy mi 
teozi a népeket és fejedelmét  egymásra 
nézve szeretetté. Majd az, kinek ezután 
jttnni kell, az előd még hátralévő uralma 
alatt megtanulja azt, mit eddig megtanulni 
alkalma lehetett, de megtanulni tán még 
•em tudott, vagy tán nem is akart, hisz 
ahoz, hogy koronák ékitsék majd egv kor 
homlokát, egy másik homlokot gyilkos go-
lyónak kellett szétzúznia. 

költeni iránta, Ritka jószivének, a szegények és 
iienvedök iránti kegyes indulatának, jótékonysági 
kajlamainak már kora gyermeksége óta számos 
példáját adta. Kicsi leánykorában főöröme  volt, 
ha — midőn kocsizott — ezukor süteményeket s 
pénzt szórhatott a kocsija ntán futó  szegény gyer-
mekek közé. De felnőve,  még nagyobb mérvben 
és folytouosan  gyakorolta a jótékonyság erényét. 

A füherezeg,  ugy szólván, első látásra meg-
érette a sugár növésű, ragyogó kék szemű, örö-
kös mosolyú leánykát. Csakhamar kikérte a szii-
tók beleegyezését, a mit mindkét részről megnyer-
t e , a király mulató téli kertjében, márczius 6-án 
találkozott a fiatal  pár s Rudolf,  mint királyi sze-
mélyek ritkán teszik, maga kérte magának kivá-
lasztottját. 

— Madame — mondá, kezet nyújtván neki — 
akar-e élettársam lenni, 

— Szívesen - mondá a leányka, mélyen el-
pirulva, de mégis bátor hangon; — s meglehet 
jjyőzödve fenséged,  hogy kötelességemet mindig 
telyesiteni fogom. 

S ezzel megvolt a szó és szivek cseréje. 
Másnap Rudolf  ezt sürgönyözte apjának, a 

császár-királynak 
„A királyi udvarhoz vagyok híva ebédre. A lier-

ezegnö nagyon tetszik nekem. Csókolom kezeiket." 
Jókai Mór 1 HHii-bun a beteg trónörököst meg-

látogatva, látogatásáról u következőket irja: 
Elmondtam, hogy csak az a vágy hozott ide, 

hojjy ő fenségét  láthassam és azután hogy mindazon 

És minekünk magyaroknak kell külö-
nösen megszivelnünk ezeket; nekünk, kiknek 
a múltban annyi szenvedés, oly sok nyomor 
jutott. — Az alkotmány derült ege sötét 
borulat után tisztán mosolygott két évtize-
den le reánk, s mosolyogni fog  jövőben 
is, mig ugy leszünk szeretve, mint most sze-
rettettünk. 

E szeretet hozta körünkbe a királyt s 
a gyászoltí anyát. — Édes hazánk főváro-
sába jött első vigaszt keresni uralkodónk 
és neje. Mi bizonyára megérdemeljük azt. 
Jól tudja királyi pár, hogy a magyar 
haza lakói mindenben együtt tudnak érezni 
uralkodójukkal osztják annak bánatát. 

Bizalommal, szeretettel, hűséges ragasz-
kodással fogadta  és fogadja  a magyar nép 
a hozzáforduló  királyt. 

Jól tették felséges  királyunk és király-
nénk, hogy szomorúságuk közepette ránk 
gondoltak, nálunk reinéllik feltalálni  a vi-
o 7 

gasz gyógyító balzsamát. 
hegyen üdvözölve általunk jóságos ki-

rálvunk és neje! Találják meg édes hazánk-
ban a magyarok odaadó hü szeretetében 
mit meg találni remél lettek. — Keserű 
könnyektől ázott jóságos arezuk boruját 
magyar töldön váltsa fel  a vigasztalódás 
derült mosolya! 

E G Y L E T I K L E T . 
A csíkszeredai önk. tűzoltó egylet közgyűlése. 

A csíkszeredai ,.önkéntes tűzoltó-egylet" fo-
lyó év február  10-én délután 2 órakor tartotta 
4-ik rendis évi közgyűlését a városi tanácsház 
nagytermében. 

Midőn konstatáltatott, hogy a tagok oly szám-
banjelentek meg, miszerint az alapszabályok értel-
mében határozat képesek, a közgyűlést vezető el-
nök a következő beszéddel nyitotta meg az ülést. 

Tisztelt közgyűlés! 
Az európai cultur-társadalmi viszonyok fejlő-

déseinek történelmében századunk utolsó évtizedei-
ben azon elvek vivtak ki legelső helyet maguk 
számára, melyek az élet- és vagyonbiztonság vé-
delmét irták zászlójukra. 

A társadalmi mozgalom lassanként, belátta, 
hogy az úgynevezett tűz- és életbiztosító részvény-
társaságok működése a tűz romboló elemei által 
elpusztult vagyon értékének megtérítésére nézve 
csak ritkán nyújt kellő garantiát. Ebből és más 
hasonló okokból kifolyólag  érlelődött meg az em-
berbaráti szeretet eszméjének azon magasztos nyil-
vánulása, mely az önkéntes tűzoltó-egyesületek lé-
tesítésében talált menedéket. 

S valóban, ha a nytigoti czivilizáczió vívmá-

hiveinek az óhajtását tolmácsoljam, a kik szeren-
csés felgyógyulásáért  imádkoznak, de jövőre nézve 
nagyon megnyugtatónak találnák, ha ö fensége  oly 
drága egészségét jobban megőrizné. 

— De mikor én soha életemben nem voltam 
beteg, mondá a trónörökös. Nem tudtam, mit tesz 
az, hogy az embernek valamije fájhat.  Ez nekem 
egészen uj dolog. 

— Kérdeztem, hogy hol érezte a fájdalmat 
a l'őlierczeg. 

— Hát a lejem tetejétől a lábam hegyéig 
mindenütt. 

S aztán elmondá, hogy néhány napig komo-
lyan rosszul volt, hanem aztán látva az arconion 
az elképedést, hirtelen mosolyogva mondá: „de 
azért nem lesz semmi baj ; én megint olyan erős 
leszek, mint az előtt voltam." 

Jókai Mór n ..Nemzet"-ben következőket 
irja imádott munkatársának gyászos halála alkal-
mából: 

„Másodszor ismétlődik hazánk történetében, 
hogy a koronát gyászfátyol  borítja. Tetszett a 
mennyei hatalomnak ugyanazon tövis koszorút ki-
rályunk homlokára tenni, melyek első királyunkat, 
«zent Istvánt meglátogatták, ki éppen igy kisérte 
a sírba egyetlen fiát.  nemzete reményét, nagy al-
kotásának hivatott öröklőjét. 

Meghajlunk a sors csapása alatt, de nem tö-
rik hüségüuk a trón és a királyi család iránt, sem 
reményünk nemzetünk jövőjében. 

7. szám. 

nyáuak sok tekintetben kimagasuló eredményeit 
szemléljük, — az önkéntes tüzoltó-egyesületek lé-
tezésének eszméje az, a mely ama tekintetben mél-
tán foglalja  el a legelső helyet. 

És t. közgyűlés! ha a gazdag nyugati or-
szágok, vidékek" és városok, — hol a birtokos 
osztály túlnyomó része nem kénytelen küzdeni a 
mindennapi 'megélhetéshez szükségesek beszerzésé-
ve^ _ és lml a fejlettebb  viszonyok között lévő 
vagyonosodás kifolyásából,  a vagyonbiztosítás költ-
ségeinek fedezéséri'  is nagyobb megszorítás nélkül 
a jövedelemnek egy része befektethető,  — mondom, 
ha ily fejlettebb  Viszonyok között is az élet és 
vagyon mentésére irányuló önkéntes társulatok 
alakulásának szüksége beláttatik, — annál foko-
zottabb annak szüksége nálunk, — itt a mi vá-
rosunkban. 

Hiszen t. közgyűlés! itt mégcsak úgynevezett 
középosztályi! birtok is alig van — Lakosainknak 
és birtokosainknak túlnyomó százaléka alig bír 
több jövedelmi forrással,  mint a mi csupán a csa-
lád silányos t'enlartásához elégságes, — arra tehát, 
hogy a nagy fáradsággal  és nélkülözések között 
előállított lak és gazdasági épületet részvénytár-
saságoknál biztosítsa is napi keresményéből alig 
valami vagy éppen semmi sem jut. — Pedig jól 
tudjuk, hogy az épületek s javak biztosítása ese-
tében is némely biztosító társaságok, a biztosított 
valódi kárnak csak elhalaványuló részecskéjét 
szokták megtéríteni. 

Jól tudja a t. közgyűlésnek minden egyes tagja, 
hogy ez minálunk igy van, — s épen ezért saj-
nosan tapasztaljuk, hogy polgár társaink nagyré-
sze, az ösiséghez való vakbuzgó ragaszkodással 
egyesületünk iránt nemcsak közönyösséget, hanem 
— bátran kimondom — roszakaratu magatartást 
tanusit, — azonban a magasztos eszmék hatása 
alatt megalakult egyesületünk négy év óta elszán-
tan kiizd hivatásának a tudatában, — s küzd azon 
reményben, hogy a felvilágosult  polgártársak és 
hatóságok anyagi és szellemi támogatása mellett 
egyesületünk felvirágzásának  hajnala épen a város 
és a vidék érdekében fényesen  fog  felvirulni,  s a 
felsütő  nap hevétől szétolvad ama közönyösség 
jege, mely az egyesület fenuállását  veszélybe 
döntheti. 

Küzdés, kitartás, lelkismeretes és feláldozó 
munkásság, és főkép  az összetartás megfogja  men-
teni egyesületünkket. — E* ezt erősen reméllem 
s ezen reményemnek kifejezés  mellett van szeren-
csém a közgyűlést ezennel megnyitni. 

Ezután következett a parancsnoksági jelentés 
az egylet életére vonatkozólag. Melyszerint az egy-
let anyagi állapota a mult közgyűlés alkalmával 
volt 

értéktárgyakban 2176 frt  95 kr. 
készpénzben 313 frt  04 kr. 

Összesen 2489 frt  99 kr. 
Jelenlegi állapot: 

értéktárgyakban 2187 frt  95 kr. 
készpénzben 454 frt  57 kr. 

Összesen 2642 frt  52 kr. 
Ezen kiviil van egy lobogó alap, mely a tő-

késitett kamatokkal 108 fortot  tesz. 
Az alapító és pártoló tagsági dijakból liátrá-

lékbait van .'i I •"> frt. 

Ha van vigasztalás, mely ily kimondhatlan 
fájdalomban  enyhítést szerez: ugy az a népeknek az 
uralkodójukkal együtt érzése. A közös fájdalom 
szentsége még szorosabban egyesit bennünket a 
trón körül. E közös fájdalom  hatásáról nem be-
szélhetnek szavak, nem könyek: hanem tettek. 

A megdicsőült, lángoló honszerelmét öröksé-
gül hagyta né eire, tetteink bizonyítsák be, hogy 
ez örökséget megtudjuk őrízini. 

Az ország gyászolni fogja  a megdicsőültet egy 
álló esztendeig; én holtig; a történelem örökké. 

Dicsőség emlékére!" 
A magyarokat hogy igazán szerette, azt bi-

zonyítja minden tette, írása és szava. Nagy-Károly 
Eperjes és Toroczkó pusztálása után a koldussá 
vált lakosok fölsegélésére  szerkesztett alkalmi lap-
ban a következüket irta : 

,.Romokból és hamvaikból ifjú  erővel virágoz-
zanak fel  és boldoguljanak drága hazánk díszére 
soha el nem enyészhető emlékszobrokként, miket a 
nemzet áldozatkész honszeretete önmagának emelt. 

A magyar haza iránti szeretetéről tesznek 
tanúságot a következők is : 

Midőn még vőlegény volt a trónörökös, tisz-
telgett nála a magyar országgyűlés és Pest városa 
küldöttsége. 

— Biztosítom önöket, — niomlá szórói-szóra 
a királyfi  a küldöttségnek magyarul — hogy min-
dig hü és jó magyar leszek és hogy nőm ép oly 

jó magyar nő lesz. 
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A pénztár vizsgáló bizottság jelentése szerint 
az elmnlt évben volt: 195 frt  03 kr. 

kiadás „ 88 frt  — kr. 
Pénztári maradék lOti fit  57 kr. 

Kötelezvényekben van 348 frt  — kr. 
értékii vagyon. 

Az egyletnek működő tagja 44. 
alapitő 29. 

pártoló 74. 
Tárgysorozat alapján következett az 1889. 

éri költség előirányzat, mely 455 frt  bevétel és 
411 frt  kiadással lett meg állapítva. 

Ezt követte a tisztújítás, mely titkos sza-
vazat utján ejtetett meg. A szavazatszedő bizott-
ság jelentése szerint viszonylagos és szavazat 
többséggel: 

Főparancsnoknak Nagy Sándor, alpnrani-snoknak 
Hajnód Ignácz, mászó osztályparancsnoknak Leícht 
Károly, szivatyu osztályparancsnoknak Szopós 
Elek, rendiéül ártó osztályparancsnoknak György-
jakab Márton. 1-sö segédtisztnek Kiss < iábor. 2-ik 
segédtisztnek Sz.'ícs P>éla. pénztárnoknak Szabó 
Antal, orvosnak 1 >r. Molnár Károly, mérnöknek 
Kikiudai Gyula, szertárnokiiak Kövér György, má-
szó osztály szakaszvezetőnek Orbán József,  szivatyu 
osztály szakaszvezetőnek Ranrz Lörincz. válasz-
tatott meg. 

Több jelentéktelenebb ügy megvitatása után 
a közgyűlés estéli ti órakor véget ért. 

L E V £ L E Z Í X 
A csikszentsyörgyi tanitók tánczestálye,*) 

Csik-Szentgyörgy, 18.19. február  3. 

Az iskola javára rendezett tánc/.niulatság a 
várakozáson feltil  jól sikerült. — Örömmel láttuk 
egybegyűlni a vidék szépeit, kik daczára a távol-
ságnak, meghozták a jótékonyczél érdekében di-
cséretreinélt ó ál<l< >zatnkat. 

A tánc/vigalom a jól begyakorolt népzene-
kar zenéje mellett, páratlan jókedv között a reg-
geli órákban ért vé et. 

A társaság azon óhajának adott kifejezést, 
vajha minél több alkalommal élvezhetnék az ily 
kellemes tánczestély örömeit. — A uégyesoket 14 
pár tánczolta. 

Jelen voltak: Györgyjakab Mártonné és Kiss 
Antalné Csíkszeredából: Lukács -Tózsefué  Pricské-
röl; Baka Jánosné, Ringer Józsefné,  Baka Amá-
lia, Sloboda Katinka, Részeg Anna és Albert Vilma 
Szentmái tonról; Jakabos Vilma Háromszékről; — 
Lukács Miklósné Szentsimonról; Bocskor Lina, 
Bene Mari Mindszentről; Balló Iniréné Kozmásról; 
Kasza Imréné, Baka Józsefné,  Kabdebó Péterné, 
Sándor Jánosné, Tompos Sándorné, l'ap Istvánné, 
Beke Józsefné,  Kiss Ferenczué. Csutak Bálintné, 
Vizalí Jánosné, Krecsonné, Csató Ferenczué, Pál 
Józsefné,  Ilyés Bora, Péter Gizella, Márton Apol-
lónia, Gaál Máti, Miklós-testvérek stb. helyből. 

Felülfizettek  : Nagy Lajos kanonok föesperes 
2 frt,  Györgyjakab Márton 1 frt,  Botli Ferencz 
90 kr, I'ototzky Antal «0 kr, Bírta József  5o kr, 
Ringer József  4«> kr, Kasza Imre 40 kr, Kiss 
Antal 40 kr, Beke József  4o kr, Márton Péter 20 
kr, Kiss Ferencz 20 kr, Szeles József  20 kr, — 
Bálint Györgyné lo kr, Soós Lajos 10 kr, Csató 
Antal 10 kr, Szakács Márton 10 kr. 

Összes bevétel 40 frt.  Kiadás 15 frt.  Ma-
radt a jótékony czélra 25 frt.  — Fogadják a mé-
lyen tisztelt párt<dók hálás köszönetünket. 

A tanitói-kar. 
K L L O ^ F E L E K . 

— Requiem Rudolf  trónörökösért. Városunk-
ban folyó  hó 8-án d. e. 10 órakor a lóm. katli. 
templomban engesztelő szent mise-áldozat mutat-
tatott be a trónörökös lelkiiidvéért. A kir. tör-
vényszék, járásbíróság, kir. ügyészség, a megye, 
az adóhivatal, adófelügyelőség,  erdészeti hivatal 
tagjai és a honvédzászlóalj tisztikara testületileg 
vettek részt az istentiszteleten. A honvédzászlóalj 
legénysége a templom előtti téren volt felállítva  a 
gyászmise alatt. A tanfelügyelő  s a polg. és elemi 
iskolák tanítónői és tanítói szintén testületileg je-
lentek meg a misén. 

— A csíkszeredai kisdedóvó-egyesület ál-
tal fvlyókó3-ára  tervezett, de a trónörökös közbe-
jött halála miatt bizonytalan időre elhatasztott fil-
lérestély folyó  hó 23-án fog  megtatartatui, a 
meghívóban jelzett műsorozattal. 

*) Lapunk mult szamában térszűke miatt nem adtuk. 
Szerk. 

.— Még a legidősebb emberek sem emlékez-
nek ahhoz hasonló időre, mint a milyen e hó l'»-én 
a reggeli óráktól kezdve egész napon át Csik»xe-
redában és környékén dühöngött. Knráu reggel 
havazni kezdeti és ezzel egyidejűleg megiudiill egy j 
roppant szélvihar, mely az ulrzák><u egyik-másik i 
helyről felragadta  az akk >r liulliii h.nal csak | 
azért, hogy liely.inként valóság!.» hó-iorlaszokat 
rakhasson. Annak a kit dolgai oitln.nalml a/, ut- I 
czára kilépni kényszeritett-k. ugyancsak e r ő s e m - ' 

bérnek kellett lennie, hogy a szél az lüizáu tetszé-
se szerint illeg n e táncoltassa. A csiuiva idő el len 

még a m á s k o r oly kellemes l é g k ö r t á r a s z t ó k a n d a ' - | 

lók sem igen tudták a lakosokat iueu\édelinoxui. i 
mert a szélvihar a kémény füstjét  mind leverte, j 
úgy. hogy a szobákban fojtó  l'ü>í t . .mad!. E mi; tt 
legiöbb helyen ki kelleti nll.ili atii k Illeg 
azuk is fáztak,  kiknek niásk'» semmi smi hiány-
zott abuz. hogy 1'ütöu s/.olui ablak.m át nézin-^ék 
az iilcxán didergőket. 

A helyi . .Polgári olvasókör ' folyó  hó 9- n 
tarlotl rendkívüli közgyűlésében • oy kiküldőit bi-
zottság jelentését elfogadván  i-11i.lt i lM/ la . Il "gy a 
kör helyiségét I la.jnód János polg irt irsn ik házáh >/. 
teszi át. azmi czélból. hogy a polgárság által mi-
nél nagyobb támogatásba része»üljön. 

— A csíkszeredai korcsolya-eyylot l'.ilyő hó : 
9-én a ..Csillag" vendéglő n-ig.v i érmében táii<-z 
télyl tartott. A megjelentek sutinál az a-iyairi 
hasznot tekintve neai volt ay eredmény ii 
tánczmulalság. de a vend'-.:i k ii lügulatáról ehü-nid-
Iiatjuk. hogy riikán láttiiük k •ri*soIy.i-- -Méhln-z 
hasonló k"i'n;lyes mulatságot. \ k'-\és s/amban 
összegyűllek hauali 4 órak >r kellemes, n el-
töltött esi élvnek emléké,el M«z>hak II 
gyeseket Is pár táin-zolla. .leien \oli-.k iíecze 
Antalné'. Köváry Lászlóué. Luk: .l'>zs.íi". l'ap 
Doinokosiié, l'ap Audrásiié (Somlyóról). llo/.-'tdy 
G.vuláné, özv. dr. Madár lnirétié. öz\. lüális \k .sné, 
He igei Lipótii1"', Gál En-lréi: Jí mileld í"< •!. >: 11 
Vajna M.íli, Fodor Rozika i Somlyón*!), |\o\áry 
Paula. Gál Etnina, N.ivolny M iri.-k.i. ] > >n.-li.i l.o-
zéna. Nagy Krisztina, l/iki.'s Ju /.ipera 
Paula. Iíecze Ilka, Roini'eid Dili. i,u\ líó/.a 
Wellmann Etelka. — Megciulii.iiik e liely.-u. Ing.v 
a közönség tagjai, mintha csak egy családhoz ta:-
tozók lettek volna, sziínóra alatt egy kö/.ös asz-
talnál foglaltak  helyet s igy a soiiper páratlanul 
fesztelen  és barátságos hangulatban folyt  le. 

— Családi d r á m a . Apáczán (In-assóniegye) 
Porumb György földmivesnek  feles-ége  -n dia mir 
hat gyermeknek anyja -•• kikapós asszony volt. 
E lUÍatt férj  és feleség  k >Zöll többször adlak 
magukat a köztiéin-"-! különben S I M I n.igyon ritka 
összetűzések. Ezek egyik '-ll-'k legh.-'.'eseVije folyt  le 
ezellött mintegy 10—12 nappal s az elkeseredett 
férj  feleségének  haját levágta és hizátnl elkerget le. 
Nagyon szivére vette-.' azután Porumb Oyörgy ne-
jének ilyen megbélyegzését., vagy tán megunt,! az 
örökös házsártos életet, — nem tudni, csak 
anynyi bizonyos, hogy lolyó hó 7-én felakasztotta 
magát. 

— D r . Lllkác3 A:ita! marosit̂ vári lelkész 
„Házassági akadályok a róni. kath. egyh í.'.bair' 
czimü munkájára felhívjuk  a papság figyelmét. 
Gyakorlati kézikönyv ez. mely a lelkipásztoroknak 
a házassági ügyek elintézés.- tekint et.-''>.-n hasznos 
útmutatásokkal szolgál s ezért és még azért is 
pártolást érdemel, mert tudós szerzője Csik várme-
gyének szülötte. — A mii f.  évi márczius havában 
jelenik meg; előfizetési  ára 3 frt. 

— A z „ E r e d e t i M a g y a r Daltár'- I I I . é v f o l y a m á -
n a k I - s ő f ü z e t e  í l o ó s J á n o s s z e r k e s z t é s e é s k i . - i i l . i s i l i a i i « in k i e 
é s z o n g o r á r a a k ö v e t k e / . ü t a r t a l o m m a l j i - l i - ' i t m e g : 1 / 7 . I l a 
k ö n n y ö k e t l á t s z a n - z o u i o n — 1 1 . m . J á n o s t ó l . 1 7 s . \ i g a n t á n -
c / . o l a m e n y a s s z o n y — N < g y l ' i s a i m l . 17!>. I j p e s t i i ta l — 
( J u l i J a n ó i t ó l i s >. l ' Y i l e i n i l e z e . i g a k i i / . e l b e r e g i i e — B o r s a y 
S a m u t ó l , 1 * 1 . K i f e j l e t t  a r ó z s a b i i u M l e v e l e — l i u r s a v SUIÜII -
tól. W i I g a z á n r s i k e ^ y s z i - i - l e h e t s z e r e l n i — ( a a l K c r c n e z -
t ő l . 1 6 3 . I l ü i i i b U i d a l á i i k i c i i h á z — S z e n t g . i l y ( i y i l l á t ú l . I S I . 
K ö n y t ö l á / . i k , s i l n l k ö i i y t ü l a z o r i - z á m — J a k a b < i . ' / i t o l . — 
A m e l l é k l e t a z o r i g i n á l i s I t á k ó c / . y - n ó t á t I m z z a 1 7 0 i - l i í í l — 

í A r i u a n J k i t ú a o l n - g e J i l - á i i r a t i h a n . l e i r r a e g y ú t t a l a 
K á k ó c z y - n ó t a k e l e t k e z é s é t t u v á l i l i l e j l e í z t é s é t i s . — A d a -
l o k c g y t o l - e g y i g s z é p e k é a h u i g u l a l t e l j e s e k — A z o n g o r a -
e i é t e l s z a l i a t o s , v á l t o z a t o s , ú g y h o g y a m a g a s a b b m i i | ^ é i i y e k -
k e l l i i r ó k n a k i s k e i l v e u c z s z ó r a k o z t a t á s t n y ú j t a n a k . O . o m m e l 
( t d r d z o l j i l k t e h á t e l i é z a g p ó t l » v i l l a l a t o t , :t mely  a k o m o l y a b b 
m a g y a r z e n e f e j l e s z t é s i ;  u i - j l l c t t e z - l u l l ü / . i e k i a r é g i , a l e t e l 
d e s b e m e n t m a g y a r d a l o k a t i s ü s s z e g t i i j i c u i , a m e l l é k l e t e n 
p e d i g a l k a l m a s i s k o l a i g y e r m e k d a l o k a t n y n j t a t a n i i ó k é s 
B z i l l ö k n e k , a m e l y e k á l u l a g y e r m e k e k j ó k e d é l j e j n e l e v e 
e l ő k é s z í t h e t ő a t n r z s n i a g y a r d a i o k e l s a j á t í t á s á r a . A s z e r k e s z -
t ő n e k e n e h é z f e l a d a t  k e r e s z t ü l v i t e l é b e n a l e g j o b b n e v i l s z e r -
z ő k á l l a n a k s e g í t s é g é r e : u j a b b a n i d . Á b r á n y i K o r n é l S z e n t -
i r i n a y E l e m é r é s L á n y i K r n ő u r a k a t i s s i k e r ü l t m e g n y e r n i 
m u n k a t á r s a k n a k . A l a p e l ő f i z e t é s i  á r a e g é s z é v r e 6 i r t . K e -
é v r e 3 f r t .  N e g y e d é v r e 1 f r t  6 0 k r E g y e s s z á n t GO k r . E l ő -
fizethetni  D é v á n ( H u n j a d t n . ) a s z e r k e s z t ő s é g n é l . 

— A legolcsóbb magyar élczlap. A Budapesten 
megjelenő „Mátyás Utók" czimü élczlap második évfolyamá-

nak legutóbbi számát beküldték hozzánk 9 igy elmondhatjuk, 
hogy az erős fiijígollonségi  szettemben szerkesztett élezlap a 
magvai- In/a függetlenségi  érzclmil polgárai kiváiiülnminak 
ne-gfelel.  Képei --a melyeket Ilomieskó rajzol — kitiinök és 
szövege mulattató. A .Mátyás Iliik" előlizelési ára egy ne-
gyedére c<ak 1 Irt. Előfizetéseket  elfogad  és mutatványszá-
mot készségesen küld a kiadóhivatal fki-bid  uteza 9. tz.). ha 
evégből hozzá egy levelező-lapon fordulnak. 

— Díszes és tanulságos m a g á r j e g y z i k . A ta-
vasz közeledésének legbiztosabb, a f  -cske tet is megelőző liir-
II ik' i a inagkereskeilíik árjegyzékei már megjelentek. — A 
szánni» több-kevesebb gonddal szerkesztett árjegyzékek közül 
egv, ugy a e/ég k liinö hírnevéhez méltóan gondosan ttsaze-
állitott és reiiilkiviil gaz'Iagnii illiis/.trált. tartalmával, mint iz-
lé-íes I'» igen diszes külsejével különösen kiválik. Ez, a nem-
i -.ik n iliiuk országszerte, hanem a külföldön  i, legeliinyftstb-
lien isin -n M a ii i h n a r <>1 ó11 budapesti niagkereskedűnek 
Ik.irouali-'i-e<.'g-nti-za IS sz ) ISSiJ ik évi tavaszi loárjegtzéke, 
m LY a in •'IJG I/. 1 LS Lgi, k.'I téi/VÜ és erdészeti iiiaavak egé-tz 
le\ <- inj u k pi-zi. \".e/.eil ezég nem szokás >s száraz árjeg 
/, k. i ii>:i ji a gazda- és kertészkiiziínségnek. hanem költséget 
in-in kimehe. oly niivéiiytmi könyvei, melyből sok hasznos 
d l .gi il iiii-i iili.-ini ma'j\ai.l/.ilol. Kitűnő tauietv.vényci pétiig, 
nr-1\ ekkel min len in-\ez.ele»etib növéiivt s/.emlélheiiívé tesz, 
hii-üi.-K nö.eir.tani diszniíin.-k is díszére válnának. Az ár-
j.-üv/i' ílieo fo-tali  s/áint.'il.in elismerő- és kösziinö-irat pedig 
mi-a/. 11.>, :i i1 .11i.i11 biziiii\iléliul szolgál e ;yrészt a ezég üzleté-
nek rendkívül n.igv kiierjedéséről, ináMeszt a ezég inogliizha-
ló-aga. m igi ónak tszi.i»á{a é5 esii',iképe»ége melleit, inely 
utóbbi l'ilajd in-ág ikal kúliinbeii már nem egy kiil il is juryje 
isiii'-rl.- el s :n ilva-aiioila ki. Igv IcgulóMi il il.lgi k'irösi ga'.-
da«iigi l.ial iiás j'irjje m-ily Muiithner il.iöuuek egy arany 
érmei :i/ in lokolás «/ rinl. mint „a gazdasági magvak igen 
in ".'iii/h.oo loi-r.tsán.ik egv második ai:iii>i,rniet pe.lig 
liin.i /.e|> M-:.- ii-*'iivtutgvik t-t kerii cszk-izükérr itélt meg. 
A laiiul-:ig i; arjej.zéket i s küliiiiiisi'ii annak igen számos s 
m n ái'j • zekb i n >ai lalilbltii ujj uiságiil ini'U'gen aj.ínljnk 
n li ti i lui ki. tu-i gi'.di és ke:lés/.kó/iiuség tigyelmólie. Is-
mer..- a i-z.-g rln'.rk 'n. -t. iu >ţr \ag\iiuk i'iílii gyózíidve, 
liofv-  árj,.gyz:'-ki-i is kívánat-4 szivestrn m:-gköldi 
iugv-:i ,-s lié ni-alve a g.:z la- és ke •les/.közö:iség..ek. 

Adil:o:â33k a csíkszeredai ldidedcroia javára. M, lt. 
Mikó lí iiinl ur _0 Irtial az eg>esiilet a'apíai tagja lelt. luely 
ii </i-L' S.-o -s Mártonné és Elles Jakaimé oingyságiik —mint 
ívl'iiok inján alulirtuak kilizel1i-l\i-n. az alaplőki' gyara-
|nl.1«.,rí inai napon lakaiékpénziárb.i lel,i/.ien-lt. l'ogadja a 
s/.i,es adatoló az egyesület liálás ki-szöin-tél. — Cs.'kszereda, 
l.-v-sn. leiii". !l. K"iv;ies Antal, pénztárnok. 

H a a s v f M p n y  a p o N l a k o c s i b a u . 

— Xeii;n;ein Strella Károly után né uethől szabad in — 
llfnu'ulvöli/yi. 

l'.gy t'rack sárga g.r.nbos íti'í ember, fején 
szürke kalappal á la fantaisie,  jobb karján egy 
s/.iirki' felöltői  el szállott II-iili-lliergben a j osta-
kocsiba, mely Stuttgart felé  volt menendő. Jobbjá-
ban lévé. liiiiiezett üli táskáját a kocsifVdélben  a -
k t'iinzi.t h.Uó.ia (nvé'.i •) bclyzt.», de a hegedű-
to,;:il, nielyei baljában mintog\ görcsiise.i fogott, 
maga mellé litte, s sziirke kabatjával belakiuta, 
mintha kedvem zét a léghuzam ellen akarta volna 
megóvni. 

A postakocsis vig darabi.t. trombitált, a lovak 
niegiii.liiMak. Az egyetlen ul.is sarokba dőlt s mi-
ni >11 niégegyszer liege.iiiV liizlonságáról meggyő-
ződött, kivette zsebéből pipáját, dohányzacsk'-
ját. kovit, tiizütö arZ'-lját taplóját. Nemsokára 
kar;ki/.:.!t a kék pij.al'üst a kocsifedél  felé,  s .-» 
pipázó kezeit mellére ki resztbe tette s mély gon-
dolkodásba merült. 

Első állomás. A k .esi egy piszkos ház előtt 
állott meg. Kél postaszolga roppa it fáradtsággal 
czipelt egy nagy uti kast, melyet a postakocsi fé-
dé!zet.'-;i li -lyezíek ei. Azután jött. egy harmatlik, 
sk itu'yákk.il és szekrénykékkel, melyek mind a 
hálóba váiidufollak. 

Az uras csak akkor ébredt fel  mély gondol-
kodásából. a midőn két hölgy a kocsi ajtó'ioz lé-
pni. Hasonlatosságuk utln testvérek, mindkettőnek 
geszlea.yi'haja, barna szeme, fekete  selye.il ruhája, 
s fek  lc csipkekalapja .volt. 

A nagyobbak piczi lábával rálépett a hágcsó-
vasra. s beosont a kocsiba, s kiáltott „Mari, bor-
zasztó füst  van itt! mi mcgfuladunk." 

.. Borzaszt ö--| kiáltott fel  Mari. a íuint ö is 
beszállott, azonban nevetett hozzá, s nevetés köz-
ben elfoglalta  helyét. 

Az ur s a hölgyek szemben ültek egymással. 
Az ur összehúzta szemöldökét, köszönt, s azt. 

kérdezte: „A hölgyeknek alkalmatlan-e a dohány-
füst"? 

„Ha szabad kérnem, szíveskedjék pipáját egy 
kissé nyugalomba helyezni," íuonilá Teréz, ra füst 
nekem fejfájást  okoz". 

Egészen halk sóhajjal beeresztette pináját a 
zsebébe, l'.jra keresztbe fonta  kezeit, s behunyta 
szemét. I>e a dohányozás édes szokása! Mindég 
nyughatatlanabb lett s jobbra balra forgott.  Minden 
perezben nagyobb lett pipája után való vágya, S fel 
ült volna a sógorhoz a bakra, hacsak az állomás 
elhagyása óta finom  eső nem esett volna. 

A hölgyek, kik olvasmánynyal voltak elfog-
alva, a kínokból mitseni vettek észre. 

Hirtelen eszébe jutott: ha a postakocsiban a 
szépnem jelenlétében szivaroznod nem szabad, 'sza-
bad legalább hegedülnöd. Hogy a hegedülés a pos-
takocsiban tilos — lwl van az megirva? 
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A szót tett követte. A felöltőt  eltlobta a he-
gedütokról, kivette a hegedűt és a nyiretyüt s a 
kis helyen csak hamar tiszta friss  hang csengett. 

A hölgyek annyira elbámultak, hogy a köny-
vek kiestek kezükből, azonban integettek egymás-
nak 3 arczkifejezéseik  mutatták, hogy ezen urnák 
csodálatos ötlete egészen inyök szerint van. 

Ábrándozik hegedűjén. A zene panaszosan 
kezdődik, siratja-e n hideg pipácskát a zsebébeu? 
Erre a hangok erösebbek és teljesebb -k lesznek, úgy 
látszik a húrokon, mintha a „lemondó11 szó lebegne. 
Azután úgy tűnik fel,  mintha újra a szenvedély 
elttlkerekednék; mindig vadabb mindig borzasztóbb 
lesz a zene, hirtelen egy metsző hang — a nyi-
retyft  lehanyatlik. 

Mozdulatlanul, szótlanul ültek a hölgyek. Csak 
a midőn a férfin  villogó tekintete rájok esett, éb-
redtek fel  miutegy rideg álmukból. Teréz felemelte 
karját s mondá: ,.rram! darabjának nincsen vége! 
Kérem, kérem, a végét-! 

„Egy kiáltás — ez a vége-', monda <"> s sa-
játságos mosoly czikázott szájának szögleteiben. 

„Nem" íuondá Teréz ,.a végének háluillláuak 
kell lenni minden jóért és szépért". 

„Egy tele szívből jött imának" mondá Maria 
.Nénikém csinálj hozzá befejezést'! 

„Ah ÓII művésznő"? kérdé meglepetéssel. 
Egy keveset „feleié  Teréz mosolyogva". 
„Parancsoljon" — s odaiiyiijtá a hegeiliit s 

a nyiretyiit. 
„Köszönöm! szerszámunk mindig velünk 

van" feleié  Teréz. 
Az uri ember növekedő bámulással észrevetle 

azt, hogy a huga felemelkedett,  a reczébe benyúlt 
s onnan két hegediit kivett. „Ön is? Ön is?" ki-
áltott ! 

A leány mosolyogva bólintott fejével.  A 
hegedűket felhangolták,  s a csintalan Mari oda ki-
áltott nővéréhez, ki már a nyiretyüt felemelte  volt: 
„Mégolyan számos hallgató közönsége nem volt"! 

Teréz játszott. A l'érfi  lelke elé egy képet 
varázsolt: a mező hullámzott a nap sugarában. Ara-
tók jöttek kaszáikkal, oda jöve ifja-örege  és ör-
vendezett a gazdag aratásnak. Erre 
letérdeltek, magasztalták az Istent s hálát adtak 
jóságáért, fent  a magasban pedig ujongott a 
pacsirta. 

Mély gondolatokba merülve iilt a hallgató. A 
szomorú mosoly eltűnt szájáról s helyt engedett az 
elragadtatásnak, mely mintegy naplény sugárzott 
ki szemeiből. Azonban még mielőtt csodálatának 
szavakat adhatott volna, Teréz oda fordult  húgá-
hoz és mondá: „Most már te jősz szivecském a 
valódi és igazi befejezéssel". 

„Halgass csendesen", monda amaz komikus 
arczkifejezéssel.  „A te befejezésed  vala a valódi 
és igazi. De miként lenne a dolog a Kreutzer-féle 
I)uo-val ? Te játékoddal egy szikrát vetettél lel-
kembe ; késő éjszakáig tudnék hegedülni. Jer te-
hát ! nénikém szivem — egy, kettő, három! 

A nagyszerű Kreutzer-féle  duo oly művészie-
sen előadva a legnagyobb zene gyűlölőt- is a leg-
Imzgóbb zene kedvelővé változtathatta volna. An-
nál lelkesültebb vala a hallgató. Melle, lihegett szein-
piláin könyek rezegtek; s a mint az ntolsó hang 
elhangzott, karjait kiterjesztette s felkiáltott: 
„Ti menynyei alakok, vagy a Milanolló nővérek 
vagytok". 

„Csak az utóbbiak urain" nevetett a mindég 
vidám Mari. „Ez Teréz s én Mari vagyok". 

„Szabad kérnem kezeiket" mondá ünnepélyes 
hangon s a finom  fehér  kezeket szivéhez szorí-
totta „Ezen óráról megemlékezem, inig élek". 

„Miért olyan búskomor t'ollega uram"? mondá 
Mari. „Én elárultam magunkat, vagy inkább ön 
eltalált minket; most azonban reméljük, hogy ne-
vével nem fog  többé titkolózni. Játékával bebi-
zonyította azt, hogy Ön a mi kollegánk. Vallja be 
tehát Ön Baillot-e vagy Rode-e, vagy Lafond-e, 
vagy tán maga Krentzer, kinek duo-i a ini kedven-
czeink. 

„Én nem vagyok olyan szerencsés, hogy kol-
legájuknak szabad volna magamat neveznem. Én 
műkedvelő vagyok a hegedűn, főfoglalkozásom  a 
verscsinálás; s minthogy nevemet kívánják tudni 
va í szerencsém magamat bemutatni én Leuau Mik-
lós vagyok. 

„Lenaii, Len.ur, njongott Teréz „Most kér-
jük mi kezeit! Ott a zsebben vannak az Ön köl-
teményei, melyek minket városról-városra kisérnek 
s bennünk gyakran, igen gyakran azt a vágyat köl-
tették fei,  vajha személyesen megismerkedhetnénk 

a költővel. Végre a jó végzet teljesítette kiván-
natunkát is. 

„Áldozzunk egy dics-dalt Fortuna istennőnek, 
ha Stuttgartba megérkezünk" veté közbe Mari. 

Miért uiég csak Stnttgart-ban ? Nem, ez ne-
kem sokáig tart. Mi a postakocsiban ismerkedtünk 
igy hát áldozzunk a postakocsiban. Műkedvelő ur, 
Ön bizonyára ismeri a Kreutzer-féle  C dnr triót? 
Jól van. Kóta nélkül játsza ? Annál jobb- Ki a he-
gedűkkel — s a triónak hiba nélkül való előadá-
sában álljon a mi háhuüdozatunk". 

A lovak lassan mentek s füleiket  hegyezték; 
a postakocsis sógor még inkább fülelt.  Már huszon-
három év óta kocsikázott Heidelbergből Stuttgartba, 
de ilyen utazói még nem voltak. 

Amint a stuttgarti tornyuk láthatókká lettek, 
az ismeretség barátsággá változott. 

Nagyon is sokszor repült a galambposta Pa-
risba \ issza ; a Milanolló testvérek a Szajna 
mellett fekvő  Báliéit, második hazájuknak tekin-
tették, melyet csak Jakkor hagytak el, ha német 
bániulóik ezrei őket a Rajnán át hívták. 

Mari. kit Lenaii gyakran „kedves kópéjá"-
nak nevezett. — meghalt a zord 1848-ik év 
őszén Parisban s a midőn két esztendővel ké-
sőbben Felsö-Uöhlintrben, Uécs mellett, a szegény 
költő szemeit behunyta, egy fehérszalagos  babér-
koszorút. tettek sírjára. 

A szalagra ez volt felírva 
S midiin ö ..tslen liozzAd"<it intett, 
rtuUrt iljukori áliiniin "oda lett! 

A halhatatlannak. Milanullo Teréz. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS M Ó Z E S . 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB M Á R T O N . 
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() öl jó minőségű, két éves száraz 
biikkfa.  — Mintegy 150 SZíll <3—10 öles, 
finom  egyenes (télen vágott) fenyő  épiilet-
fa.  — 10 szekér finom  enle i széna és 
tanórok széna-sarja. — Úgyszintén zab-, 
árpa-» buza-» rozs-szalma 

E L A D A T N A K . 
Kinél? Felvilágosítást a«l lapunk kiadó-

hivatala. (1—2) 
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tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Antal András 
és Csáki Elek csikszentmihály-ajnádi lakos végre-
lmjtatóknak Szöts János és neje Kovács Terézia, 
Szöts Dénes, Szöts József  és Szöts Terézia csik-
szentmihályi lakos végrehajtást szenvedő elleni 450 
frt  — kr. tökekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén levő, Csikszentmihály község határán 
fekvő  s a csikszentmihályi :$o5. sz. tjkben még 
jelenleg is Szöts Dénes, Szöts József  és Szöts Te-
rézia íuiut időközben bekebelezett tulajdonosok ne-
vén álló következő ingatlanokra, u. m.: 

1) a 890, 891, 892, 893, 894.895, 89(1.897, 
898, 899, 90IJ, ynl és 902 hrsz. alatti kert és ud-
varra. a rajta találtató épületekkel együtt 104 frt, 

2) a 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 
2150 és 2157. hrsz. a. legelő, kaszáló és szántó 
birtokra 78 frt, 

3) a 9917, 9918, 9919, 9922 és 9923. hrsz. 
a. szántóra 92 frtban  ezennel megállapított kiki-
áltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1889. év márczins 
bó 7-ik sápján d. e. 10 órakor leendő megkezdés-
sel Csikszentmihály községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsáráuak 0-át készpénzben, vagy az 
1881: 00. t. cz. 42. §-ában jelzett, árfolyammal 
számit ott és az 1881. november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881: 60. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 

történt előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint, telekkönyvi ható-
ság. — Csíkszeredán, 1888. deczember hó 6-án. 

A z n d E r n f , 
trgzéki bíró. 

Kik. SZ. 32—1889. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt kir. jbirósági végrehajtó ezennel köz-

hírré teszi: 
1) A csíkszeredai kir. törvényszéknek 967/1886. 

sz. a. csíkszeredai takarékpénztár-részvénytársa-
ságnak 250 frt  tőke s jár. iránt kielégitésileg. — 

2) A csíkszeredai királyi törvényszéknek 
4718 1887. sz. a. a csíkszeredai takarékpénztár-
részvénytársaságnak 500 frt  töke s jár. iránt ki-
elégitésileg. — 

3) A brassói kir. járásbíróságnak 905/1888. 
sz. a. kelt végzések alapján Brassói Cserey László 
s társainak Csik-Tusnád-alvég fürdőn  lakó Römer 
Ferencz és neje szül. Sárosy Mária ellen 8000 frt 
töke s jár. iránt kielégitésileg lefoglalt  433 frt 
20 krra beesült házi bntorok stbbői álló ingósá-
gok elárverezése ezennel elrendeltetik, s határidőül 
1833. februir  25-ik napjának d. e. 9 órája Tusnád-
ak égen alperesek lakásához tűzetik ki. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi 00. t, cz. 108. §-a értelmében lesz ki-
fizetendő. 

Csikszentmárton, 1889. február  2-án. 
B o c s i c o r U l á s z l ó . 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Gróf  Károlyi Sándorné onagyméltósága 

tulajdonát képező, csik-szentsiiuoni ma-
lom és csatóazegi kaszálók, a csikszent-
simoni malomházban 

1 8 8 9 . f e b r u á r h ó 2 5 - é n ( l é l e l 6 t t 
Í O ó r a k o r 

tartandó nyílt árverésen, 1889. év április 
hó 24-től kezdődőleg hat egymásutánt évre 
haszonbérbe fognak  kiadatni; mely alkalom 
ra, haszonbérbe venni szándékozók, ezennel 
meghívatnak. 

Csíkszeredában, 1889. év január 30-án. 
B a J c t e l G t d e p á x , 

megbízott. 2-3 

Nyomatott (iyörgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889, 
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2 Szerkesztőségi Iroda: £ 
? Caik-Szereda * 
f̂lznlUn-ház,  (porta mellett)^ 

+i hová > 
+, a lap szellemi részét illető 
^ közlemények kílldendök. (ţ 
•K ţi-
+, K i a d ó h i v a t a l : ţ-
1 Györgyjakab  Márton'** 
+1 
:+ 

könyvnyomdája 
liovA ']-

az előfizetési  pénzek és % 
hirdetések küldendőt ^ 
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KÖZGAZDASÁGI ES SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

+ Előfizetési  ár: 
•Cs Egész évre 4 frt. 
-t< Félévre . 2 frt.  f 
í. Negyedévre 1 frt.  rf 
+) r 
-Í' Hirdetési dijak: í 
1 3 hasábos petitsorért vagy}" 

annak helyéért 5 kr. jj 
j' Bélyegdijért kií'ön minden * 
-I' beiktatásnál 30 kr. í i  ^  Î 

Nyílttéri czikkek c£ 
soronként 10 krért közöl- '* 

£ tétnek. ^ 

E l ő f i z e t é s i  f o lh iváa» ! 

A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK' 
czimii heti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre '4 frt. 
Félévre 2 frt. 
Negyedévre 1 frt. 

Gyűjtők 6 előfizető  u t á n egy tisztelet-
példányban részesülnek. '• y 

Csíkszereda, 1889/február  hóban., ' 
Teljes tisztelettel: ^ 

A „CSIKJ LAPOK" kiadóhivatala. 

A e s i k i i p á r . 

A gép megőrli a búzaszemeket, — 
megfonja,  niegszövi a lennek, a kendernek 
finom  szálait; korongot, órakereket, sint, 
sondronyt liajlit, kalapál a kemény aczél-
ból; elfűrészeli,  kisimítja az erdők óriásá-
nak élő törzseit; de mindeme munka csak 
előkészítő munka. Emberi élvezetre, emberi 
használatra alkalmassá az anyagot csak az 
értelem által vezetett emberi munka teszi. 
Csínt, formát,  alakot az emberi munka ád 
az átalakított anyagnak s bármennyire tö-
kélyesillyön is az ipari technika, annyira 
soha sem fog  emelkedni, hogy nélkülözni 
képes legyen az iparczikkek előállításánál 
az emberi kéz segítségét, mert az nem he-
lyettesíthető s ép azért a mint a múltban 
megvolt az emberi munkának az értéke, á r a : 
meg lesz annak a jövőben is, ép úgy, mint 
nz aranynak. 

A kalotaszegi varrottasnak csak a vász-

szon alig ér többet 60 — 80 krnál s mégis 
18 frttal  fizetik  ^jacaţfcftkon  annak egy mel-
lényre való darabkáját. Mi adná meg ez 
iparczikknek oly magas értékét, ha nem a 
kézimunka? 

Igy van ez csaknem minden iparágnál. 
Az utolsó asztalos ipartól elkezdve fel  a ma-
gasabb szobrászatig mindenütt ott látjuk ár-
szabályozó, értékadó momentumként az em-
beri^Jttunkát. 

- !ES mégia azt mondják, azt panaszolják, 
y dUcézi munkának nincs ára. Igaz. De 

á t i n t s ára ? Ott, bol a kézimunka a fej-
- ^ l p t t t ed i jSpr által elvégezhető munkanemek-

ţ.kel şkar versenyezni. Ott a kézimunka a 
gép szabályos és szapora munkájával nem 
versenyezhet. Ézeij a téren csakugyan nincs 
értéke a kézimunkának. Da van ott, a hol 
az emberi munka nem helyettesíthető a gé-
pek munkájával. És itt nincs egy parányi 
munkarészlet, a mit magis árban meg ne 

' © O 
fizetne  az iparczikkeket fogyasztó  közönség 
az iparosnak. — Ha ott kezdi az iparos a 
maga munkáját, a hol a gép megszűnik 
működni, a hol képtelen tovább alakítani a 
pallirozott anyagot, « 1 -1 tehát az emberi, 
kéz munkájának birodalma kezdődik ; ott és 
akkor nincs, nem lehet eset, hogy megfi-
zetve ne legyen az elhasznált idő, a kiizza-
dott fáradtság.  Mert b imm ma ott állunk, 
hogv még a mezőgazdaságnál is, a hol 

nát készítheti 
emberi kéz varja 

a szov ogep, a hímet az 
Egy mellényre való vá-

meg a mezogazdasagnal is, a liol pe-
dig a természet, az éghajlat, az időjárás is 
befolynak  a hozam mennyiségére, mondjuk 
ínég itt is csak az emberi munka az, mi 
egyedül nyer megtérítést, amennyiben csak 
a belterjesen, — tehát a túlnyomó emberi 
munka alkalmazása mellett űzött mezőgaz-
daság, fizet. 

Es nem áll azon általánosan hangoz-
tatott panasz sem, hogy a gépek kiveszik 

az ember kezéből a munkát, hogy emberi 
kéznek nem marad tér. Nem áll pedi:, ;;z'rt, 
mert minél fejlettebb  és terjedtebb a te; li-
nieai munka, annál több pallirozott anyag 
vár az emberi kéz általi feldolgozásra,  kő-
vetkezőiig annál több munkás kéz nyerhet 
és kell hogy nyerjen alkalmazást. 

Hogy nz ipar, a- kereskedelem pang, 
ez oly igazság, a mit a statisztika adataival 
szemben tagadni nem lehet. De ennek nem 
lehet az ^következménye, hogy az ipari 
tevékenysej megszűnjék, vagy hogy e tér-
ről szíf/avatóttan  működni lvpes kezek el-
voníiljíiánÉt,'az ezután jönni akarók pedig 
elriadjanak, mert minden pangás mellett is 
meg van a munkának ogy bizonyos mini-
mális ára; nem is tekintve azt, hogy az 
iparunk, a kereskedelemnek pangása vég-
elemzésben a társadalomnak minden osztá-
lyát, minden rétegét, ép oly érzékenyen sérti, 
mint magát az iparost, a kereskedőt. Ez 
egy oly csapás, mint a földmivelőre  a jég-
verés vagy szárazság, a mi ellen nincs or-
voslás, nincs gyógyszer, a mit csak ki kell 
heverni. 

Nem az általános szomorú ipari viszo-
nyok mondatták tollúnkba a fenti  sorokat, 
hanem az a megyénkben elterjedt nézet, 
hogy az ipari foglalkozás  ma már nem csa-
ládfentartó  forrás,  nem életpálya. Es mon-
datták tollba ama szomorú tapasztalatok, 
hogy míg egyfelől  még képzett iparosaink 
közül is sokan abbahagyják mestersegöket s 
beállanak adóvégrehajtónak, vendéglősnek, 
traktorosnak, fiirdőbérlőnek  stb., addig a 
munkabíró, ügyes kezil ifjú  erőink tömege-
sen mennek fináneznak,  zsandármk, 50 
kros napidijnoknak; azok pedig kik nem 
birták megszerezni a fentebbi  állásokhoz 
szükséges előképzettséget, azokból lesz fiak-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A n é p í t é l e t . 

— Amerikai történet. — 
Nagyon csendes, szolid emberekből állott 

egyik Lipótutczai kis vendéglőben a mi asztaltár-
saságunk. Rajtam és laktársamon kiviil a társaság 
minden tagja meglett, komoly férfin  volt, kik a fi-
taloknál szokásos nagyzaju mulatozások helyett, 
szívesen töltöttek pár órát azzal, hogy élményeik-
ből elbeszéltek egy-egy eseményt és mi többiek 
áhítattal hallgattuk az érdekes történeteket. 

Nem akarom azt mondani, hogy laktársam és 
én meghazudtoltuk a természetet s 22—24 éves 
ifjú  ember létünkre irtóztunk a kornnkbeli ifjak 
zajos mulatságaitól, de hát laktársam a szenvedő 
emberiség majdani megmentője én pedig az alaki és 
anyagi igazság jövendőbeli érvényrejuttatója akar-
tunk lenni; vagyis ő az orvosi, én meg a jogi szi-
gorlatra készültünk, s azért kerültük a zajos tár-
saságokat, hogy egyszer se legyünk kitéve a „kat-
zenjammer" okozta bajoknak, s hogy igy valami-
képen bukfenczet  ne csináljunk a közel doktorá-
tuson. 

Társaságunk idősebb tagjai közül legtöbb ta-
pasztalattal bírt József  barátnnk az x-i kerület 
állatorvosa és ő tudta a legérdekesebb története-
ket nekünk elmesélni, csakhogy szófukar  volt any-
nyira, hogy sokszor félórai  kéréssel sem bírhattuk 

rá, hogy élményei gazdag tárházából valamit nekünk 
elbeszéljen, pedig amerikai élete alatt sok olyan 
történt, mit érdekkel lehetett végig halgatni. 

Egyik, a szokottnál beszédesebb hangulatá-
ban ő beszélte el a következő történetet: 

A mint tudjátok — hisz elmondtam máskor 
is — Alabama államban a Budapestről vitt állat-
orvosi diplomának semmi hasznát nem vettem. Az 
angol nyelv ismerete hiányában a Zemplén megyei 
drótos tót amerikában könnyebben talál életfen-
tartásra alkalmas foglalkozást,  mint a magam fajta 
okleveles uraság. Anak a tótnak legalább munká-
hoz szokott erős kinézése van, s igy a farmer, 
kinél munkát keres, szívesen befogadja  az ültet-
vényei körül végzendő munkák teljesítésére. Bízik 
benne, hogy idő eiőtt nein dől ki a munkából, de 
az olyan finomabb  és puhultabb kinézésű munka-
keresőt legtöbbször kétkedő mosolylyal fogadja,  s 
noha ezer munkás kézre van szüksége, azzal kiildi 
odább, hogy feles  számban vannak munkásai, nem 
kell most neki napszámos. 

Ennek köszönhetem, hogy hazulról hozott ke-
vés pénzemnek elfogyta  és néhány napi éhezés után 
a tán már huszadik ültetvényes birtokán benszü-
löttek, négerek és nehlny európai kapás napszá-
mos után gyermekek és asszonyok tát saságában 
a paszulynak vájt gödörbe hátamon hordott put-
tonyból trágyát rakosgatni voltam kénytelen. 

Hja! az ur kinézésű napszámosnak nemesebb 
foglalkozást,  mely kissé több jövedelmet is adott 

volna, nem juttatott a gazdagság netovábbjára 
áhitozó, számitó farmer! 

Különben ugy kellett nekem! Ha nem volt 
nekem jó Debreczenben városi állatorvosnak len-
nem, ha amerikai milliomos kívántam lenni, örül-
hettem hogy az újvilágban éhen nem pusztulok. 

A gyönyörűséges puttonyos munka, e-vik nap 
délutánján, már vége felé  járta. Közel volt u >k egy 
szép erdő szélénél végződő paszuly táblánk beül-
tetésének elvégzéséhez. 

Munkaadóink és egyik munka vezető nem 
nagytávolságra tőlünk talán a fellett  tanácskoztak, 
hogy holnap közvetlen a szomszéd táblát vagy egy 
tizediket tegyünk-3 mi puttonyunkból termékenynyé? 
vagy Isten tudja mit beszéltek, midőn egyszere 
csak egy 25—28 évesnek látszó asszony retten-
tően dult arczal rohant a farmerhez  s fájdalom, 
borzadály és iszonyat daczára is élénk taglejtéssel 
beszélte el egy általam akkor mindjárt megneni 
értett, de nemsokára egész iszonyatosságában meg-
ismert eseményt. 

Munkelnek, a farmerrel  beszélgető munkave-
zetőnek neje volt az asszony. 

El-el csukló hangon beszélte el, hogy a kis 
erdőn tuli tájon lakó munka felügyelő  nejénél volt 
9 éves fiával  együtt látogatóban, s midőn onnan 
hazafelé  indult volna, a kis erdőn keresztül vezető 
ösvényen egy néger által támadtatutt meg. O és 
fla  segélyélyért kiáltottak, mire a niger a fiút  ugy 
vágta főbe,  hogy az rögtön meghalt. Ö elájult és 
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keres kocsis, vagy nyárban 6ártaposó mun- | 
kakerillő, télben peclig foglalkozásnélküli 
éhenkórász, a kik éjjeleken keresztül már 
annyiszor adtak és adnak nmnkát a csend-
őrségnek, s némelykor a bíróságnak. 

S pedig nálunk Csikmegyében, hol a 
művelés alatt álló föld  csekély, oly csekély, 
hogy a lakosság felének  sem képes állandó 
foglalkozást  adui, hol a tél 7 egész hónapig 
tart, igazán kenyeret és létet biztositó kér-
désnek kellene lenni az iparnak annyival 
is inkább, mivel a saját szükségleteinket is 
idegen vidékek készítményeivel vagyunk 
kénytelenek fedezni. 

Ott van a kalap-ipar. Nem-e az udvar-
helyi kalapos látja el piaczainkat kalappal ? 
Ott van a köteles, kovács, kerekes ipar. Se-
gesvár, Sepsi-Szent-György, Udvarhely és 
Brassó ipari készítményei fedezik  kötél , sze-
kér- és koesisziikségleteinket. — Olt van 
a sziics-, a timar-, a szijgyártó-ipar. Bundát, 
hámot, kcszitult bőrt a kézdivásárhelyi és 
udvarhelyi iparos készítményei adják, vagy 
a brassói és segesvári kereskedő' liferálja 
idegen és messze eső vidékekről. Még csak 
czipi'í-sziikségleteinket sem képes a helybeli 
ipar fedezni.  A szabó-ipar pedig? Alig 
van egy-két iparos által képviselve, úgy 
hogy ezerekre megy az összeg, mit a bu-
dapesti, kolozsvári és udvarhelyi szabók a 
a nekünk szolgáltatott ruházati iparczikke-
kért évente zsebre raknak. 

Asztalos, lakatos, bádogos iparunk is 
csak kezdetleges. I lá/.ibntorainkat Bécsből, 
l'estről, Kolozsvárról szállíttatjuk vagy K.-
Vásárlielyt készíttetjük meg. Ha házat épi-
tiink, annak tokozását, vasalását, csatorná-
zását már a szászrégeni, brassói, kézdivá-
dárlielyi iparosokkal vagyunk kénytelenek 
végeztetni, mert asztalosainknak, lakatosa-
inknak, pléheseinknek nincsen elegendő ere-
jük, mfiszeriik  ily nagyobb vállalatba bele-
menni s pedig csak a megye házánál több 
mint C ezer forintot  vitt el a brassói asz-
talos és lakatos a mi iparosaink orra elől. 

Ez a mi iparunk képe, hanem azért 
mégis panaszkodunk, hogy nincs munka, 
hogy nincs kereset. 

Nincs, mert nem odaadással foglalko-
zunk kitanult iparunkkal. A ki iparának él, 
azzal foglalkozik  kizárólag és nem áll be 
vállalkozónak, adógy iijtőnek stbnek, az megél, 

ájulásának ideje alatt a néger a legalacsonyabb 
bűntényt köretté el rajta. 

Alig beszélte el ezt az asszony ismét mély 
ájulásba esett. I'Yvje iszonyú haragra lobbant. A 
mnnk.isok és az ültetvény minden benszülött tagja 
rövid i-.l-'i a'.a'l i'eli'eiy.-erezve voltak. 

A na.i h'itra levő része alatt a velünk dol-
gozó négen k kivé' dé."el a környék minden négere 
összefogdosva  volt. 

Ez alatt a ncşrbeestelenitett asszony némi-
leg maiiáh iz tért második ájulásából. 

Valamennyi eln gott négert eléje vezették. 
Egy N.nv-Mie.ls nevii négerre kerülvén a sor, 

Munkelné iszonyattal fordult  el tőle, azt mondva, 
hogy vigyék el clöile azonnal. 

A feibíi.iziiit  tömegnek és a meggyalázott 
asszony férjének  több bizonyíték nem kellett. 

„Kötelet hozzatok! Nekünk nem kell sheriff, 
nem kell törvény! Csak az igazság kell." 

E szavak a n 'írer halálos ítéletét tartalmaz-
ták. Xew-Mieds-.:t földi  h:italom többé meg nem 
menthette. 

Gyorsan hunv.olták az erdő felé,  hol a gya-
lázatos bűntény elkövettetett. Nem egy emberment 
előre, hogy az akasztófának  alkalmas élőfát  ki-
válassza. 

A néger elhutállás nélkül engedte magát az 
erdőbe hurczoltatni, egyre csak azt hajtva, hogy 
ö nem hibás. 

Ez mit sem használt. Rövid pár perez alatt 
a tömeg és áldozata a kis erdőbe ért, 

vagyonosodik, házat épit, tőkét gyűjt ; a 
másik elbukik. Nézzenek" körül iparosaink 
maguk között s maguk fogják  látni mondá-
sunk igazságát. 

A mai század a munka százada. Csak 
az élhet, csak az gyarapodhatik, ki mun-
kálkodik s ép azért igyekezzünk képzett, 
jóravaló iparost és ne finánezot,  zsandárt, 
dijnokot, vagy fizetéses  hivatalnokot nevelni 
fiainkból. 
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Országgyűlés. 

A képviselőház e hó 14-én ismét megkez-
dette a véderöröl szóló törvényjavaslat tírgyalását 
és ezzel a kedélyek forrongása  is újból kezdetét 
vette. — A szenvedélyek kitörése napról-napra 
nagyobb arányokat kezd ölteni, s ha fokozatosan 
igy halad, sajnos következményeket vonhat maga 
után a pártok k dcsöniis ingerültsége és elkesere-
dettsége. 

Az ülés kezdetén elnök előterjesztette a ki-
rály nyilatkozatát, melyet neki és a főrendiház  el-
nökének, gróf  Csáky Lászlónak fogadtatásuk  al-
kalmával tett. 

Midőn az elnök a királyr.ál tett tisztelgésről 
szóló beszámolását bevégezte, Ignm Gábor szó-
lalt fel  és szemére vetette a kormánynak, hogy a 
királyi nyilatkozattal kortesfogást  csinál, kiaknázza 
a királyi család gyászát és bizalmat erőszakol ki 
magának; s kifejezést  adott annak, hogy a trón 
iránt az egész nemzet tiszteletteljes bizalommal 
viseltetik, de a kormányt megveti. — E kifejezés 
miatt Pgront az elnök rendre utasította, a kor-
mánypárt pedig éktelen haragba tört ki. 

l'gron után Tisza miniszterelnök szólalván 
fel,  a királyi nyilatkozatokért a felelősséget,  magá-
ról elhárította, s tagadta, hogy a nyilatkozatok mi-
niszteri előterjesztésre történtek. 

Tisza után Helfi  Ignác,z beszélt, megértetni 
kívánva a kormányiiynl, hogy a közvélemény a 
kormány eljárását kárhoztatja, s hogy a népgyű-
lések és a kormánypárti választókerületekből ér-
kező levelek és táviratok mind a mellett, tesznek 
tanúságot, hogy a katonai javaslatnál a kormány 
a nemzet ellenszenvével találkozik. 

Helfi  után Györy Elek azért szólalt fel,  hogy 
az elnök miután a vitában részt vesz, a házsza-
bályok értelmében hagyja el az elnöki széket, s 
jövőre tartsa a ház szabályokhoz magát. 

Ez után Polónyi Géza emelt szót, Helfivel  egy 
értelmű nyilatkozatot tevén. Következett volna a 
napi rendre tűzött javaslat tárgyalása, de ennek 
megtartása előtt Szederkényi Nándor tekintettel 
hogy a fővárosban  még mindig törvényen kívüli 
állapot van, a részletes tárgyalás elhalasztását in-

Munkel maga akasztotta a kötelet Xew-Mieds 
nyakába; az erős ágon átvitt kötélnek másik végét 
szintén ő tartotta. 

A tömeg öt pereznyi szünetet adott New-
Mieds-nek, hogy imádkozzék. 

A néger erre azzal felelt: 
„Xem akarok imádkozni, mert nincs arra 

okom. — En ártatlan vagyok. 
Alig telt el az öt pereznyi szünet és a sze-

rencsétlen néger már a fán  függött.  A felbőszült 
tömeg valóságos közáport zúdított a csüngő te-
temre. 

„Szegény Xew-Mieds! — sóhajtott fel  az 
elbeszélő — a népitéletnek áldozata lett. 

Valamennyien az asztaltársaság tagjai szem-
rehányó bámulattal tekintettünk az állatorvosra, 
hogy New-Mieds-et sajnálni tudta. 

Ö észrevette ezt s mintegy magyarázatul 
igy folytatta  az általunk bevégződöttnek hitt tör-
ténetet : 

— Barátim, ti tévedésben vagytok, mint té-
vedett a gyilkos bősz tömeg. New-Mieds csak-
ugyan ártatlan volt. 

Az imént elbeszéltek megtörténtének ideje 
alatt nekem, mint higgadt és az európai igazság-
szolgáltatáshoz szokott embernek nagyon feltűnt 
egy Ortez nevű spanyol viselete. 

Ez a sötét tekintetű, rövidre nyirt göndör 
fekete  hajjal környezett és a kéjvágy minden jel-
legét vissza tükrözni tudó európai oroz magára 

ditványozta. Indítványát a többség elvetette s ez-
után megkezdetett a javaslat részletes tárgyalása. 
Ennek folyamán  hét szakasz intéztetett el. Fel-
szólaltak itt Bolgár Ferencz és Fenyvesi Ferencz, 
kikkel szembe Miinnich előadó és a honvédelmi 
miniszter védték az egyes szakaszokat. Igen ér-
dekes a honvédelmi miniszter ama nyilatkozata, 
hol elmondja, hogy a császári és királyi czimet a 
király feltétlenül  elfogadta,  de a közös hadsereg 
ez ideig nem. — A részletes vitában résztvettek 
még Tlialy Kálmán, Orbán Balázs, György Elek, 
Ugrón Gábor, Isaák Dezső és Lits Gyula. Ezu-
tán a vita folytatását  másnapra halasztották. 

Február 15-én a katonai javaslatnak tárgya-
lására igen kevés idő jutott. Majdnem az egész 
ülést elfoglalták  az elnöki jelentés felett  tartott be-
szédek és egy interpelláczió. Nem kevesebb, mint 
7 interpelláczió jelentetett be, 6 a rendőri túlka-
pások tárgyában és 1 a Busbach Péteré, az utczai 
zavargás ügyében. 

Ennek az ülésnek képét adni nem lehet, akkora 
volt a zavar és az ingerültség a t. házban A 
kíméletlen közbekiáltások egymást érték a külön-
böző beszédek alatt s olyan színezete volt a ház-
nak, mintha a honatyák megbomlottak volna. 

l'lés kezdetén elnök beterjesztette írásbeli 
jelentését a múltkori utczai tüntetések és esemé-
nyekről s e jelentéshez Zay Adolf,  Helfi  Ignácz, 
Beöthy Akos, Jeszenszky Sándor br, Kihunyi 
György és a miniszterelnök szólottak hozzá, a vita 
pedig azzal végződött, hogy kimondatott a jelen-
tésnek a 18-iki iilésrei napirendre tűzése. A fék-
telen zajos jelenetek következtében Lukács Gyula 
az ülés feloszlatását  indítványozta. Több képvise-
lőnek ez indítványhoz történt hozzászólása után 
107 szótöbbséggel Lnkács indítványa elvettetett. 

A javaslat, egy szakaszát — (a nyolczadi-
kat) is ez ülésben Czirer Ákos felszólalása  után 
elintézték. 

Ezután az elsőnek bejelentett interpelláczióra 
a Gullneiv.Gyuláéra került a sor; többre azután 
nem is jutott idő, 

Gulhier intorpellácziója után a gyergyószent-
Tíiiklúsi választó-kerület fiatal  képviselője Mikó 
Apád személyeskedésben szólalt fel,  s midőn ar-
ról kezdett beszélni, hogy Gullner őt is megemlí-
tette, mint a ki szemtanúja volt bizonyos ntezai 
jeleneteknek, elnök által figyelmeztetve  lett, hogy 
tévedésben _'van. 

Erre Mikó ismét csak azt kezdette beszélni, 
hogy Gullner tévedett, mire nagy nevetés keletke-
zett a házban, s a szélsőbalról egy hang megje-
gyezte, hogy „hivatalból fel  kell vágatni az agy-
velejét, ha-nem akarja megérteni." 

Asbóth Jánosnak szintén személyes kérdés-
ben történt felszólalása  után d. u. 2 óra 10 percz-
kor véget ért az ülés. 

Február Ui-án az ülés a katonai javaslat 
részletes tárgyalásának folytatásával  kezdődött. — 
Egymásután fogadtattak  el a 9—13. §§-ok. Került 
a sor az annyi szenvedélyt, vihart és ingerültsé-

vonta figyelmemet.  Nagyon bámultam rajta midőn ta-
pasztalán!, hogy daczára európai eredetének, a lyn-
chelés körüli buzgóságában túltesz a tömeg legbő-
sziiltcbbjeinek mindenikén. 

Már akkor nem kerülte el éles látásomat az 
a különös aggódó szorgosság, mellyel a néger ki-
végzését sürgette. 

A „nem kell nekünk törvény, nekünk csak az 
igazság kell-1 „hozzatok kötelet" szavak orditásá-
nak egyik legbuzgóbbika vala. Es a ki észre vette, 
hogy ez ember arczán a kivégzés megtörténtéig ural-
gó aggodalomteljes szorgosságot feltüntető  zilált vo-
nások miként adtak helyet a néger halálával ar-
czát ellepő nyugodtságnak, lehetetlen volt a spa-
nyolt figyelem  tárgyává nem tennie. 

En észrevettem mindezt és gyanúm, hogy 
ez embernek a tragédiában része van, észleletem-
mel egyszerre született, s bár sokat gondolkoztam 
az eset felett,  gyanúmnak elfogadható  magyaráza-
tot adni nem tudék. 

Napról-napra jobban gyötört a vágy feltalálni 
az Ortez bűnösségét igazoló bizonyítékokat. Rög-
eszme szált meg, hogy Mieds-et a valódi bűnös, a 
spanyol helyett ölték meg és e rögeszme aludni 
sem hagyott. Ez álapotban kezdém meg semmi ered-
mény reményét nem nyújtó kutatásaimat. 

És a mit magam sem hittem sikerült. A va-
lódi bűnöst Mieds halála után egy fél  évvel meg-
találtuk, 

(Ví(« kflv), 
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get felkelteni  tudott 14. §-ra és itt Tisza korinány-
elnök módosítást nyújtott be. Azt a módosítást t. 
i., a hogy a hírhedett §-nak hiánya: a hadilét-
számnak időhöz kötött, tiz évre érvényes megál-
lapítása, a módosítás által pótoltatott, — s be lett 
véve a javaslatba, hogy a 103,100 főnyi  ujoncz-
létszám 10 évre érvényes. 

Nincs jogunk a módosítás értékéhez hozzá-
szólani, s igy kénytelenek vagyunk majd csak egy-
szerűen rövid kivonatban ismertetni meg a néze-
teket, melyek a következő üléseken kifejezést 
nyernek, mire igen nagy kilátása lehet az érdek-
lődő közönségnek amaz egyetlen momentumból is, 
hogy már a 16-iki ülésen 10 képviselő jegyeztette 
fel  magát a 14. §-hoz leendő hozzászólásra. 

A módosítvány benyújtása után megkezdetett 
a 14. §. feletti  részletes vita, de csakis ketten és 
pedig Hodossy Imre a szakasz mellett, TóthKrnő 
pedig a szakasz ellen szólaltak fel,  a többi időt a 
rendőri erőszakoskodások tárgyában tett interpel-
lácziók vették igénybe. 

Orczy Béla báró belügyminiszter és Fabiny 
Teofil  igazságügyi miniszter feleltek  is az inter-
pellácziókra és a ház többsége tudomásul vette a 
miniszteri választ, mire az ülés fél  3 órakor vé-
get ért. 

E G Y L E T I E L E T . 
A „Veres kereszt-egylet" csíkszeredai fiókjának 

évi rendes közgyűlése. 
Ritkán tapasztalhatja az ember, hogy vala-

melyik eszme, mely kezdetben nagyon felkapott 
volt, az évek során mindig egyforma  érdeklődést 
legyen képes kelteni. 

Ennek az igazságáról győzhetett meg min-
mindenkit ama körülmény is, hogy a veres-kereszt-
egylet f.  líó 18-án tartott ülésére a tagok roppant 
csekély számban jelentek meg. 

Ez az egylet is kezdetben a lelkesültség 
szálmát üzében melegedett fel,  s most már, hogy 
néhány év a megalakulás után Jetiint, s hogy a 
hirtelen lánggal égett szalmatiiz elhamvadt, a ve-
reskereszt-egylet is majdnem megdermed a közön-
ség közönyének jéghidege miatt. Pedig hát az 
egyesületnek meg volna a maga igen nevezetes 
czélja; meg volna először egy bekövetkezhető bá-
bom esetére, mikor a haza szolgálatában kapott 
tátongó sebek gyöngéd ápoló kézre szorulnak, s 
mikor a beteg és talán nyomorékká vált hadiinak 
és családjának segélynyújtó kézre van szüksége; 
meg van az egyletnek nemes czélja másodsorban 
is, midőn egyes nyomorban lévők kéröleg nyújtják 
ki aggság. betegség, vagy épen éhség által aszúvá 
tett kezeiket, hogy a kőnyörület fillérei  a reszkető 
kezükbe hulljanak — és enyhítsék a kétségbeejtő 
nyomort. 

Es mégis nagyon közönbösek tudnak lenni 
az emberek, pedig e közönbösség nem mutat ama 
jóságra, melyet igen gyakran fitogtatni  annyira 
szeretünk. 

A 18-iki gyűlés is a részvétlenség képét vi-
selte magán, úgy, hogy igazán kitartó jóindulat és 
fáradhatatlan  ügyszeretet (kell az egylet vezetői-
ben lakozzék, mert ellenkező esetben a maihoz 
hasonló résvét'enség nagyon megingathatná a buz-
golkodási kedvet, melylyel a vereskereszt csíksze-
redai fiókjának  elnökei: özv. Lázár Dénesné nrnö 
és Vajna Tamás az ülést megnyitották. 

Az elnöki megnyitás után a pénztárnoki szá-
madás vizsgáltatott meg, mely helyesnek találta-
tott, s melynek előterjesztése után pénztárnoknak 
a felmentvény  megadatott. 

A pénztárnoki jelentés szerint: 
1887. deczember 31-én volt 

pénztári maradék 662 frt  03 kr. 
1887. évi tagsági dijhátrálekból 

befolyt  7 frt  — kr. 
1888. évi tagságidijakbői befolyt  46 frt  — kr. 
1888. inárczius 8-án rendezett 

mulatság jövedelme 31 frt  22 kr. 
1888. deczember 31-én kamat 

czimen befolyt  29 frt  44 kr. 
A bevétel tehát tett 775 frt  69 krt, 

melylyel szemben: 
a központba beküldetett 69 frt  55 kr. 
a jósziv bizottságnak 25 frt  10 kr. 
a genfi  conrentióért kiadatott 1 frt  65 kr. 
6 egyén segélyezésére „ 25 frt  — kr. 
2 munkásnak fizettetett  1 frt  30 kr. 

ÖsszeHen 142 írt 60 krt, 

mely összegnek a 775 frt  69 krbóli levonásával 
marad készpénz az 1888. év végével 033 frt  09 
kr. — Ezenkívül van az egyletnek 9 drb veres-
kereszt sorsjegye. 

Pénztárnoki jelentés után jegyző olvassa a se-
gélyek iránt beérkezet kéréseket."Kérelmezett, négy 
egyén, kik közül háromnak kérése indokoltnak ta-
láltatván, a gyűlés által kiutaltatott egyikn-k 5 frt 
két egyének pedig 3—3 frt.  Az alapszabályok ér-
telmében indítványra, kérés nélkül is segély pénz 
kiadható lévén, elnöklő özv. Lázár Dénesné urnö 
indítványára két szegénysorsu egyénnek 5—5 frt 
szintén kiutalványoztatott, s igy segély adatott 5 
egyénnek összesen 21 frt  összegben. 

A gyűlés ezután egy az egylet jávára rende-
zendő mulatság megtartása tekintetében tett indít-
vány felett  határozott. E határozat értelmében az 
egylet folyó  év április fi-án  tánczinulatsággal össze-
kötött közvacsorát rendez. A rendezés vezetésére a 
rendező bizottság megalakítására a gyűlés által 
özv. Lázár Dénesné szül. br. W'ildburg llíza ö mél-
tósága kéretett fel. 

Több tágy nem lévén elnöki rövid bezáró 
után a gyűlés véget ért. 

Fujijein. 

K U L O K í F E L E K . 

— Lelkész változás. -Mini Lapunkat értesítik 
a csiksz.-mihályi plébánost erdélyi püspök O nagy-
méltósága nyugalomba helyezte, s az erről szóló 
rendelettel egyidejűleg érkezett az üresedésbe jött 
lelkészi állás betöltéséről szóló kinevezés. Eszerint 
Jakab Lajos lövéteí plébános lelt a nyugalomba 
vonuló öreg Szöts Mihály helyett t'sikszentmihály 
község lelkészévé. 

— Esküvő. Szentimrry Dániel csíkszeredai 
erdész ma tartja esküvőjét Técsöu Máramaros me-
gyében Ötvös Lajos kir. főerdész  szép és kedves 
leányával Kornéliával. Esküvő út in az öröm apa 
házánál mennyegzöi lakoma lesz, melynek bevég-
zése után az itju házaspár a vőlegény állomás he-
lyére indul. Tartós boldogságát kiváltunk. 

— A csíkszeredai önkéntes tűzoltó-egyesület 
tánczestélye f.  hó lfi-án  tartatott meg a „Csillag" 
vendéglő nagy termében. A városi polgárság éven-
ként elmaradhatlanul megtartatni szokott mulat-
ságát képezi a „tűzoltó-bál". Most is a polgárok 
teljes számban jelentek meg és egész kivikigos 
virradtig tartotta együtt őket az a jó kedély, és 
vígság, niely a tűzoltók bálját jellemezni szokta. 
Eddigi években a szeredai intclligenrzia is nagy-
számban volt. képviselve a polgárság e legnépesebb 
bálján, most azonban közülök alig egy pár je-
lent meg, minek okát nem lehet másban keresni, 
mint az országos gyászban, mely a mulatságoktól 
városunk intelligens közönségét majdnem teljesen 
visszatartja. Ha ez nem lett volna, bizoiinyára so-
kan vettek volna részt a jóhirnévnek örvendő pol-
gár-bálban. — Mennyire emlékezetünk engedi, a 
jelen voltak névsorát ide iktatjuk. Olt láttuk az 
asszonyok között: Cs.'dő Istvánuét. Éltes Jakab-
nét, Funk Jánosnét, (iái Józsefnét,  (iái Anlrás-
nét, Kiss Antalnét, Györgyjakab Mártonnét, Böjté 
Sándornét, Szopos Eleknél, Tamás Józsefnét,,  Kiss 
Andrásnét, Nagy Istvánuét, Bors Ferenczu 't, Mol-
dován Jánosnét, Orbán Péternél, Lörincz Ferenez-
nét, Lux Sándornét, Csiszér Sándornét, Bona Ger-
gelynét, Rantz Ignácznét, Uantz L iríncznét, lvuthy 
Károlynét, Hajnőd Ignácznét, Hálin Ferencznét, 
Pap Györgynél, Borbát An.lrásnét stb. stb. — a 
leányok közül jelen voltak: Nagy Krisztina, Donéba 
Bozéna, Funk Lincsi, Tamás Juliska, Lux Róza, 
Máthé Katicza, Kiss Anna, Dávid Anna, Szopos 
Mari, Orbán Zsuzsika és Netti, Welhnann Etelka, 
Háhn Amália és Róza, Nagy Vilma, Kovács Éva, 
Hajnód Juliska, Víncze Amália, Jakab Vilma, Szabó 
Juliska, György Póli és Róza, Silveszter Mari, 
Szén Julcsa stb. stb A négyeseket mintegy 36—40 
pár tánczolta. 

— Frisch Gottfried  gyógyszerész Gyergyó-
Szentmiklóson fólyó  hó 12-én életének 6G-ik évé-
ben hosszas betegség után meghalt. Temetése 14-én 
volt, s a köztisztelet és becsülésben álló polgárt 
sokan kisérték ki az örök nyugalom helyére. 

— A helyi „Kaszinó" által folyó  évi inárczius 
2-án rendezendő „Kaszinó-bál" iránt nagy érdek-
lődés van ugy városunkban, mint a vidéken, s re-
mélhető, hogy e bál a farsang  legfényesebb  és leg* 
sikerültebb mulatsága leend. 

— Gyergyó-Szentmiklóscn Rudolf  trónörökös 
lelki üdveért a gyászmise folyó  hó 12-én az ösz-
szes hivatalok, ipar és más egyletek, iskolák, ta-
nárikar, kereskedők, a tisztikar és nagyszámú kö-
zönség részvételével tartatott meg. Az összes üz-
letek zárva voltak. A gyászt, mely leginkább a 
magyar nemzetet sújtotta a középületeken elhe-
lyezett gyászlobogók hirdették. Az isteni tisztele-
tet főt.  Ferenczi Károly plébános segédlettel vé-
gezte. Midőn „Libera" alkalmával a nagygonddal 
söt művészileg feldíszített  tumba körül a papság 
csoportosult, nem volt szem, mely könynyekot ne 
ejtett volna a nemzetet ért nagy csapás miatt. Egy 
szívvel lélekkel, mindenki kérte a királyok 
királyát ott az oltár előtt, hogy már ,.néhai" büsz-
keségünket tegye ntenynyei birodalma örökösévé; 
hazánknak és királyunknak pedig küldje el a vi-
gasztalás balzsamát. 

— Jótékonyczélu házias tánczmu'atságot ren-
deznek Csikszentinirén az iskola helyiségében fo-
lyó hó 23-án (szombaton). Az esetleg begyülendő 
jövedelem a csikszentinirei szegénysorsu községi is-
kolás gyermekek felsegélésére  forditatik.  A mulat-
ságnál a rendezés jelszava ősi székely egyszerű-
ség. Bcléjiti-di.j: S/íi-m'-lyenki'-nt. f»o  kr, család jegy 
1 frt.  2i) kr. Kezdete H órakor. 

— A gyergyószentmiklósi ifjusig  folyó  évi 
mírcziiis 5-én (húshagyó kedden) a Laiireni'zy Já-
nos nagytermében „fftiisági  bált" rendez. A 17 
tagból álló rendező bizottság mind-ut elkövet arra 
nézve, h igy mulatság egyik legfényesebb  pont-
ját képezze, az idei gyergyószentmiklósi if,us.igi 
mulatságoknak. 

Öigyilkossági kísérletit köveiéit el C:ik-
sz'yvizen 1). V. n-vii fiatal  leiirv. Sţerelmi 
perpatvar miatt. az udvaron levő öl mélységű 
kútba ugróit bele, ile még ideje koráll Jészrí' vet-
ték s kilui/iák a nem épen k'!le.ii"s hideg fürdő-
ből. S viilés >í nem életveszélyes' k s remény van 
mielőbbi felgyógyulásához. 

— A gyergyószentmiklósi . . K a s j í i i ó ' saját 
pénztára javára, folyó  évi máivziin 3-án (lindii-
gyó-vasárnap) L.v.iivnrzi Ján is nagvlerai *•'• n zárt-
körű t.iiii'zmii'atság il rendez. Belé.iti-lij sz- .n'-
lyeiik 'îit 1 frt  50 kr. Csiládjegy 4 tVí. K ' í l ' l ü 
fél  !) órakor. 

— Budapesten a rendőrség elle i őri isi mér-
veket öltöttek a tii'ih' '<< -k. — Inp.iNu;t ad>it 
erre a ren lőrs "'gnek ni g 'löíi'ileg t,.(t a/cm intéz-
k"dése, h igy Takáts X.iltán dr. ügyvédjelöltet a 
megelőző I iillí etésekben Voít részességéért elfog,il;a 
és vizsgálat alá helye/t". Az utczákon cz a nóta 
járja: 

Alirztig Tisza, nli.'zug Csáky 
Ali.v.ng Káló l'i'jrnáiy 
Aliizng Töiök IVikapii.iay 
Eljm iloi'tm- Takáts Zoliin. 

Ez a nóta nagyon felingerelhette  a fővárosi 
rendőrséget, mert borzas/ró erőszakosságot követ 
el a tüntetők ellen. — Egymásra gázolja agyon 
az utczán járókelőket is tekintet n ; lkül, hogy váj-
jon a tűnt 'tökhöz tartozik-e a letiport egyén vagy 
nem? A tu l isit fisok  isz myu kegyetlenséggel vég-
zett vérengzésekről szól,-inak. — Hiába vannak az 
országgyűlésen felhangzó  in''Tpellácziok: mert a 
rendőrség túlkapásait somnii sem tudja korlátolir. 
— Valóságos vandalizmust, fejtenek  ki annak ürü-
gye alatt, hogy a rendi t es békés hangulatút, kí-
vánják helyre állítani. — Ilyen előzmények után 
nagyon tartunk attól, hogy a fővárosban  f.  hó 17-éu 
rendezettt nagy tiltakozó körmenet alkalmavával 
s.ik véres jelenet adta elő magát. — A február 
14-én történt rendőri vérengzésekről részletes tu-
dósítást kalitunk, il" t r s z ü k e miatt kénytelenek 
vagyunk a fennebb  általánosságban n.egjegyzettek-
kel beérni. 

— A csíkszeredai és csiksomlyói táncztanuló 
ifjúság  Sara Miklós tánezmoster vezetése mellett 
folyó  évi inárczius 4-én „vizsga tánczestélyt" tart. 
A „műsor" szerint 12 kis leány a kárpáti tündér 
tánezot és magyar solot fogja  görögtüzfény  me-
lett lejteni. A táncztamtlők mulatsága minden év-
ben nagy pártolásban részesült, s azt hiszszük, 
hogy ez most sem fog  elmaradni. 

— Legújabb farsangi  divat Párisban uj báli 
férfi  divatot kezdettek el. A frakkot  szürke posz-
tóból készítik, melyhez sftlyem  mellényt öltmek PZ 
urak. A nadrág fekete  selyemből van és csak tér-
dig ér; fekete  selyem haris:iya és csat,tos czipő egé-
szíti ki az öltözetet, melyet az előkellö gavallérok 
az idei bálokban viselnek. 
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— Eyy fiatal  leány haláláról Csikszépvizről a 
következő gyászjelentést vettük : „Alólirottak fáj-
dalonulult szívvel tudatják, felejthetetlen  gyerme-
k' k. illetőleg szeretett testvérüknek csikszépvizi 
Nzebeay Gizellának élete 20-ik évében, folyó  hó 
lt- ;n d. e. ' 3 in órakor, két heti sutyos szenve-
dés után, történt gyászos elhunytát. A drága ha-
lott hűlt tetemei folyó  hó lC-án d. u. 4 órakor 
fognak  a helybeli örmény sírkertbe örök nyuga-
lomra helyeztetni; lelkeért pedig az engesztelő 
szt. mist-áldozat folyó  év február  hó 18-án d. e. 
!i óiakor fog  az egek urának bemutattatni. Béke 
lengjen drága porai, felett!  Csikszépviz, 1889. feb-
ruár hó 14-én. Szebeny Márton és neje Dávid Má-
ria, mint szülök. Vilma, Teréz, Antal és Lukács, 
mint testvérei." A temetés e hó Hí-án ment végbe 
nagyszámú közönség részvéte mellett. 

— Nyilvános számadás A csíkszeredai kor-
csolya-egylet által folyó  hó 9-én rendezett táncz-
e4é',yéii, felülfizettek  üzv. Lakatos .Tánosné 2 frtot, 
Madár luire fjzö  1 frtot,  Nagy Sándor l frtot,  Dr. 
Bocskor Béla 1 frtot,  Ksztegár Bálint 30 krt, me-
lyért fogadják  a korcsolya-epylet nevében hálás 
köszönetem nyilvánítását. Csíkszereda, 1889. feb-
ruár 18-án B a l l ő Gábor, egyleti pénztáros. 

C S A R N O K . 

S i m i l i a S i m i l i b u s . 
- I ta. Richt» P. I. — Fordította: B. A. I. — 

.Hol van Lenkém?" — kérdé Poso számta-
nácsos mogorván, midőn Paula néni nyitá ki az 
előszoba ajtaját. 

..Kiment!" — szólt a rövid felelet. 
,.l'gy? — 1'jra ?•' — niormogá I'ose, kalap-

ját s kabálját detevén. az idős hölgyet az ebéd-
lőbe követte. 

„A ieves már tálalva van, kedves Nándorom, 
tudván azt, lngy ön igen pontos szokott lenni" 
— szólt a nagynéni, helyét elfoglalva. 

„Igen! három órakor irodazárás, 7 perez 30 
másodpercz a lő vonatig, azon pedig 18 perez és 
30 mp. ajtónkig máskor Lenke szokott nekem 
ajtót nyitni és 

„Csókkal fogadni,"  —guuvolódék Paula néni. 
„Lenke páratlan asszony, ismerem gyermekkora 
óta, ön valóban boldog lehet az ö birtokában!" 

,.A leves újra el van sózva!" — jegyző meg 
Nándor elfojtott  haraggal. 

„Csakugyan", — volt a néni nyugodt vála-
sza. „Ila kedves Lenkénk nem jár mindennek utána, 
baj van, — a cselédek megbízhatatlanok; külön-
ben vigasztalódjék, itt a pecsenye, kárpótolva lesz 
a levesért. 

„Odaégett, egész fekete!"  — kiálta fel  l'ose 
haragtól villogó szemekkel tekintve a szobaleányra. 

„Xe:n is olyan rósz," — vigasztalá az öreg 
néai Nándort, kitevén öcsese tányérjára épen a 
legégettobb falatot. 

A számtanácsos haragtól kipirulva visszadölt 
szék" támlájához és felsóhajtott. 

..l/ram, Istenein! hisz némelyek épen igy sze-
retik a sültet" — íolytatá feltűnő  nyugalommal 
a néni. 

„De én nem!" — dörgött Pose. „Összees-
kiiltek elleinu? Miféle  Dámon szállta meg fele-
ségemet? Ilit hete, ingy hízás vagyok; öt hétig • 
boldogan éltünk. c.j/.«arre Lenkének eszébe jut 
házát szok itlan iJ'iben elhagyni, a konyhát a cse-
lédre bizni, s aszta'tóli távolléte által tüntetni! 
Miféle  dolog ez? Tovább nem tűröm; én vagyok 
az ur a háznál, s az asszonynak itthon kell 
lenni!" 

„ A férjnek  hasonlóképpen," — mosolygott 
Pa i'a néii, — „v;ii'.uk azonban kivételes esetek, 
nielyikbe i •mindkettőnek távolléte menthető. Ön 
pl. mily kevés időt tölt el itju neje társaságában; 
megebédel, visszavonul dolgozó-szobájába, azután 
pedig valamely egyesületbe siet, melynek elnöke, 
titkára, vagy tudom is éa mije — szóval tizen-
három egyesületnek saját boldogsága árán igye-
kezik előmozdítani ügyét, s ezek tartják távol 
házától. 

„Kérem, kérem, tizenöt egyesületnek munkás 
tagja," — javította nagy büszkeséggel a számta-
nácsos, — „igaz, hogy fárasztó  dolog, de igen 
megtisztelő reám nézve. 

„Ón igazán feláldozza  magát az egyesületi 
életért; ugyan ki lett volna arra képes, hogy nász-
ú ját félbeszakítsa  holmi rongyszedö-egyesület ala-
pitásának é\f  jrdnlója miatt. 

„Igaz, hogy még akkor nem járt le szabad-
ságom, s hogy Lenke még a Eajna vidékére vá-
gyott, de nem tagadhatom, hogy szoros köteles-
ségemnek tartottam az ünnepélyen való megjele-
nésemet." 

„Oh ha ön igy gondolkozik, bizonyára ör-
vendeni fog  annak, hogy neje nyomdokaiba lépett, 
mert hála Istennek, ö is már öt egyesületnek 
tagja, s ma van a hatodiknak — a nőeinánczipá-
czió-egyesületének — gyűlésén legelőször, igy te-
liéit a hét minden köznapja egy-egy nemes czélu 
ügynek van szentelve!" 

Pose nyugtalanul kezdett sétálgatni kényel-
mesen berendezett ebédlőjében. 

A nagynéne azonban folytatá: 
„Tly eszményi foglalkozás  mellett bizony meg-

feledkezik  az eiuber a levesről, sültről stb. De 
nem is értein, mire való itthon főzni  oly városban, 
mint a milyen Berlin; lehet ebédet haza hordatni 
valamely restauratióból is; éppen ma tanácsoltam 
ezt Lenkének, legalább nyugodtabban fogja  kö-
vethetni lelkének idealistikus irányát." 

„Vagy ínég jobb volna a vegetáriánusok mód-
jára gyümölcscsel, korpakenyérrel és tejjel élni, 
így legalább minden elsózás, megkozmásodás s 
több eféle  el volna kerülve." 

„De nekem sem az egyik, sem a másik nem 
kell! Lássa el feleségem  konyháját, s ne járjon 
holmi haszontalan női egyesületek után." S midőn 
a házi ur az asztalt hatalmasan megütve, elég 
nyomatékot adott volna utolsó szavainak, otthagyta 
a csúfolódó  nénit. 

De ez úgylátszik nem ijjedt meg, mert dia-
dalmas mosolylyal ajánlotta magát öcscsének. 

A fiatal  férj  Íróasztala mellett foglalt  helyet, 
hogy egy még ma felolvasandó  titkári jelentést elké-
szítsen. A dolog azonban sehogy sem akart sike-
rűini, minduntalan neje és a gyűlölt nöeniánczipá-
czió-egyesület üldözték. Végre mégis elkészült s 
elsietett a gyűlésbe. 

Jelentése ezúttal pártolásra nem talált, — 
sőt némelyek részéről határozott ellenszenvvel fo-
gadtatott, mely körülmény az egyesületi tagságról 
való lemondásra (kényszeritette) indította, bár ba-
rátai eléggé tartóztatták. 

Haza indult. 
A salonba belépvén, a pamlag sarkában egy 

fiatal  hölgyet pillantott meg. Neje volt. 
Közelebb jntván, meglepetve kiáltott fel  : 
„Lenke, te sírtál! 
A nö zokogva férje  keblére borult, 
„Nem bírom tovább"! zokogott Lenke — 

„Meguntam a játékokot, meg tudtsz bocsátani"? 
„De mit gyermekem"? kérdé a csodálkozó 

férj. 
„Oh, hát az egyesületekért". 
„Akkor én kétszeresen bűnös vagyok", mert 

én 15-nek voltam tagja, mig te csak ö-ba jártál 

el; de vigasztalódj ez mind meg fog  változni, s 
mi ly'ra boldogok leszünk. 

„Kedves, jó férjem,  de megtartod-e fogadáso-
dat akkor is, ha vallomásomat meghallgatod"? 

„Azt majd én mondom el," vágott közbe az 
addig megérkezel t nénike. „Igen kedves Pose, mi 
válnék a fiatalságból,  ha mi vének meg nem véde-
nök ? Látja, midőn észrevettem, hogy az 5n foly-
tonos távolléte mennyire búsítja el Lenkét, 'elhatá-
roztam, hogy segitek e bajon. Nejét barátnőihez 
küldtem, az ételeket elrontottam, s több e félét 
azért követtem el, hogy nélkülözze a házi boldog-
ságot, azt megbecsülni tanulja". 

„Köszönöm, kedves nénénk, ön valóban rend-
kívül iigyes volt", szólt a kézcsókoló öcs. 

Ezután megölelte kicsiny feleségét,  mig Paula 
néui jó étvágyat kívánt az estebédhez. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

6 Öl jó minőségű, két éves száraz 
bükkfa.  — Mintegy 1 5 0 SZÎU 0—10 öles, 
finom  egyenes (télen vágott) fenyő  épület-
fa.  — 10 szekér finom  erdei széna és 
taiiórok széna-sarja. — Úgyszintén zab-» 
árpa-, baza-, rozs-szalma 

E L A D A T N A K . 
Kinél ? Felvilágosítást ad lapunk kiadó-

hivatala. (2—2) 
• • • • • • • • • • • • 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Gróf  Károlyi Sándorné őnagyméltósága 

tulajdonát képező, esik-szen tsiiuoni ma-
lom és csatószegi kaszálók, a csikszent-
simoni malomházban 

1 8 8 9 . február hó 25-én délelőtt 
ÍO órakor 

tartandó nyilt árverésen, 1889. év április 
hó 24-től kezdőd ó'leg hat egymásutáni évre 
haszonbérbe fognak  kiadatni; mely alkalom 
ra, haszonbérbe venni szándékozók, ezennel 
meghivatnak. 

Csíkszeredában, 1889. év január 30-án. 
B a l s t s i G - á s p á x , 

3-3 megbizolt. 

• HIRDETMÉNY. 
^ Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek jelenteni, 
^ hogy február  végére már ismertjóminőségűcsiraképes 
% luezerna, lóher, ezukorrépa, fűmagok, 
• mindennemű vetemény- és virág-
• magvakkal 
^ raktáromat jól ellátom. 
^ Czélom: a csinos, drága csomagolás mellőzésével 

olcsód és jol DsiszolgáulaaJL. 
^ Továbbá ajánlok kitűnő borszéki 
• c s o r g a t o t t r a o - é s e t -

Alázatos tisztelettel : 
• 3—3 G Á L J Ó Z H G V . 

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában, 1889, 



I. évfolyam. Csik-Szereda, 1 "89. február  27. 9. szám. 

| Szerkesztőségi Iroda: s. 
? Ceik-Szereda >• 
^Sznltin-hii, (poita.mellett^ 
* hová 
+ a lap szellemi részét illető A-
X közlemények küldendők. íj 

t k i a d ó h i v a t a l : t 
- Györgyjakab  Mártont 
t könyvnyomdája £ 
+• hov4 

il •lofliatid  pénzek ét * 
hirdetiiik küldendők. Ş 

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 
^ Z E C K T E L E I í T I I K I S Z E R D A I T . 

| Előfizetési âr : + 
< Egész évre 4 frt.  > 
< Félévre í frt  * 
3 Negyedévre 1 frt.  * 
-t 
X.  H i r d e t é s i d i j a k : $ 

3 hasábos petitsorert vagy* 
] ' annak bclyéért 5 kr. J 
j Bélyegdijért killön minden * 
1 beiktatásnál 30 kr. î 

Nyílttéri czikkek £ 
soronként 10 krért közöl- > 

tetnek. X 
cr^-f^fv^^f^ppetssm 

E l ő f i z e t é s i  f ö l h í v á s ! 

A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK' 
r.mil heti közlönyre a közönség b. figyel-

őiét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egéjz évre 4 frt. 
Félévre 2 frt. 
Negyedévre I frt. 

Gyűjtők 6 előfizető  után egy tis. telet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. február  hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K " kiadóhivatala. 

T i 1 t n k « z á n. 

Messze lakunk az ország szivétől Bu-
dapesttől ; későre hatnak el hozzánk a véd-
erő törvényjavaslat tárgyalása által felvert 
hullámok zúgásai; későre hatnak el azon 
hazafias  törekvés visszhangjai, melynek a 
magyar ifjúság  s a magyar nemzeti nyelv 
lelkes védői Budapesten s az ország főbb 
városaiban kifejezést  adtak. 

Csak a hirlapolvasó közönség tud erről 
nálunk; ezeket pedig a meggyőződés sza-
badnyilvánitásától állásukkal összekötött alá-
rendeltség tartja vissza s igy csupán a ka-
szinó egyik-másik fülkéjében  lassan elhangzó 
sóhaj, morgolódás jelzi azt, hogy a hiva-
talnok is ember s a mi több: magyar s lel-
kileg együtt érez azon hazafiakkal,  kik azon 
hirhedt §§-okban nyelvünk s nemzetünk if-
júságának megrontóját látják s azok tör-
vényerőre jutása ellen tüntetnek. 

A nép maga a nemzeti nyelv híí őr-

zője, letéteményese vajmi keveset tud erről; 
itt a meggyőződés közvetlen nyilvánítására 
kevesebb akadály van; a munkás ember 
karjának munkaerejét nem vezeteti el a fel-
sőbb hatalom; megélhetése nincs oly feltét-
lenül kötve az urak, a hatalom kényéhez 
— nem is oly körültekintő — ravasz, 
hogy belső meggyőződését elfojtani  tudja ; 
éppen ezen okokból szabadabban s közvet-
lenebben nyilvánítja meggyőződését csak-
hogv az országos t-semén vek tisztán, értbe-
tőén tiintettessenek fel  elölte. 

Csik vármegye egyik választókerületé-
ben, a csikszeiitmártoniban ha későn is, el 
jutott a népig ezen harc/ mozgalom hire 
s e kerület választói folyó  hó 21-én ( sík-
Szentmártonon népes értekezleten fejezték 
ki hangos tiltakozásukat a véderő törvény-
javaslat. 2."). §-a ellen s a nemzete nyelvére 
és ifjusága  jövőjére féltékeny  választók rög-
tön megbízást adtak az értekezleten épp. n 
jelen lévő dr. Betegli Antal és Soinay Sán-
d >r ügyvédeknek, hogy ezen tiltakozásukat 
illő alakban hozzák tudomására a kerület 
jelenlegi képviselője gróf  Anilrássy (iynla 
urnák — kijelentvén, hoj'V választói osztat-
lan akarata az, hogy a nemc-s gróf  a 2f). 
§-t ne szavazza meg. 

Furcsa időket élünk! a választók haza-
fias  érzülete nem talál kifejezést  a népkép-
viseletnek czime alatt összeállított törvény-
hozó testben; a választók elitélik, tiltakoz-
nak pártkülönbség nélkül a nemzeti nyelv 
és magyar ifjúság  fejére  számított eme c-sa-
pás ellen — s fent  a képviselők idegen ér-
dekek szolgálatáért félre  teszik választóik 
kívánságát, akaratát s követik amazt. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A n é p í t é l e t . 

— Amerikai tSrténet. — 
(Folytatás.) 

Miként mondám az Ortez elleni gyanú keb-
lemben fészkelte  magát. — Pukatolozni kezdtem. 

Legelőször is a kivégzett Mieds-nek viszo-
nyait igyekeztem alaposan kiismerni. Azután Or-
tez re tettem ugyanezt. 

Mieds-röl sikerült megtudnom, hogy munka-
ló gazdám egyik nem távoli szomszédjánál volt 

•cy idő óta alkalmazva, és pedig nem mint többi 
néger társai, a közönséges munkára, hanem nmn-
kafelügyelő  volt. 

Ortez viszonyainak kutatására vonatkozó tö-
rekvésem sem maradt eredménytelenül. Megtudtam 
hogy e spanyol mieiött munkaadómnál foglalkozást 
talált volna, Mieds-el együtt dolgozott, ennek leg-
utóbbi gazdájánál. 

Most azt kellett megtudnom, hogy váljon mi 
vitte rá Ortezt, hogy előbbi helyét elhagyva, ül-
tetványesemnél keressen alkalmazást ? 

E kérdés is nemsokára meglett oldva. 
Mieds és Ortez munkaadójának felügyelője 

mintegy 8 hónappal szegény Mieds halála előtt 
megvált e földi  élettől. A felügyelői  állás ürese-
désbe jött. 

Az alkalmazott munkások mindenike lázas 

tevékenységet fejtett  ki, a sok kényelmet és elég 
szép jövedelmet nyújtó állás elnyeréséért. líövid 
idő alatt az európai képzettséggel hiró spatiyehi ;k 
lehetett legtöbb kilátása gazdám szomszédján ,k 
jobb kezévé lehetni. Kívüle még csak Mieds-re, a 
józan felfogású  és sors »ssai között, kiválló észt ehet-
ségii, józan értelmii négerre gondolhatott, az ültet-
vényes. 

Mint megtudnom .sikerült sokáig habozott n 
jó farmer,  hogy második énjévé a kettő közül me-
lyiket tegye; végre ebben is határozott egy vélet-
len: Ortez, a spanyol már is felügyelőnek  képzel-
vén magát, egyik munkást minden oktiélkiU ke-
gyetlenül inegiitlegelte és erősen fenyegette  a né-
gereket, hogy majd lefogja  húzni fekete  bőrüket. 

E magaviselet döntött. Az igazságos érzetii 
ültetvényes Mieds-et, a törekvő és emidlett szelíd 
négert tette felügyelővé. 

Ortez másnap elhagyta az ültetvényt, iszonyú 
szitkokat szórva Mieds-re, az ötét megrontó fe-
kete ördögre. 

Hosszasan készülhetett a gonosz lelkű Ortez 
bosznjának kielégítésére, mert ez igazán kegyet-
len és az igazság szolgáltatás kezét is jóidöre kike-
rülni alkalmas volt. 

8 e mellett kielégíthette Ortez vágyát is, 
melyet Munkelné irányában régen táplált, s melyet 
— kutatásaim eredménye szerint — udvarlásával 
elérni több ízben megkísértett, csakhogy kísérletei 
az aszszony rideg visszautasításán mindannyiszor 
dugába dőltek, 

A nemes gróf  ur már az általános vita 
alatt tanúsított magatartását tekintve, aligha 
hajtani fog  hazafias  választói érzületére, kí-
vánságára, aligha a pártfegyebuet  többre 
nem tekinti választói akaratánál! ba ezen 
sajnos következményt igazolná a szavazás 
— úgy sem veszett kárba a esikszentinár-
toni választókerület polgárainak hazafias  fá-
radozása — legalább kifejezésre  hozták azt, 
a mit éreztek, akartak — a következmé-
nyekért nem ők felelősek. 

Jól tudják ezen választók, hogy ha 
képviselőjük ellenkezőt is tesz az ők eké-
pon kifejezett  akaratával, — őt visszahívni 
nincs joguk — s igy jól tudják, hogy az 
egyedüli retorsióra alkalom a következő vá-
lasztás elolt nem nyílik. 

Akkor sem késő 

L A I ' . ^ / J I M L K . 

Országgyűlés. 
Folyó hó 18-án a katonai törvényjavaslatnak 

k -vés idő jutott, csupán csak Ilelfi  Ignácz szólha-
tott ehhez hozzá, a többi szónokok beszédei ké-
sőbbre halasztattak. — Xapiren 1 előtt a rendőri 
és katonai intézkedések tárgyában beterjesztett 
elnöki jelentés tárgyaltatott. Kbben az ellenzék 
részéről (-iyőry Elek, llodossy Imre és Orbán Ra-
lázs, a kormány részéről pedig Tisza és Fabinyi 
miniszterek vettek részt. —• Ez utóbbiak beszéde 
közben több mérges közbeszólás hangzott fel.  A 
szónokok meghallgatása után az elnöki jelentés 
inditvára a mentelmi bizottsághoz utasíttatott. 

A l!)-iki ülés egészen a katonai javaslaté 
volt. Mindgyárt azzal kezdődött a gyűlés, hogy 
két szásznéppárti képviselő: Filltsch József  és 
Xay Adolf  Tisza miniszterelnökkel szemben az al-
kotmány védelmére keltek. Ez oly esemény, mely 
még nem történt a képviselőházban. A szász kép-

Mieds meggyilkolása előtt néhány nappal a 
spanyol igen súlyos betegnek mutatta magát, s 
bár kijelentette, hogy láza miatt dolgozni képtelen, 
türelmetlenséggel utasított vissza minden a mun-
kások részéről készséggel hozott gyógyító szert s 
csak egyedül ohajtott maradui. 

Ennek is megvolt a maga oka. Biztosítani 
akarta a munkábóli kimaradását a nélkül, hogy ez 
gynuiu kelthetne. 

Ortez fehér  arcza, meg sas orra kivételével, 
feltűnően  hasonlított néhai versenytársához, a sze-
gény Mieds-hez. Epen olyan fekete  göndör haja 
épen olyan duzzadt ajkai és olyan hajlékony szép 
termete volt, mint a négernek. 

E feltűnő  hasonlatosságra alapította bosszu-
tervét. 

Ismerte Munkelnének, munka vezetőnk nejé-
nek szokását, hogy a kis erdőn tuli tájra látoga-
tóba hetenként egyszer elmegy. Megfogamzott  agyá-
ban a pokoli terv, lngy Mieds-hezi hasonlatossá-
gát Munkelné egyik látogatása alkalmával a csa-
lódásig hiivé tegye, s hogy a néger bőrébe öltö-
zötten bűntényt kövessen el. Számított a vidék, 
kegyetlen szokására, a lynchelésre is; ismerte a 
nép eljárását, melylyel a bűnösnek látszó egyént 
minden alaposabb vizsgálat nélkül dühének felál-
dozni szokta. 

A szomorú történetet megelőző két hét óta 
nem volt már látogatóban barátnőjénél Munkel fe-
lesége, s Ortez bizonyosra vette, hogy e látogatás 
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viselők után Tisza István mondotta el szépen ki-
dolgozott szónoklatát a törvényjavaslat védelm ér 
Utánna Apponyi Albert gróf  tartotta meg beszé-
dét, mely a nála megszokott remek beszédek 
egyik remeke volt. A módosított 14. §-t elfogadja 
ugyan, de a módosítás megokolását határozottan 
elitéli, s kiemeli hogy a kormány részéről tett 
megokolást a törvényjavaslat eddigi története tel-
jesen megi'záfolja,  s igy nem tehető fel  más, mint, 
hogy e módosítás által a kormány egy a parla-
menten kívül eső hatalmi tényezőnek hajolt meg. 
Ezután Tisza miniszterelnök szólott és védte ma-
gát a támadásokkal szemben. — Beszéde az el-
lenzékről jövő közbeszólások miatt sok viszontag-
ság között hangzott el. 

Február 20-án igen fontos  beszédek mon-
dattak el a katonai javaslat tárgyalása közben. 
Legelőször Kaas Ivor bánj szólalt fel  és beszédé-
ben a 14. és 25. §§-ok összefüggését  magyarázta 
meg. Elfogadta  a módosított 14-ik §-t abban a 
reményben, hogy a többség a 25-ik Jj-nál nem ta-
gadja meg a magyar nyelvet. Hivatkozott arra, 
hogy a mint Boszniában az ottani csapatok kikép-
zése bosnyák és horvát nyelven történik, lehetsé-
ges volna a kiképzést nálunk magyarul adni meg. 
Kaas után Hegedűs Sándor Apponyi megelőző napi 
beszédére válaszolt és védelmezte a kormány mos-
tani politikai helyzetét s ünnepélyesen kijelentette 
a többségnek a kormányelnökhözi törhet len ra-
gaszkodását. 

Hegedűs után Lits Gyula személyes'kérdés-
ben emelt szét, melynek elhangzása után Horváth 
Boldizsár emelkedett fel  és tartott egy olyan be-
szédet. minőhöz hasonlók egy parlamentben sem 
mindenkor hallhatók. Szavai szerint a parlamen-
tárizinns sülyedett. de e sölyedé<nek oka a kor-
mány. mely valódi abszolutisinust teremtett a par-
lanientárismusban. Hatalmasan kikelt szónok az el-
len az állapot ellen, hogy a nemzet életkérdései 
felett  nem a nemzet képviselői, hanem az ország-
gyűlésen kívül álló tényezők határoznak, hogy e 
tényezők a parlamenten kívül, a kulisszák mögött 
döntik el a nemzet sorsát: hogy a parlament súly-
pontja nem a házban, de más helyen található fel, 
8 hogy a kormány a többséget nem nézetei érvé-
nyesítésére, hanem visszavonulása fedezésére  hasz-
nálja fel,  s hogy mindez megdönti a parlamentá-
rismust és mélyen sérti az országgyűlés, a ház jo-
gait. — Beszéde bevégzése illán az ellenzék él-
jenzés és tombolás között sietett Horváthoz üd-
vözölni öt és köszönetét fejezni  ki erélyes védel-
mezéseért. l'ázmándy Dénes e szónoklat hatása 
alatt ünnepélyesen kért bocsánatot Horváthtól, 
hogy aunak idején nvghiiktatta Szombathelyen. 

Február 21-én legelsőnek Szilágyi Dezső tu-
dós jogtanár és ismert hatalmas szónok kezdette 
meg a vitát, melyn-k folyama  alatt a két Tiszá-
nak törvényekből mutatta meg, hogy a monarchia 
két állama között a hadügy nem közös, hanem 
közös a monarchia védelme a pragmatica sanctió 
alapján, de e védelemnek eszköze a hadsereg nem 

nem sokáig maradhat el a betegség ürügyét hasz-
nálta tehát arra, hogy Munkelné látogatása nap-
ján elfoglalva  ne legyen. 

Mesterségesen ki eszközölt magányából lázas 
türelmetlenséggel leste áldozatának otthoiiábóli tá-
vozását, s midőn ezt kis fiával  együtt látta tá-
vozni rettenetesen boszus volt, hogy egy személy ke-
rült útjába, ki már régen táplált boszuja és kéj-
vágyának kielégítését kétségessé teheti. De az aka-
dály elhárítása iránti terve is hamar készen volt. 
Elhatározta a fiu  meggyilkolását. Igy még bizonyo-
sabbra vehette, hogy a merész játék sikerülése 
Mieds-nek életébe keriilend. 

Rövid pár perez múlva Munkelné távozása 
ntán arczának gondos befeketitése  és az ültetvé-
nyeken viselni szokott vitorlavászon öltöny, meg 
szalma kalap magára szedése után alig különböz-
tethette meg saját magát attól, kit ábrázolni szán-
déka volt. 

Az emberekkeli találkozást gondosan kerülve 
csak hamar a kis erdőbe ért és itt hiúz szemek-
kel jobb ügyhöz méltó türelemmel várta Munkelné 
közeledését. 

Végre az áldozatok a kis erdő között vezető 
ösvényen megjelentek. A gyilkos rejtekéből előug-
rott és iszonyú csapása alatt a 9 éves fiu  halva 
rogyott össze, Munkelné elájult és ez ájjulás meg-
könyité a gyalázatos Ortez bűntettének betetőzését 

Mire a szegény asszony á.jjulásából magához 
tért, Ortez mái- eredeti bőrébe vissza bújva volt és 

I közösügy, s lia a monarchia kétfele  nem tudna 
megegyezni, Magyarország a"védrendszert egész 
önállókig állapíthatja meg. 

Szilágyi után a miniszterelnök Horváth, Ap-
ponyi és Szilágyi beszédeire reflectált  és ezek el-
len védelmezte magát. Ezután Münnicli és Fe-
hérváry honv. miniszter akartak szólani, de a füg-
getlenségi párt hosszas zúgással hallgatásra kény-
séeritette őket. Ezután következett a szavazás, 
mely szerint a ház többsége Tisza Kálmán módo-
sításával elfogadta  a 14. §-t. — Az ellenzékről is 
sokan a szakaszra adták szavazatukat. 

Február 22-én a katonai javaslat 15—21. §-á-
val foglalkozott  a t.. ház. A 15-ik §-nál Bolgár 
Ferencz amaz indítványt tette, hogy a póttartalé-
kosok kontingentáltassauak, mivel e nélkül az if-
júság ki van szolgáltatva a katonai hatóság ön-
kényének, mely a póttartalékot tényleges szolgá-
latra is behívhatja. — Thaly Káhnáu, Szentiványi 
Kálmán, Tóth Ernő, Tóth Antal, Kaas Ivor báró, 
Horánszky Nándor, Prónai Dezső és Eötvös Károly 
Bolgár Indítványát támogatták, ellene Fehérváry 
miniszter, Miuinich előadó és Pulszky Ágost szó-
lottak s a szakasz változntlanul szavaztatott meg. 

A 22-iki ülésből fel  kell említenünk Görgey 
Béla igen nevezetes és rendkívül óhajtandó kíván-
ságát szónok ugyanis magyar tisztikart akar s e 
végből indítványozta, hogy a katonai képző-intéze-
tekben és a hadapród-iskolákban a monarchia két 
államának honosai közül oly aráuyban veendők fel 
a növendékek, a mely arányban a két állam az 
évi ujonczjutalékhoz járni. 

Február 2:$-án Görgey indítványára került a 
sor. A kormány igérte ugyan, hogy törekedni fog 
az indítvány czéljainak megvalósítására, de azért 
mégis nem engedte meg, hogy az indítvány tör-
vénybe iktattassák. 58 szavazattöbbséggel elve-
tette Görgey indítványát. 

Bolgár Ferencz és I'rónay Dezső báró szin-
tén tettek indítványokat, hogy a katonai intéze-
tekben a magyar nemzeti eszmének némi érvény 
szereztessék, de leszavaztattak. A 24-ik §-nál sza-
kadt félbe  a katonai tvjavaslat tárgyalása, tehát 
közvetlen azon hírhedt 25. §. előtt, mely most az 
egész országot foglalkoztatja,  s mely ellen oly el-
keseredett háborút .1 vívnak azok, kik a magyar 
ifjak  jövőjének megrontását látják a nevezetes 
§-ban. 

L E V E L E Z É S . 
Kezdő művészek. 

Gjergyó-SzeDtmikló9, 1889 február  :3. 

Különösen haügzik e czim, de méltán áll e 
sorok elején. Az ártatlan szivek kedvteléseit nézni 
s azokban gyönyörködni, mindig legnagyobb örö-
meim közé számítottam. Nincs élvezetesebb, mint 
bámulni azt, hogy mire képes az ifjú  tehetség, ha 
azt gondos kezek ápolják és vezetik. Megnézn 
mily művészileg játszik egy Blaháné a színpadon,i 
elragadó valami. Ugy van! de azt mondjuk róla: 

betegsége daczára elsőnek fegyverkezett  fel  a 
bűntettes keresésére. 

Ó indítványozta a szomszéd ültetvények né-
gereinek összetbgdosását,; ö vezette a csapatot, 
mely Mieds-et és a felügyelete  allatti néhány négert 
fogságba  ejtette; ö hallgattatta el a becsületességé-
ről ismert Mieds védelmére felnyílt  ajkakot. 

Hogy miként vallott Mieds-re az ájulásból 
alig felocsúdott  asszony, s hogy ezután mi történt 
azt már ismeritek barátim, s igy röviden még csak 
azt mondom el, hogy a valódi bűnös személyére és 
a bűntény elkövetésének módozataira nézve imént 
elbeszélteket miként erősítette meg Ortez önval-
lomása. 

A fia  elvesztését és neje gyalázatát sirató 
Munkelen, ennek nején és rajtam kiviil mindenki, 
talán maga a bűntettes Ortez is elfeledte  volt már 
Mieds-et és halálát, vagy ha emlékezett is rá va-
laki, gyanút a spanyol ellen kívülem senki sem 
táplált, én pedig ezt közölni egyideig nem igen 
bírtam hajlammal. De végre is beláttam azt, hogy 
egyedül a valót kitudnom nem sikerül. Ezért Mun-
kellel közöltem eddigi kutatásom eredményét és 
ama véletlen tapasztalatot, hogy Ortez a büntette 
következményeit hova tovább láthatóbban viselő 
Muukelnét sajátos érdeket feltüntető  figyelemmel 
kiséri és hogy az asszony megpilantásakor arcza 
mindig bizonyos szánalommal vegyes öröm jeleit 
hordja magán. (Vége köv.) 

megszokta; második természetévé vált már. De 
nézni azokat kik Thaliának most gyújtanak mécs-
világot, s az mégis kellő fényt  ád, ez még érde-
kesebb, és szebb. Sokan ismerik e lap olvasói kö-
zül, hogy mily áldásosán működik a bold. emlékű 
Fogarassy Mihály erd. püspök által Gyergyószent-
miklóson emelt leánynövelde az irgalmas nővérek 
fáradságot  nem ismerő lángbuzgalma következtében. 
Azonban nemcsak a vallás és komoly tanulmányok 
terén törekszenek az ifjú  sziveket képezni, hanem 
súlyt fektetnek  arra is, hogy növendékeik kedély vi-
lága minden tekintetben fejlesztessék.  E hó 17-én 
fényes  tanújelét adták eme törekvésüknek, midőn a 
szentmiklósi intelligens publicumnak egy igen szép 
és hasznos szórakozásra nyitottak tért. Ugyanis 
említett napon délután hat órakor szinelőadást ren-
rendeztek, mely iránt ugy a szülök, mint mások 
részéről nagy volt az érdeklődés, mi onnan is ki-
tűnik, hogy jólehet ugyanazon napon a helybeli 
tűzoltók is bált rendeztek, mégis a zárda nagy 
terme alig volt képes befogadni  a néző közönséget. 
Zongora játék nyitotta meg a műsort, mely nem 
kis gyönyörűséget szerzett a hallgatóságnak. 

Nttnc venio ad fortissimum.  Kezdetét vette a 
szini előadás. „Egy c s é s z e k á v é " . Vígjáték 
egy felvonásban.  Alig hangzott el a csengetyüszó 
mindenkinek tekintete a szinpadon volt; a játék 
folyamán  pedig a folyton  megujuló tapsok a kö-
zönség tetszéséről tevének bizonyságot. Gencsy Zel-
ma és Láng Irén kisasszonyoknak volt foszerepök, 
kik a jol betanult és begyakorolt szerepnek ügyes 
elődása által, arra engedtek következtetni, hogy 
ök nem közönséges tehetségek a szinelődás terén. 
Mélik Paula, Dancs Vilma, Lázár Emma, Zakariás 
Mariczi, Finker Gizella és Geröffy  Irén szintén 
tapsokat arattak. 

Második darab volt a „Megbüntetett hiú-
ság" szintén vígjáték két felvonásban.  Ugy látszik 
a hatásra volt számítva, mert ennek előadása csak-
ugyan felvillanyozta  a közönség kedélyét. A czim-
nek megfelelt  a darab szelleme; .tanulsága épen 
alkalmas volt a szívnek, melyenek ferdeségét  osto-
rozza. Minél érdekesebbek lettek a szerepek, an-
nál inkább törekedtek a szereplő személyek az ab-
ban foglalt  szellem hű kinyomatát adni. Fáradsá-
gukat siker koronázta. És méltán, mert a szerep-
lök ügyes hanghordozás és mozdulataik által oly 
meglepően adták vissza a hiúság büntetését, hogy 
bármely műkedvelő társaságnak díszére vált volna. 
H jjy a iij.u túlzott dicséret azt a jelen volt hallga-
gatóságnak gyakran megujuló tapsai eléggé bizo-
nyítják. Különösen kitűntették magnkat Gencsi 
Olga, bátor fellépése  és hanghordozása által — 
egy jelen volt megjegyzése szerint Budapesten el-
sőrangú színésznővé képezné magát; — Vákár 
Blanka érdekésen játszotta az idős kisasszonyt, 
találó öltözete és komikus előadási modora ugyan 
csak megnevettette a közönséget. Gencsi Zelma 
szobaleánysága megérdemli a dicséretet. — E két 
testvér jeles tehetségét bárcsak kamatoztatnák a 
szülök a magyar színészet javára. — Blága Berta 
az asszonyság szerepébe ily fiatalon  is |beletalálta 
magát. Láng Irén, noha nem is láttuk nevét a szín-
lapon — mert ezen darabban mást helyettesitett 
— nagyon jól játszott, valamint Lázár Stefanie  is. 

A kedély hangulat nem csak a közönség kö-
rében hanem a szinpadon is élénk volt. 

A közönség nem fogja  egyhamar elfeledni 
emez élvezetes perezeket, s tisztelettel adózik — 
és méltán — azoknak, kik községünk leányait min-
den tekintetben oly önfeláldozó  gonddal nevelik. J 

Közkívánatra az emiitett darabokat másnap 
ismét sziure kellett hozni, a mi bizonynyára a teg-
napi siker érdeme. 

Végén volt kiosztása azon munkáknak, me-
lyeket szegénysorsu leánykáknak készítettek, meg-
akarván jutalmazni a nagyérdemű közönség az ez 
alkalomal is tannsitott meleg pártfogásért. 

Adjon Isten több ily kellemes és mulattató 
szórakozást; a kezdő, a kis művésznők pedig le-
gyenek minél elébb nagy művésznők. érdeklődő. 

T a n u l m á n y - ú t K o n s t a n t i n á -
p o l y ba.*) 

Útirány. 
I. 

Budapest — Belgrád — Nis — Szófia  — 
Konstantinápoly és ugyanazon útirányon át vissza 
— Budapestre. 

•) Köziéi végett kOldetett be hozzánk a mi kéu-
íéggel adtunk helyet • közérdekű czikknek. Scerk. 
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n. 
Budapest — Belgrád — Nis — Szófia  — 

Konstantinápoly — Várna — Kuscsuk — Gyur-
gyevo — Pradeal — Brassó — Kolozsvár — Bu-
dapest. 

B u d a p e s t r ő l indulás április 20-án este 
8 órakor. 

B e l g r á d b a érkezés április 21-én reggel 
6 órakor. Tartozkodás délután 4-ig. 

M e g s z e m l é l e n d ő k : a királyi palota, 
az egyetem, a vár, a Topcsider és egyéb neveze-
tességek. 

B e l g r á d b ó l indulás április 21-én délután. 
Innét Nis — Szófián  át K o n s t a n t i n á -

p 1 y b a ; érkezás ápril 23-án. Tartozkodás öt nap. 
, Megtekintendő: 

Az e l s ő n a p o n : Hogy az egész város 
fekvéséről  és panorámájáról hű képet kaphassunk 
első helyen a Galata külvárosi toronyról nézzük 
meg a várost, aztán útba ejtve a szerájt, annak 
megtekintése után meglátogatjuk az Aja-Szofiát, 
az Ahmedieh és Szulejmánieh dsámikat s végül ki-
rándulunk az Aranyszarv mentén, Kiutahiába (az 
európai édes vizekhez). 

A Skutariában idözést e város környékének 
megtekintésére is fordíthatjuk. 

Ha az idő engedi, felkeressük  a nagy török 
temetőt, mely cyprusokkal van beültetve s lóháton 
az angol temetőbe is elnézhetünk (Kadiköjbe), hol 
Guyon aluszsza örök álmát. 

A m á s o d i k nap délelöttjét a b a z á r o k -
nak szentelnők. Körutunkat az egyiptomi fűsze-
res bazárban (miszr csársiszi) kezdjük meg, mely 
a sztambnli hidon tul a Jeni dsáma udzera mellett 
terül el. Kelet minden illatszere, fűszere,  található 
itt roppant tömegekben. A nagy zsákokban látható 
sárga por, mely a perzsa féregporhoz  hasonlít: 
henna, melylyel a töröknök ujjaikat sárga pirosra 
festik.  Innen kijőve utczárol utczára csupa bazá-
rokon át haladunk végig, hol minden kigondol-
ható ipar képviselve van. Igy eljutunk az u z u n 
c s á r s i b a , a hosszú bazárba, hol a legforróbb 
nyáron is kellemes hűvös levegő van s hol nagyon 
tanulságos körutat tehetünk, kezdve a rózsaméz-
árusok bódéitól, a könyvkereskedőkig és czipé-
szekig. Legérdekesebb a B e z e s z t á n , ó-szer-
bazár, hol a legsajátságosabb régiségekkel találko-
zunk, s hol a perzsa és kaukázuzusi kardok, ki-, 
sek, fegyverek  és értékes ékszerek kaphatók 
Körutunkban a szépirókat, vésőket érintve, végre 
B a j a z e t m e c s e t j e udvarára érünk, hol a szá-
zakra menő szent galambokat gyűjtjük körénk és 
etetjük meg kegyeletből a mecset udvarán ácsorgó 
török pa tói vásárolt gabonával. 

A h a r m a d i k n a p o n török fürdőt  ve-
szünk, nemcsak a tapasztalat szerzés kedveért, 
hanem mert az utazás fáradalmai  után ily fürdő 
napokra frissé  és erőssé edz. Leginkább ajánlható 
a Malunud pasa fürdője,  épen a nagy bazár bejá-
ratánál. 

Azután Perában teszünk egy kis sétát végig 
a föutczán  (Grandé rue de Pera), a Taxim (víz-
vezeték) felé,  a tüzérlaktanyán tul a népkertig 
hónán a legszebb kilátás nyílik a városnak alant 
lek vő részére, miért is Hellevue nevet visel. Aztán 
felkereshetjük  a benczések kolostorát hol II. Rá-
kóczy Ferencz nyugszik, majd a protestáns teme-
tőnek magyar részét, melybe el vannak temetve 
Bákóczy udvari orvosa, továbbá Aseh s a nemrég 
elhunyt derék Szilágyi Dániel. 

(Vége köv). 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A regale megváltás tárgyában a pénzügy-

miniszter egy rendeletét közli a hivatalos lap fo-
lyó évi febraár  22-iki és következő száma, mely 
a kártalnitási igény bejelentésének módozatait ha-
tározza meg. A midőn e körülményre felhívjuk  a 
községeknek, korcsmatulajdonosoknak, korcsmáro-
soknak figyelmét,  kik a szeszes italoknak kis 
mértékbeni árulásával foglalkoznak,  egy úttal fi-
gyelmeztetjük, hogy ha kártalanítási igényüket már-
czius hó végéig be nem jelentik, igényeik később 
tekintetbe vétetni nem fognak. 

— Eljegyzés. Csikszentdomokosi kereskedő 
és birtokos ifj.  Karácsony János folyó  évi február 
hó 17-én eljegyezte csikszentdomokosi Krausz Ró-
zát Krausz Márton vendéglős kedves és művelt 
leányát. — Az eljegyzést gazdag terítékű vacsora 
követte, melyen a szentdomokosi intelegentia teljes 
számban jelen volt. — Szerencsét és tartós bol-
dogságot kívánunk az ifjú  jegyeseknek. 

— A csikszentmártoni műkedvelői társulat 
alapszabályai a nagyméltóságú m. kir. belügymi-
nisztérium által jóváhagyatván, főrendezővé  Fe-
renczy Lajos szolgabíró, segédrendezövé Köllő Ig-
nácz kir. aljző és Baka János k. tanitó választa-
tott meg. A műkedvelő társulat közelebbről „A 
vén bakkancsos és fia  a huszár" cziinű színművet 
fogja  előadni. Az elödást hirdető színlapok rövid 
idő múlva kiadatnak. 

— A csikszentimrei értelmi osztály által a 
szégénysorsu iskolás gyermekek felsegélyezésére 
fólyó  hó 23-án rendezett házias táncíiiiulatság. ugy 
anyagi, mint erkölcsi tekintetbe kitűnően sikerült. 
A folyton  jó kedély közt lévő publimm csak a reg-
geli órákban távozott el. A négyeseket 18—iO pár 
tánczolta az e czélra díszesen berendezett iskola 
nagytermében. A megjelentek névsorát a mint si-
kerűt feljegyezni  az alábbiak szerint közöljük: 
Tankó Albertné, l'sathó Máthéné és leányai, Hal-
ló Lajosaé, Sándor 1) ividné, Kassa Imrén és le-
ánya Szentgyorgyről, Csató Istvánné és leánya 
Szentsinionról, Veres Józsefné,  Gergely Károlyné 
és leánya. Lukács Miklósné, Sánta .lózsefné  és le-
ánya, Buljovszky Iierta M.-l'jfahi,  Szántó Györgyné 
Jakab FVrenczné és leánya, Szántó Józsefné,  Sán-
dor Gergelyné, Sándor Istvánné, Tamás Józsefné 
és leánya Szeredából, Sándor Izsákné és leánya 
Szentmártonról, Nagy Lajosné Zsögödből, Ringéi 
Józsefné  Szentmártonról, Novákne és leánya, Gergely 
Eerenczné stb. stb. 

— A Csikszenlmárton-csekefalvi polgári cl-
vasókor f. hó 17-én újra alakult. Elnöknek Már-
ton Ferencz kir. jbiró, "alelnöknek Köllő Ignácz, 
titkárnak Birtha József,  pénztárnoknak IVter Ba-
lázs, könyvtára.>kuak Kömény István, gazd ínak 
Gábosy Antal választattak meg. 

— 150 éves per nyert elsőbiróilag elintézést 
a csíkszeredai kir. Törvényszéki! k l'.dyó év február 
23-án tartott ülésében. A pertárgyát egy 5nn li d-
dat tevő havasi kaszáló képezi, a melyet Csekc-
falva  közönsége az 50-éves évek közepén az ab-
sulut korszak emb Tcinek közre inti ik il.isa mellett 
vett el azon 72 kászoni egyes tula.donostól. kik 
azt századokon keresztül bírtak, anélkül hogy ok 
a határ kiigazításért perelő Csekel'alva által va-
laha perbe vonva lettek volna. Zsandárok fede-
zete mellett vonta meg az új hátait az eljáró 
bíróság; az utolsó poikalábtól elkezdve egész az 
alkirálybiróig hangosan protestált mindenki a 
törvényellenes eljárás miatt, de mind hasztalan 
volt. Szetye fejétől  a kászoniaknak elkellett bu-
csu/niok. Az ősökéből meghallgatás nélkül kivert 
tulajdonos beállott panaszosnak. Instáncziákat irt 

• a kormányszékhez, a felséghez,  pert újitott, recu-
rált félember  öltön át, de ítéletet mely kimondta 
volna, hogy ki-é hát a szép Szetye tartománya, 
mind ez deig nem kapott. 2oo ivro terjednek 
azok a perbeszédek, a mit az egymásután kihaló 
négy prókátor az elveszett ügy érdekében 27 éven 
keresztül össze irt s több, mint 170 darabra azok 
az okmányok, miket egyik és másik tél állításai 
igazolására becsatolt. Ezzel az óriási actahahnaz-
zal kellett megküzdeni előbb a két ügyvédink iij. 
Molnár Józsefnek,  ki a kászoniakat és Fodor Ig-
nácznak, ki Csekefalvát  képviselte s azután a bí-
róságnak, mely az ügy referálását  legfiatalabb 
tagja Sándor Albert kir. törvényszéki biröra bizta. ki 
éles judicziuníval úgy az előadásnál, mint a 
vélemény indokolásánál finom  jogászi éllel mutatta 
ki e bonyolodott perben a megoldás veres fonalát. 
A seuatus egyhangúlag elfogadta  az előadó véle-
ményét s a peres havast vissza Ítélte a Kászoni-
aknak. 

— Vállalkozók flgyalmíbe. A kerületi kir. 
felügyelő  az 188!). évi február  hó lö-áu kelt 
71. száinu rendeletével a héjjasfalva-csikgyimesi 
államát 101—105 km. szakaszán levő 54. száinu 
áteresz újraépítését 347 frt  43 kr. összeg; — az 
1889. évi február  hó 17-éti kelt 72. szamu ren-
deletével ahéjjasfalva-csikgyimesi  államát 105—lo7. 
km. szakaszán 1002 fin.  útkorlát felállítását  'J 7 4 
frt  23 kr. összeg; — az 188J. évi február  hó 
18-án kelt 73. szamu rendeletével a héjjasfalva-
csikgyimesi államát 11-4—115. km. szakaszán lévő 
81. számú híd újraépítését 506 frt  87 kr. összeg 
erejéig engedélyezte. A fentemiitett  munkálatok 
foganatosításának  biztosítása czéljából az 188!). 
évi april hó 4-ik napjának d. e. 9 órájára a csik-
vármegyei m. kir. állaiuépitészeti hivatal helyisé-
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalást hir-
detett. Felhívja e hirdetmény a versenyezni óhaj-
tókat, hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtásá-
nak elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költ-
ség után számítandó, s a részletes feltételekben 
előirt 50/»-nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatai-

kat a kitűzött nap d. e. 9—11 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival is inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem fog-
nak vétetni. — A szóban forgó  munkálatokra vo-
natkozó műszaki művelet és részletes feltételek  a 
nevezett m. kir. állaiuépitészeti hivatalnál, a ren-
des hivatalos órákban naponként megtekinthetők. 

— Nyilvános köszönet. A gyergyószentmik-
lósí irgalmas nővérek f.  hó 17-én szegénysonrsu 
gyermekek javára szinelőadást rendeztek, mely, 
hogy szépen sikerült mutatja már maga jövedelem. 
Összes bevétel: 87 frt  40'kr . Ebből telülfizetések 
folytán  bejött 13 frt  5o kr. Névszerint felüifizet-
tek: Mélik Istvánné 3 frt  5n kr, Ft. Ferenczi Ká-
roly 1 frt  20 kr, Gencsy Alajos 1 frt,  ft.  l'usk i s 
Alajos 5ii kit, ft.  Montáni Gyula 50 krt, Balázs 
Milrilyné 1 frt,  Luk ies Vilmos 50 krt, Korod.v 
Mihály 50 krt, C/.erán Berta 4(i krt. Karácson 
Linka 3n krt, Kritsa Zoltán 3o krt, Szent pétery 
Kristófné  20 krt, Drótos Mari 20 krt, Benk< > Ist-
ván 20 krt. Karácson János 2o krt. Belép: i díj 
cziinén (l. Karácson Márton niarosvásárh -I fő-
gyinn. igazgató küldött 1 frt;  Balázs Endre, i ' - . : -
sói káplán 2 frt.  Fogadják mindannyian a s/.rgi uy 
sorsú gyermekek hálás köszönetét és az intézet 
elismerését. 

K Ö Z G 1 Z D A N Í G . 
A melegágy készítésről. 

A konyha- diszkertészetnd elkerülheti n 
kellék a jó melegágy: különösen éghajlatunk alatt, 
hol a késő tavasz miatt a szabadba vetni igen ké-
sőn lehet: mert vannak oly kerti növények, nie-
lyekn >k kifejlö  l "üjiv a szaba lbani időszak nem 
volna elegendő. 

De ezenkívül igen fontos  szerepük van a 
melegágyaknak a kertészetben akkor is, ha igen 
korai zöidségikei akarunk előálliini. 

A jó melegágy-készítés bizonyos gyakorlott-
ságot s a czél és helyi körülményekhez képest bi-
zonyos tényezők ligyelembevélelét igényli. 

Min leiiekelött tekintetbe veendő, hogy milyen 
czélra készít,ük a melegágyat. Ha azt akarjuk, 
hogy korai zöldségünk legyen akkor sokkal k 
rábban és nagyobb melegséggel birő melegágy'.it 
készítünk : mig ellenben ha c/élunk csak a palánt-
növelésre terjed ki, akk >r úgy kell meghal 'TO -ni 
a melegágy-készités i lejét, lngy mire a pnUni.ik 
kifejlődnek,  a szabadban is legyen alkalma.- d" a 
k.iilt etésre. 

Ez utóbbi czélből készített melegágyak nem 
szükséges, hogy oly melegek legyenek, mint az 
előbbiek, miután már ezen időszakban a n . >t<">l is 
sok meleget nyernek növényeink. 

10 szerint háromféle  melegágyat különböze-
tünk meg, u. m.: meleget, mérsékeltet és hideget. 

A melegágyaknak ezen különbözősége a ké-
szítés. trágya-vastagság és trágya minőségétől 
függ.  — 

A korai zöldségek termelésére szánt meleg-
ágyat lehetőleg minél korábban január--februárban 
készítjük és tiszta, friss,  szalmás lótrágyát hasz-
nálunk li.izzá. A trágyát, négyszögben, mintegy 
másfél  méter szélesen, 80 cintr. magassan és tet-
szésünk szerinti hosszúságban alkalmazzuk az ilyen 
melegágyaknál a földszinén. 

A mérsékelt melegágyak készítéséhez már 
kissé érettelib trágyát is használhatunk s azt fa-
levelekkel vagy összegyűjtött gyonuual rétegezziik 
s az előbbinél vékonyabb réteget használunk. 

A hidegebb ágyaknál pedig a lótrágyát uiar-
hatrágyával is keverhetjük s még a mérsékeltnél 
is valamivel vékonyabb réteget alkalmazunk. 

A melegágy készítésére lehetőleg olyan he-
lyet választunk, hol a nap egészen éri. 

A készítés úgy történik, hogy a trágyát a 
kijelölt helyre hordjuk s az említett szélességben 
és czéliinknak megfel-lö  vastagságban csomóba 
rakjuk. Rakásközben folyton  tapossuk, hogy tö-
mötten álljon. Hosszúsága attól függ,  hogy mek-
korát akarunk csinálni. 

A trágya számára áshatunk egy — a kívánt 
nagyságnak megfelelő  — gödröt és oda tapossuk 
bele, de sokkal czélszerübb azt a fold  színére 
rakni. 

Az igy 'elhalmozott trágyaréteget — hogy 
hamarabb erjedésbe menjen — vízzel jól meglo-
csoljuk, azután ráillesztjük a már előre elkészített 
keretet. A keret lehet fából  vagy deszkából. Szé-
lessége egy méternél szélesebb nem lehet, mert 
az a kezelést megnehezitné, hosszúsága azonban 
lehet tetszésünk szerinti. Magasságának olyannak 
kell lenni, hogy 15—20 cmtr. vastag földréteget 
belehelyezve, még annyi tér maradjon, hogy a pa-
lántok kényelmesen megférhessenek. 
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Czélszerii az északi oldalát valamivel ma-
gassabban készíteni, mert ezáltal az ablak kissé 
rézsútosan fekszik  rajta és a napsugarakat sokkal 
jobban felfogja.  A keret ráhelyezése után jé! meg-
rostált és jó erőben levő porhanyó földet  teszünk 
rá az említett vastagságban, melyet a korai meleg-
ágyhoz már öszszel elkészítettünk. Azután ráhe-
lyezzük az ablakokat és úgy hagyjuk 4 -- 5 napig, 
mialatt a trágya erjedésbe indul s annyira mele-
gedik, hogy veteményezhetünk bele. 

A vetés a melegágyban épen úgy eszközöltetik, 
mint szabadban. A magvakat lehet sorba vagy pe-
dig szórva vetni. Sokkal czélszerübb a sorbavetés, 
mintán azzal a helyet is jobban meggazdálkod-
hatjuk, de ezenkívül az egyes fajok  jelekjiltal 
sokkal könnyebben elkülöníthetők. 

A melegágy gondozása bevetés után abban 
áll, hogy a földet  reggelenként langyos vízzel 
meglocsoljuk s napos időben az ablakok felemelése 
által szellőztetjük. — Ha a palántok igen sliriin 
keltek volna, megritkítjuk, mert túlságos sűrűség-
ben igen könnyen rothadnak, úgyszintén gyomtól 
is tisztán kell tartani. 

Midőn az idő már a szabadban is kezd eny-
hülni, akkor igyekezzünk palántáinkat lassankint 
a szabad levegőhöz szoktatni, mit azáltal érünk 
el, ha az ablakot kezdetben csak nappalra, később 
pedig —• mikor éjjeli fagyiéi  tartani nem lehet 
éjjelre is eltávolítjuk. 

A vetés idejére megjegyzendő, hogy a zellert 
és paradicsomot a lehetőleg minél korábban, még 
febru  ír végén vagy mhvzius elején vessük el, 
miután azoknak kifejlődéséhez  sok idő kivántalik. 
Utóbit pedig — különösen vidékünkön ry.élszerü 
kikelés után mikor már annyira niegerösödölt ki-
pikirozui, ha elegendő meleg ágygyal rendelkezünk 
abba, ellen esetben pedig a szobába ládákba. A 
pikirozás állal elérjük azt. hogy minden egyes nö-
vénynek nagyobb tere levén, sokkal szabadabban 
fejlődhetik,  s ki ültetés után nem sokára virágozni 
is fog,  minek eredménye leeml a korai és tökéle-
sebben nr'gért termés. A többi zöldségeket, pl, ká-
posztát. karalábot stbt. elégkorán lesz áprilhan is 
elvetni, s éppen azért, ha előbbiek számára külön 
melegágyat nem akarunk készíteni, akkor lehet 
a szobában, ládába vetni, s midőn már a meleg-
ágy készen van abba ki pikirozni. 

Jól elkészített melegágyban, majdn-'m minden 
konyha kerti növényt lehet termelni. Téli terme-
lésre azonban, melyet iizdészetnek nezeziink, ren-
desen csak olyan faj  zöldségeket választunk, me-
lyek kifejlődéseikhez  rövid időt igényelnek. Igy igen 
jól lehet tenyészteni a salátát, hónaposVetket, ugor-
kát, sóskát és spárgát, melyek legjobban megér-
demlik a rájuk fordított  fáradságot. 

Ezen zöldségek közül is azonban, csak az 
üzdészetre kiválóan alkalmas fajok  tenyészthetők, 
melyek minden mag-kereskedé>ben külön vannak 
megjelölve. 

A téli termésre, vagyis iizdészelre szánt nö-
vények palántáiról már megelőző nyáron gondos-
kodni kell, úgyszintén a készítendő melegágyhoz 
megkívántató földről  is. 

E ezélra, ha azt akarjuk, hogy doczeniberben 
salátánk legyen, szeptemberben már okvetlenül 
el kell vetnünk a magot s az abból kelt pa-
lántokat októberben melegágyba ültetni. 

Hónapos retket melegágyban és re iW'ti a 
többi zöldségek közt maradt üres helyeken terme-
lünk, miután annak fejlődésére  2 hónap elégséges, 
igy a kívánt távolságra beültetett saláta-palánták 
közé retket bátran vethetünk, de még jobban lehet 
azt ugorka között termelni. 

Ha egész télen akarjuk háztartásunkat friss 
zöldségekkel állátni, akkor a meleg,igyak készité-
tését kell, úgy beosztanunk, hogy mikor az egyik-
ből elfogy,  akkorra a másikban újból ültethessünk. 

A téli termelésre készített melegágyaknak 
ládáját is jó vastagon körül kell rakni friss  lótrá-
gyával, melyet időnkint midiin látjuk, hogy kiliiilne 
változtatni kell. Legfökép  az ültetésnél kell vi-
gyázni, hogy azt ne hajtsuk végre, mig meleg-
ágyunk első heve le nem csílnpult, mert ilyenkor 
a nagy hőség következtében minden kiégne. Kellő 
szelöztetésröl alkalmas időben szintén gondoskod-
nunk kell. 

Óvakodnunk kell továbbá az egerektől is, 
mert egy egér képes pár hónapi fáradozásunk  gyü-
mölcsét rövid időn tönkre tenni. Azért vigyázzunk 
a trágya és föld  behnrdásánál, hogy abba valaho-
gyan bele ne kerüljön, úgyszintén később is egér 
fogók  beállítása által. 

Egy másik ellensége melegágyunknak a ló-
tetii, mely szintén egér módjára utakat csinál a 
földben,  s az útjába eső növények gyökereit rágja 
el, de a magvakban is igen sok kárt okoz. A ló-
trágyát nagyon szereti s igy legkönyebben azzal 
vihetjük a melegágyba. 

n—u. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A cszikszentinártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csik-
somlyói róni. katli. iskolák pénzalapja végre-
ha taténak csikbánkfalvi  özvegy Keivsztes Zsig-
mondné, s általa képviselt Keresztes Zzigmond és 
Keresztes László kiskorú végrehajtást szenvedők 
elleni 1 • n» frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (cs.-sztmártoni kir. .járásbíróság) területén levő 
Csikbáukl'nlva község határán fekvő  és a csik-
bánkfalvi  ti:), sz. tjkvben foglalt  s alperesek ne-
vére felvett  következő ingatlanokra u. ni. az A 
Y 1 rend Hi», H7. 88. 8!i hrszániu épületes belte-
lekre 2nl frt;  175, 17ii, 177. hrsz. kertre 10 frt; 
In:i2. -|n:!:!, 4ii4!, 4" 15 hrsz. szártóra 57 frt;  — 
-|n:>5 hrsz. szántóra 4 frt  53'.ii> hrsz. szántóra 17 
frt  54511 hrsz. szántóra 5 irt: (iiiiö, Gá08 hrsz. 
szántóra i> frt  iil"2 hrsz. szántóra 18 frt;  — 
H'.8'.i:s. III.8H4. l:?.S!i5 hrsz. kaszálóra 5 frt;  — 
11.272, 11.27:» hrsz. kaszálóra :(7 frt  — krban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1889. évi április hó 24-ik napjan délelőtti ti 
órakor l'sik-Bánkl'alva községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becs árának Mi százalékát készpénzben, — 
vagy az 1*81. |A. t.-cz. 42. Jj-ában jelzett árfo-
lyammal számítolt és az 18S1. évi november hó 
1-én :!:'.:(:!. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. ij-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni; avagy az 1881. XL. 
t.-cz. 17n. !;-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint llkvi hatóság. Csik-
Szeiitinártonon, 1S88. deczember .'tl-én. 

O-a.á.1 I s t T r á n , 
kir. aljbiró. 

Kik. SZ. 4 — 188!). 

teszi: 

Á r v e r e s i h i r d e t m é n y . 

Alulirt kir. jbvégrehajtó ezennel közhírré 

1) A brassói kir. tvszék 947 1887 sz. 

a. brassói Kőniges A.) Copony ker. czég-
nek 276 frt  96 kr tőke s jár. 

2) A csíkszeredai királyi járásbíróság 
2439/1886. sz.: brassói Józsa Dánielnőnek 
Tusnád-alvégi Fülöp Albert és neje ellen 
151 frt  9 kr. tőke sjár.; — valamint a 
csikszentinártoni kir. jbiróságnak 964/1887. 
sz. a. mindkét végrehajtásos ügyben a foly-
tatólagos együltleges kielégítési végrehajtást 
rendelő végzések alapján lefoglalt  370 frt 
65 krra becsült házi bútorok, ágynemű 
stbből álló ingóságoknak elárverezése ezen-
nel elrendeltetik s határidőül 1889. mAr-
czlus 18-ik napjának d. e. 9 órája Tus-
nádalvégen alperesek lakásához tűzetik ki, 
mely árverésen ingóságok legtöbbet Ígérő-
nek becsáron alól is eladatni fognak. 

A vételár az 1881. évi LX. t. cz. 108 
§ a értelmében lesz kifizetendő. 

Csikszentmárton, 1889. február  18-án. 
B o c s k o r T l Á n z l ó . 

250 drb 3 4 éves, dús gyökérzettel és ki-
fejlett  koronával biró 

alma, körte, szilva és meggy 

netnes  elivrínij.  ^ 
Valamennyi áruba bocsátott oltvány 

Bcroozky Máté jeles poniologusunk által 
tenyésztésre kiválóan ajánlott faj. 

Erőteljes 2—3 éves alma magonezok 
is kaphatók, száza. 1 frtjával 

Csik-Uj-Tusnádon, 9EÁrkog J á n o s 
(1—3) tanítónál. 

Farkas Lajos 
v e g y e s k e r e s k e d é s é b e n 

Cs ik -Somlyón 
egy jó családból való fiu  — ki leg-
alább 1—2 gymn. osztályt végzett — 

(1—3) azonnal felvétetik. 
r -

• < « < 
4 i 
4 
C < 

< 
I 
I 
< 
I 
I 
I 
I 

(1 --.>0). 

A nagyméltóságú  m. kir.  belügyminiszter  urnák  53,888. számú tűzrendészeti 
kormányrendelete  S. § ának teljesen megfelelő  és több tűzoltó-egylet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

T T J Z O X J T Ó - ^ E C S K I E Í T I D Ő Í C - é s S Z E E E K E Ő L : 
1 drb soproni Scltenhofer-féle  két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 

15. szánni IVeskeiidd 10 c m henger-átmérő és előirt felszerelések-
kel, u ni.: 4 méter szívó-tömlő és 6 méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapofogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel  . . 

Külön rendelendő CO méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
m i n ő s é g i ! kcmlcrtömlő, G rézcsavnrral . . . 

1 drb vízhordó kocsi, pirosra festve,  vastengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
beliil vastag horganylemezzel bélelve . . 
drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra, festve  42 frt. 
drb G mtr hosszú tíízlétra, 3 végén vasalva, feztett 
drb csákány, nczélból, nyelezve és festve 
drb tíízliorog, 7 méter liosszu nyéllel, festve  . 
drb ck-alakú fejsze,  aczélból, erős fokkal,  nyéllel, festve 
drb villa, n „ B , „ . . . 
drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-
nak is használható . . . 

Fuvar Soprouból . 

650 frt. 

117 frt. 

250 frt. 
1 

2 
2 
2 
2 
4 
2 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

^ ^ I V finneu  megnereiéeeíért iarem BsltK^^erenoz urboz osuc-saroztUTtn tornaiul. ^ ^ 

Összesen 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 frt. 
6 frt. 

16 frt. 
54 frt. 

1155 Irt. 
Frntirt gyári árakból hajlandó vagyak tömeges megrendeléseknél 10° 0, írva tíz százalékot engedni. 

Tekintette) arra, hogy a gyárosok rendelésekkel tuUágosan fel  vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormányb 
rendelet értelmében a szerek beszerzésére nagyon rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mieléb 

hozzám beküldeni. — Levélbeni felszólításra  készséggel beutazom eajât költségemen. 
I 3 1 e « i e r E d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

Ebbeli megkeresésekért kérem Bolt»» Ferenoz nrfcoz  Odk-Karozfahrin  fordulni 

Nyomatott Gyürgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889. 
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£ Szerkesztősig! Iroda: \ 
J Csik-Szereda 
^Sznltáa-hái, (porta mellett^ 
+. hová >3-
+ a lap szellemi részét il'elo •> 
J közlemények küldendők, it 

í; Kiadóhivatal: í 
+ Györgyjakab  Márton  * 
+ könyvnyomdája £ 
4 1iot4 > 
^ az elöflzetéai  péniek éa ej 

hirdetések küldendők. 
V -1- 'f  H- H't 10*. y 

csíki lapok 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

m e g j e l e n t i k : M I N E E K T S Z Í E I R E ^ I í T . 

i Előfizetési  ár: 
Egész évre 

Í Kétévié 
^ Negyedévre 

* frt.  » 
2 frt.  + 
1 fit. ;+ 

Hirdetési dijak: 
3 liasálios petitsorért vagy£ 

annak helyéért 6 kr. j. 
Bélvi'gdijéi't killön minden ^ 

beiktatásnál 30 kr. fţ 
-e.-^ iţ 

Nyílttéri czikkek ţ 
soronként 10 krért közöl-

• tétnek. Ş 
¥ ¥ T > * ¥ ¥ + *Í?.< 

Előfizetési  fölhívás! 

A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK' 
czimii heti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre 
Kélévre 
Negyedévre 

Gyiijtők 6 előfizető  után egy tis.telet-
p['hiányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K " kiadóhivatala. 

A frt. 
2 Irt. 
1 frt. 

H a m v A z ó s z e r d á n . 
(TemetSink árdekébenj 

(1$. I.) Annyi köz- és magángyász kö-
zepette is oly vig zajgással lefolyt  farsang 
tomboló zaja után ma, — midőn a világ 
minden keresztény templomában fölhangzik 
az „emlékezzél meg ember, hogy porból 
lettél s porrá válandsz" igék mélabús ak-
kordja, nem lesz tán időszerűtlen a mulan-
dóság helyeire is egy rövid pillantást vetni, 
• azok érdekében néhány bár, erőtlen szót 
fölemelni. 

Scit a magunkbaszállás e napján alka-
lomszerűnek kínálkozik rámutatni ama si-
várság — és igen sok helyen kietlen ellia-
gyatottságra, mely megyénkszerte azon he-
lyeinket ékteleniti, hová e rövid földi  lét 
után annyi szerettilnket kisértllk; s a hová 
kisebb-nagyobb időközönként mindnyájunk 
porai örökre elpihenni fognak. 

E helyek alatt köztemetőinket értem. 
líégi magyar történelmi emlékeinkből 

tudjuk, hogy őseink berkeknek hűvös ár-
nyékába szoktak volt temetkezni. Különösen 
a szentnek tartott diófaligretek  illatos liíísét 
szokták volt e czélra kiválasztani. 

A régi görögök és romaiakról is tudjuk, 
hogy elhunytjaik sírjait pálmák és czyprus-
fák  árnyékolták, s a ragaszkodó kegyelet 
amarantot és illatos violákat ápolt azokon, 
melyek „szellőt, fűszerező,  örök virulást ter-
jesztettek azok fölé." 

Igy van ez az ujabb korban is minden 
müveit népnél és nemzetnél. 

Különösen a ködös Albion szigetén 
igen sok kisebb város, sőt falu  is van, hol 
a sirkertek oly nagy és különös gondban 
részesülnek, hogy árnvas szén fasoraik,  és 

n „ ^ I 

féltékenyen  ápolt virágos-táblácskáik s más 
számtalan és kellemes ékitménveiknél fogva 
csaknem egyediili üdülő- és sélalielyiil szol-
gálnak a hálás és kegyeletes ivadéknak. 

S hála Istennek! — hazánkban is sok 
nagyobb és kisebb város van, hol a szép 
és kegyeletes érzés által megalkotott s foly-
ton ápolt és fejlesztett  ha.;o:?'.ó temetők igye-
keznek feledtetni  a szemlélővel azt, a mi a 
sírkert tnlajdonképen. 

Felette sajnálatos, hogy e tekintetben 
majdnem kizárólag klassikus, katholikus hitű 
megyénk nagyon is feltűnő  kivételt képez, 
a ho) csaknem mindenütt sivár s kietlenül 
elhagyottnak látszó, lombdisz nélküli teme-
tőket találni, melyeknek szomorú tekintetét 
a jobbra-balra düledezett keresztek romhal-
maza is növeli. 

Mintha akár a nagv fa-szükségben  szen-

vedő Mezőségén és nem Csikvármegyébon 
volnánk, hol a bokor s az örökzöld és mél-
tóságos fenyő  még önmagától is előjön, 
csak ne bántanók s ne irtanók mindenütt. 

Pedig azon érzelem, melyet szeretet 
szerelemnek nevezünk, a halál fagyos 

ölelése után sem alszik ki az életben ma-
radottak kebeléből azon elköltözöttek iránt, 
kiknek drága hamvai felett  jelenleg az el-
hagvottságtól kietlenülő hantok domborul-
nak. Nem, sőt a néma sir hidat képez, 
melynek fölötte  kinyilik emez érzelmeknek 
édes test vére is — a kegyelet s az élők és 
elhunytak között gyakran igen erős és tartós 
összekötő lánezot képez. 

Hisz tudja ezt minden ember, ki rom-
latlan érzéssel bir, s érzi ezt különösen az, 
kinek kedves halottjai pihennek kint a csen-
des temetőben. 

S e mellett az emberi természetnek el-
lenállhatatlan követelménye, hogy azt, a 
kit szeret, mindenütt kitüntesse, s ezen ér-
zelemnek olyan tettekben is kilejezést adjon, 
melyek szeretete tárgyának örömet és ked-
vességet képesek szerezni. S ha a kegyelet, 
a szereietnek és szerelemnek édes testvére: 
követelményei, törekvései és nyilvánulásai-
ban is meg kell. hogy egyezzék azokkal, tehát 
tettekben is szükségképpen nyilvánulnia 
kell — 

S miben nyilvánulhatna ez inkább el-
költözött. szeretteink iránt, mint abban, hogy 
öröknyugvó helyüket tesszük kiválóvá, hogy 
azok minél hosszabb időkön át felismerhe-
tők. megkülönböztethetők, sőt. figyelmet  és 
tiszteletet keltők legyenek! Mert ha óhajt-
juk. hogv azok, kiket szeretünk, az életben 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
ÎIP. A 

4 nép i l é l e l , 
— Amerikai tSrténet. -

(Folyta ás éa vége.) 
Az aljas spanyol — gondolám — bűntetté-

ből származó apasága felett  örömet képes érezni, 
s ugyanekkor a más körülmények között édes büsz-
keség, most pedig gyalázat érzetét keltő anyaság 
tudatában mindinkább senyvedő asszony iránt szá-
nalommal viseltetik. 

Munkál tapasztalatomnak semmi jelentőséget 
nem akart tulajdonítani. Következtetéseimet gya-
númból származó félszeg  okoskodásnak nevezte, 
s folyton  arra hivatkozott, hogy a bűntény elkö-
vetője neje állitása szerint néger volt, s igy józan 
észszel lehetetlen a fehér  spanyolt bűnösnek gon-
dolni. 

Hiába vetettem fel  a spanyol mesterséges 
átváltozásának valószínűségét, Muakel megma-
radt érvelései mellett. 

Ezzel szemben végsőre határoztam el maga-
mat. Egy próbát szándékoztam tenni azon meg-
győződéssel, hogy ha ez eredményre nem vezetne, 
mint mindenki által képzelgő őrflltilek  ismert egyén 
leszek kénytelen elhagyni Amerikát. 

Ez elhatározásomról Mankelnek semmit sein 
szólva, podgyászomból kikerestem azt a kis üveg-
csét, melyben az Európában általam könnyen meg-
szerzett morphiom, e biztos hatású altató-szer volt. 

Ebből néhány cseppet Ortez italába ebédnél 
bele kevernem, nem nagy nehézségbe ütközött. 
Csak annyit itattam inog az altatóból, hogy a 
délutáni órák vége felé  Ortezt áliiiiból felr.i/.ni 
lehessen. 

Ebédután Ortez azonnal mély álmába merült 
s Munkelt kértein meg. lngy az e iiii.it I bámulat-
tal összecsődült, munkásukat ügviiuk érdek ''ben 
távolítsa el. Ennek megtörténtté,el. h.izzáfog-
tam döutö műtétemhez. 

Az alvó Ortez arrza kezei rövid pár 
perez alatt általain feketére  mázolva voltak es az 
egy idő óta Ortc. által sdia F Iiimii ültön vitor-
lavászon öltönyt ép ily rövid idő alait Maiikéi 
segélyével testére húztam. 

Mikor e munkálattal k '-szen voliuak Munkel 
bámulatában szinte k ivé m redt, majd ebből ma-
gához térve, halk sohij közt siHjgta .Mieds nevét. 

Nyomban ezután villogó szemei azt árulták 
el, hogy az alvó spanyol felett  rövid szavakban 
előadott tervemet jól megért ette, s fejbólintással 
adott jelt, hogy utasításaimat mindenben teljesí-
teni kész. 

Megadtam ezeket Munkelnek és ö eltávozott. 
Nemsokára négy erős munkás saraglyára he-

lyezte a spanyolt és niegindultuak a kis erdő 
felé. 

Pár óra múlva Munkel és neje szintén, ké-
szen voltak, hogy útjuk a végzetes emlékű ös-
vényre vigye. 

Munkelnct estik nagy bajjal lehetett rábírni, 
hogy életében még egyszer a kis erdőbe irányozza 

lépteit, de férjének  szavaira, hogy jövő boldogsá-
guk helyre állításáról van szó, végre engedett, 
•öt beleegyezett abba is. hogy férje  néhány lépés 
távolságban kövesse az erdei útjában, azt azon-
ban nem tudta miért kell neki a kis erdőn átha-
ladni. 

Munkellcl mindent ugy intéztünk, hogy a kö-
rülmények mindenben és még az óra is lehetőleg 
megfeleljenek  a bűntény elkövetésekor történtek-
nek. 

A négv munkás és én vártuk Mun kelnének 
! azon h 'Ivh 'zi köz dedésél, h ti Int hó előtt a sze-
' irénv ass/onv és gyermeke megtámadtattak, s hol 

most Ortez még mindig álomba me.ülve lábaink-
nál hevert. 

Alig pár lépést k dlett Muake'.ninek mág 
tennie. — Ekkor a munkások segélyével Ortezt 
talpra álitottam és szagos üvegcsémet orra alá 
tartva, erősen megráztam, mire ö hirtelen feléb-
redett. 

Néhány másodperczig tartott kálmlságát arra 
has/.n iltuk fel,  hogy közvetlen közeléből elvonulva, 
a fák  között meghúzzuk magunkat. 

Alig történt meg ez, Munkelné a szemeit 
dörzsölő Ortez elé érkezett. 

Most nem a gyermeke életét féltő  édesanya 
volt a szegény asszony, most nem könyörgött éle-
tért a megtámadott. 

A megalázott nő aljas ellenfelét  látta most 
Munkelné az előtte álló alakban és az átkok ször-
nyű sorát zúditá a négernek hitt Ortez fejéi-é*s 
szidalmazta a sorsot, mely megengedte, hogy gyer-
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tisztességes helyet, állást foglaljanak  el; lia 
kívánjuk, hogy azok mások által is figye-
lemben, szeretetben, sőt tiszteletben része-
sittessenek, s evégből minden tőlünk kitel-
hetőt megteszünk: úgy ebből önként kö-
vetkezik, hogy azon SZŰK: helyet is, hol el-
költüzöttcink örökpihené.st találnak, a ke-
gyelet minden lehető jeleivel vegyük körül 
a olyanná tegyük, hogy oda a tiszteletnek 
és áhítatnak bizonyos nemével közeledjék 
minden jobb érzésű ember. 

S mily könnyen elérhetné ezt megyénk 
minden községében bárki is, ha néhány fe-
nyőt, akáczol, vagy hársfát  ültetne elköltö-
zöttjeinck sirhahna körül, s az ezek által 
köritett és beárnyékolt halinocskát bárhol is 
igen könnyen kapható s a tél zordságát is 
kiálló örökzölddel, pnszpánggal, vagy más 
hasonlókkal ültetné be s évenkint alkalmas 
időpontokban egy-egy félnapot  szentelne 
azok ápolására. 

Olyan jelt, olyan emléket képezne cz 
elköltözött szeretteink hamvai fölött,  mely 
az enyészettel leginkább daczolni képes, sőt 
idővel izmosodnék, gyarapodnék s ember-
öltőkön át díszelegve, tisztelet, kegyelet és 
áhítatra intené az odnközelgőkct. 

8 mig ezzel egyfelől  kegyeletünknek 
állítanánk tartós emléket, s a föltámadás 
iránti magasztos, fölemelő  és sok esetben 
egyedül vigasztalást nvujtó szent hitünknek 
is szép kifejezést  adnánk: másfelől  erdő- és 
mezőgazdaság-, sőt egészségi és szépészeti 
szempontból is, hogy mily hasznosan és 
czélszerüen cselekednénk, — meggyőződé-
sem szerint nem kell hosszasan fejtegetni  és 
bizonyitgatni. 

Ez úton a most kietlen sivárságu te-
metők, — különösen, ha a sirhelvek egv-
forma  és szabályos távolságban jelöltetné-
nek ki s közöttük ösvények is vezettetnének 
el, időfolytán  valóságos szentelt ligetekké 
alakulnának át, hol sziv szem egyaránt 
megtalálná a kivánt vigaszt, pihenést és fel-
üdülést. S a kapuk előtti mosó padok és 
h í d v é g e k helyett, üres óráinkban s ünne-
peinken, kegyeletes érzületünkből kifolyólag 
is gyakrabban fölkcrcshetnők  azokat, s a 
szentelt magány természeténél fogva  is ne-
mesebb testi és lelki üdülést nyerhetnénk 

mekének boldogságának gyilkosa életben le-
hessen. 

Ortez o pillanatig sem vette észre a rajta 
általam eszközölt változást — s csak a nőt látta 
maga előtt, ki fehér  areza daczára is most már 
felismeri  öt. 

A veszély dühödtté tette. Lihegve sziszegé 
a szegény asszony felé: 

— „Vesztedre ismertél fel  engem, inert oda 
kaidlek, hová fiadat  küldöttem el." — mohón 
tekintett gyilkos eszköz után. 

E perezben én és Mimk.I egyszerre ragad-
tok meg a gaz spanyolt és két órával később a 
scherilf  börtönbe záratta a gonosztevőt. 

Höviddel ezután Ortez btinpöre lejárt. — A 
vizsgálat alatt belátta, hogy tagadása mit sem ér 
és őszinte vallomást tett. 

Még neai volt egy éve Mieds halálának s 
Ortez elvette büntetését. — Ortez nyakán azunban 
hóhér keze szorította össze a halált okozó kötelet. 

Scetitimirlüiii. 
K é t bál . 

Egyik szombaton, másik hétfőn.  Egyik is 
másik is Karneval fényes  diadala. 

Előbbin harc/íedzett hadsereg, utóbbin a ki-
csinyek ujonezsorai vívtak ki teljes győzelmet far-
sang hatalmas herczegéuek. 

Szombaton a szeredai kaszinó tartotta meg 
bálját, hétfőn  a táncztanulö itjnság mutatta meg, 
hogy Terpsychore művészetét elsajátítani ered-
ménnyel igyekezett. 

ottan, mint bármely más helyen — a tem-
plomon kívül. Es e most elhanyagolt magá-
nyokat a kegyelet és föltámadásbani  hit gló-
riája avatná 3zentté, mert hol ezek jelen nin-
csenek, ott felette  rémes látvány a lejszeb-
ben ékitett temetőkert is. 

* * 

A minden szépre, nemesre és jóratö-
rekvéshez, buzdításhoz annyi képesség, föl-
tétellel és befolyással  biró lelkes papság-éa 
tanitókarnak tehát az itt elmondottakat nem 
ajánlhatjuk elég melegen és nyomatékosan 
figyelmébe.  Mert a vezetésük és nevelésükre 
bízott nép lelkületének művelése, érzület-
és gondolatvilágának nemesítése és emelé-

O ~ 
sére nézve is egy igen hathatós módként kí-
nálkozik ez.— Ilamvazó szerdán, a „Memen-
to mori1* c napján, elmélkedjenek az elmon-
dottak felett  is, s a mindent életre keltő 
tavaszszal kezdjenek életet adni az itt el-
mondottaknak is. 

L 4 P S Z E 3 I L E . 

Országgyűlés. 
Február áő-éu a katonai javaslat nem tár-

gyaltatott. egyéb ügyek foglalták  el H napon a t. 
házat, t. i. az állásáról leköszönt Horváth Gyula 
helyett uj alelnököt választott a képviselőház Bok-
ros Elek képviselő személyében, kit a Horváth 
Gyulára esett lit és a gróf  Eszterház.v Kálmánra 
adolt I szavazat ellenében 151» szavazattal alel-
nökül választott meg a ház. 

Következett ezután a különböző bizottsági 
tagok megválasztása. A pénzügyi bizottságba 
I, a naplóbiráló bizottságba 1, a kérvényi bizott-
ságim l, a horvát-szlavón orsz. küldöttségbe szin-
tén 1 tag választatott be, — végül megválaszta-
tott. a közútakról és vámokról szóló törvényjavas-
lat tárgyalására kiküldött 2l-es bizottság. 

A választások befejezése  után az érvényben 
lévő indeinnity törvény hatályának jtniius -'fo-ig 
való kiterjesztése szavaztatott ineg a többség által. 
— Apponyi hosszabb beszédet tartott a felhatal-
mazás megadása ellen és a két ellenzék megta-
gadta ennek megadását, hivatkozással arra, hogy 
a telhatalmazás megadása a bizalmi kérdéssel van 
összekötve, bizalommal a kormány iránt azonban 
az ellenzék nem viselkedhet. 

Február 2H-án megkezdődött a k.itoiiai ja-
vaslat 24. és 2"). ^-ainak tárgyalása. — E sza-
kaszok tárgyalása azzal kezdődött., hogy a kor-
mány részéről coucessiók terjesztettek elö, inti-

A kaszinó-bál hetek óta keltet érdeket és 
az eredmény igazolta, hogy nem volt elvesztegetve 
e kiváló érdeklődés. E bál a legszebb és leginte-
ligensebb közönséget gyűjtötte össze a „Csillag" 
csinosan diszitett nagytermébe. 

A közönség a rendezőkkel ezek viszont 
azzal teljesen megelégedve lehettek; egyik méltá-
nyolta a nagy fáradságot,  másik örült az elisme-
résnek, mert hisz a legfesztelenebb  jó kedély és 
a legkitűnőbb hangulat volt uralkodó. 

A gavallérok előzékenyen versenyeztek a szép-
nem tánczszi nvedélyének kielégítésében, s a leányok 
és tiatal asszonyok ezért kedvesek, szeretetre mél-
tók voltak. — A toilette-ek elegánczíát és kiváló 
ízlést bizonyítottak, szóval semmi sem hiányzott, 
mi egy bál sikerét képezi. 

Tatákat, mamákat, leányaikat, a menyecs-
kéket és a gavallérokat mind a legszebb emlék 
kötheti márczius 2-ának estjéhez; Terpsychore, 
Karneval és a kis Amor pedig elégedett mosollyal 
dörzsölhetik kezeiket, hiszen Hyniennek segítet-
tek néhány rózsalánczot ismét összeállítani, hogy 
e kitűnő istennő összefűzze  azokat, kik kölcsö-
nösen elég kegyetlenek voltak egymás szívét meg-
sebezni. 

De nini hisz'én a házasság istennőjének dol-
gába kezdek bele kontárkodni. 

Felhagyok vele, meii utóbb még megharag-
szik s csupa bosszúból, ha rám kerül a sor olyan 
feleséget  ad, hogy megbánom a miért kimertem 
térni a száraz referáda  útjából. 

Tehát csak vissza a kerékvágásba kedves 

lyeknek czélja és hivatása volna a 25. §. elleni 
mozgalom lecsilapitása és ezen szakasz elleni el-
lenszenvnek megszüntetése. 

Legelőször Gajári Ödön egy 24 társa által 
aláirt határozati javaslatot terjesztett be, mely 
szerint a tiszti vizsgára állott egy éves önkénte-
seknek szabadságában álljon a vizsga folyamán  és 
szükség esetében az állain nyelvét használni, — s 
hogy e czélra a bizottságok úgy állíttassanak össze, 
hogy e kívánalomnak megfelelni  képesek legyenek. 
— Ezután Fejérváry honv. miniszter terjesztette 
elö legmagasabb helyről kapott felhatalmazás  alap-
ján ama kijelentéseit, hogy intézkedés fog  tétetni, 
hogy a tanárok lehetőleg tudják az önkéntesek 
nyelvét, hogy a vizsgáló-bizottságok lehetőleg ál-
landóak legyenek és hogy néhány tagjuk értse az 
önkéntesek nyelvét. 

A kijelentásek sora ezután gróf  Csáky mi-
niszterre került, ki felolvasta,  hogy minő kedvez-
ményben részesülnek az önkéntesek tanulmányaik 
befejezése  körül. E szerint a joghallgatóknak hét 
szabályszerűen hallgatott félév  után egy elenged-
tetnék, ha tényleges szolgálat által tanulmányaik 
befejezése  megszakittatik; hasonló esetben a ta-
nárjelölteknek az előirt egy évi gyakorlatból egy 
félév  engedtetnék el; — az orvostanhallgatóknak 
szintén egy félév  fegyver  alatti szolgálatukból, a 
gyógyszerészeknek pedig egy évi ugyanebből be-
számittatik. 

Ezek után 5 pereznyi szünet következett, 
melynek elteltével Bolgár Ferencz a védelmi bi-
zottság kisebbségének véleményét okolta meg be-
szédében. — Bolgár beszédének súlypontja annak 
bebizonyítására helyezkedett, hogy a véderő ja-
vaslattal ii -ni a tiszti, hanem az altiszti kérdés 
megoldása czéloztatik, s hogy a törvényjavaslat 
által az kívántatik keresztülvitetni, hogy a hadse-
reg részére az intelligens elemből szolgáltassék az 
altiszti létszám. 

Február 27-én az ülés azzal kezdődött, hogy 
a közgazdasági miniszter beterjesztette a mezei 
rendőrségről szóló törvényjavaslatot. — Ezután a 
napirenden lévő törvényjavaslat vetetett elő, — 
melyhez első sorban Tisza Lajos gróf  szó-
lott: fejtegette  azon nézetet, hogy a hadseregben 
nyelv kérdés:) felségjog,  mdyet a törvényhozás 
nem korlátozhat, vagy hogy korlátozni legalább is 
nem méltányos. 

l'tána Irányi Dániel szólalt fel  — megezáfo-
landó a Tisza Lajos által kifejtett  nézetet. Irányi 
után Teleki József  gróf  jelentette ki, hogy elfo-
gadja a szakaszt és Gajáry határozati javaslatát, 
minek megtörténte után Beöthy Ákos tartott hosz-
szabb beszédet, melynek folyamán  közjogi alapon 
bizonyította be, hogy a nyelvkérdés a hadseregben 
nem felségjog,  s kifejtette  azt is, hogy igen nagy 
különbség teenlő a magyar király és az osztrák 
császár felségjogai  között, s hogyha a magyar 

újdondász barátom és sorolja fel  szépen a jelen-
voltakat, s ha tudja irja le a nők toilette-jeit. — 
Ime megpróbálom 

Ott voltak az assíJiiyok között Pauszné 
Mikó lika (uszálynélküli barna selyemruha, arany-
barna gyöngyökkel), Becze Antalné (sötét-barna 
moire selyemruha, hímzés és uszálylyal), Gál Eii-
dréné (fekete  satin inerveilleux, bordeaux tolldisz 
és uszálylyal). Böjty Endréné (uszályos fekete  se-
lyemruha, rózsaszín tablierrel, rózsaszín tolldisszel), 
Köváry Lászlóné (uszályos bordeaux selyemruha, 
ezüst csipkedisszel), Éltes Elekné (fekete  selyem-
ruha), Eites Zsiginondné (fekete  selyemruha), — 
Éltes Jakabné (fekete  selyem uszályruha, bordeaux 
derék és b >rdeaux virágdísszel), Nagy Imréné 
(uszálynélküli rózsaszín selyem, fehér  prémmel), 
Nagy Sándorné (sötét-kék moire, ezüst csipkedisz), 
Fejér Antalné (világos-barna selyem, sötét-barna 
bársonydisz), László Domokosné (fekete  selyem, 
rózsaszín atlasz-derék és tolldisz), Vajna Máli 
(barna selyem, halvány-kék selyem tablier és de-
rék disz, rózsaszín hímzés igen szép élővirág mell-
csokor), Heigel Lipótné (uszályos fehér  satin nier-
vellíeux), Bogády Gyuláné (drapp selyem, piros il-
lusion disz), Kovács Antalná (kék atlasz, áttört 
selyemdisz), Szentimrey Dánielné (fehér  selyem, 
szalagdisz), Szots Mártonné (barna selyem, barna 
surahdisz), Gál Józsefné  (violaszín selyem, fehér 
selyem csipkedisz), Borbát Pálné (fekete  selyem), 
Györfy  Ignáczné (drapszin selyem, csipke és vi-
rágdísz), Pap Domokosné (fekete  selyem, rózsaszín 
selyem és tolldisz), Biális Ákosné (rózsaszín at-
lasz, rózsaszín gyöngyliimzés), Lukács Józsefné 
fekete  selyem), Pap Győrgyné (crém selyem, kék 
disz), Zakariás Izsákné (fekete  selyem uszályos 
ruha), Száva Istvánné (fekete  selyem), Dájbnkát 
Dávidné (fekete  selyem), ifj.  Száva Kristófné  (fe-
kete selyem), Zakariás Jakabné (bordeaux otto-
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nyelvű tisztivizsgálat felségjog  következtében nem 
iktatható törvénybe, cz azt jelenti, hogy a magyar 
felségjogának  meg kell hajolnia az osztrák császár 
felségjoga  előtt. 

Az ülés Justk Gyulának a mezőhegyesi csa-
torna ügyében a közgazdasági és közlekedési mi-
niszterhez intézett interpellátiójávnl végződött, — 
melyre Széchenyi miniszter később válaszoland. 

A február  28-iki ülésben Veszter Imre az 
előtte szólott Ivánka Imre törvénvjavaslatvédö be-
széde után, tartalmas beszédjében egy igen életre-
való eszmét pendített meg, mely ha elfogadásra 
talált volna, nagyban alkalmas lehetne arra, hogy 
a tiszt ivizsgák pártatlanságát biztosítsa; Veszter 
ugyanis a mellett szólt, hogy az önkéntesek tisz-
tivizsgálata a nyilvánosság ellenőrzése alá helyez-
tessék. — Széli Akos elfogadta  Gajáry határozati 
javaslat it és egyúttal a honvédelmi-és kultuszmi-
niszterhez azon kérdést intézte, ha vájjon lesz-e 
törekvés arra fordítva,  hogy az állami nyilvános-
sági joggal felruházott  tanitó-intézetek növendékei 
az egy évi önkéntesség kedvezményében részesül-
jenek. Felszólalására a kultuszminiszter igenlőleg 
válaszolt. 

Ezután Nagy István tartotta meg beszédét, 
melynek folyamán  statisztikai adatokkal bizonyí-
totta be. hogy az egy évi önkéntességi intézmény 
az államkincstárra megtakarítással jár és hogy a 
tartalék-tisztikarban fölösleg  van; Bolgárhoz ha-
sonlólag Nagy is vitatta, hogy a katonai javaslat 
által nem a tiszti, hanem az altiszti kérdés megol-
dása czéloztatik. 

Végül Tisza miniszterelnök emelte fel  szavát 
és bizonyítani igyekezett, h >gy a hadsereg nyelve 
felségjog.  Beszédének már kezdetén az ellenzék a 
leghevesebb közbeszólásokkal, zúgással és gúnyo-
lódással támadta meg s egész beszéde alatt foly-
tonosan ostromolta ezekkel úgy, hegy Tiszának a 
legnagyobb önuralomra volt szüksége beszéde el-
moodhat ís.ilioz. Valóban nehéz napot csinált neki 
az eilenzék. 

A máivz. 1-én tartott ülésben napirend előtt 
Beöthy Ákos a miniszterelnök általi félreértés  és 
félremagyarázás  miatt személyes kérdésben emelt 
szót, melyre Tisza válaszolt is s némileg bevallot-
ta tévedését. — A személyes kérdés befejezése 
után .lónás Ödön, utánna Fejérváry báró a javas-
lat érdekében szólaltak fel;  ezek beszédének el-
hangzása után báró Prónai Dezső függetlenségi 
képviselii igen tartalmas beszédet mondott a 24 
és 25-ik §-ok ellen s szépen polemizált a kor-
mán, bársonydisz). (íyó-SzentmiklósróI Kedves Ta-
másné (bnrdeaux selyem), Somlyóról Pap Andrásné 
(íVhérselyein, arany hímzés és bordeux bársony 
disz"), Szentmártonról: Sándor Lászlóné (fekete-
selyenn. Cseh Vilmosné (fekete  selyem), Lázárfal-
váról: özv. Madár Imréné (uszályos fekete  selyem, 
selyttm brocat tabliérrel); Leányok: Adátn Irma 
(crém áttört selyem, gyöngyhimzés és rózsaszín 
rózsadisz). Becze lika (rózsaszín atlasz, vadrózsa 
és szalag disz), Dájbukát Irma (rózsaszín atlasz, 
szalag tlisz). Doticha IWena (rózsaszín atlasz, 
inargaret virágdísz), Fodor Róza (fehér  ruha, tekete 
bársony és fehér  gyöngydisz), Gál Emma (rózsa-
>zín atlasz, fehér  gyöngyhimzésü taldier és fehér 
rózsa virágdísz), Jakobi Marcsa (rózsaszín atlasz, 
rózsaszín illusíon és virágdísz). Köváry Paula (fe-
hér atlasz, selyem gazir tablier és gyöngyvirág-
dísz), Kidves Erzsi (zózsaszin atlasz, rózsaszín 
illúzión és virágdísz), Lukács Juliska (halványkék 
atlasz, ezüst hímzés), Nagy Ida (rózsaszín ottomán 
selyem, teher selyem gazirral és nefelejts  füzérrel) 
Nagv Krisztina (rózsaszín atlasz, fehér  csipkedisz 
és gyöngyvirág), Novotny Mariska (halványkék 
atlasz, virágos selyem gazirral és fehér  virágdísz) 
Sándor Her.a (rózsaszín selyem ruha, illusion, se-
lyem csipke, szalag és virágdísz), Száva Katinka 
(fehér  atlasz, gyöngyös Illúzión és szalag disz), 
Zakariás Tinka (szintén fehér  atlasz ruha, gyön-
gyös illusinon és szalagdisszel. 

A négyeseket 42—46 pár tánczolta. 
Hajnali öt órakor oszlott el a bálozó társaság. 

Hétfőn  a gyermek-bál szintén kitűnően sike-
rült. — Nyo lez órakor a kis lányok görög-tüzfény 
mellett tuudér-tánczot, azután petllg magyar-sólót 
lejtettek a szülök és az érdeklődő közönség előtt. 

A vizsgajellegü mntatványtáncz után meg-
kezdődött a tnlajdonképeni gyermek-bál, melyen 
rendkívül sokat gyönyörk >dtüuk a kedves gyer-
mekek ügyes tánczaiban. 

Tíz óra után a felnőttek  is tánezra perdül-
tek s hajnali 3 óráig tartott a mulatság. 

Kjfél  tájban 9 kis leány ismét magyar só lót 
mutatott be a közönségnek, melyben mindannyian 
és különösen az előtánezos Paál Gizike, egy ma-
roknyi kis lányka, bámulatos ügyességről mutat-
tak fel  kitűnő bizonyítván}!. Scarron. 

mánypárt szónókaival; beszédének bevégezte után 
az ellenzék részéről nagy óvaczióban részesült. 
Következett Kazy János, ki a javaslat érdekében 
tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a második 
év az önkéntesre n»nn büntetés, mert ö nagyobb 
büntetésnek tartja, ha az egyéves önkéntes, ki nem 
teszi le a tisztivizsgát, inint közlegény vagy káp-
lár tartozik szolgálni behivás esetén. — Ez ülésen 
még Tlialy Kálmán beszélt, ki élményei és anek-
dotáival folytonos  derültségben tartotta a t. házat. 
— Megjegyezzük, hogy az ellenzék a kormánypárti 
szónokokat ez ülésben nyugodtan hallgatta meg: 
zajos jeleneteket nem rögtönzött, miből követke-
zik, hogy haragját akkor szokta éreztetni, ha a 
miniszterelnökbeszél, s mivel ez 1-én e nem tör-
tént, az ellenzék is csendes volt. 

A márczius 2-íki ülés annál vihaitéljesebb 
volt, mert most a többség tombolt haragjában; 
ugyanis először Kiss Albert Csiky miniszternek a 
német nyelv tanítására vonatkozó rendeletét bírá-
lat alá vévén, éleseu kikelt az ellen, s midőn Csáky 
erre feleletét  elmondta volna, Horváth Gyula a 24 
és 25 §§-ok érdekében tartott beszédével lepte meg 
az ellenzéket, s e meglepetést fokozta  azzal hogy 
az ellenzéket vádolta, miszerint obsztrukeziónális 
fegyverrel  küzd. 

Ez felkavarta  a kedélyeket s Polónyi Gézát 
arra indította, hogy szót kérjen. A többség haragja 
akkor kitört; hangos szavakban és szenvedélye-
sen tiltakozott Polónyi meghallgatása ellen, ugy 
hogy a házelnöke szavazat alá állította a kérdést 
s minthogy a szavazás egyszerűen felállással  tör-
tént, s minthogy e miatt a többség kétséges volt, 
s az elnök kimondotta Polónyi felszólhatási  jogát, 
a kormánypárt egyrésze fenycgetőílzött  az elnök 
ellen s végre Tisza István vezérlete alatt tüntető-
leg kivonult a teremből. Az ellenzék erre azzal 
felelt,  hogy az elnököt hatalmasan megéljenezte 
Polónyi pedig most már nem élt szólás jogával, 
hanem constatálta, hogy a kormánypárt megfenye-
gette az elnököt. Ez incidens után Apponyi gróf 
tartott egy nála már megszokott szép beszédet ki-
jelentvén, hogy ez után is kérlelhetlenül fog  küz-
deni a kormány ellen. 

Komikus jelenet is történt az ülés alatt. — 
Az, hogy Csatár Zsigmond magaviseletéből provo-
cálta az elnöki megintést és a házszabályok 204. 
§-ával való fenyegetést;  minthogy pedig e szakasz 
igen szigorú intézkedéseket tartalmaz, s minthogy 
ennek alkalmazása esetén a zavargó képviselő az 
ülések bizonyos idejére is kizárható a házból, — 
Csatár Zsigmond kezével száját befogva,  iimmö-
gött és fejével  intette mindenik párt felé,  hogy 
egyetlen szót sem fog  szólani. Ez eljárása nagyon 
nagy komédia volt. 

L E V E L E Z É S . 
Gjergyó, 18s9 t'ebr. 

Kereskedői bál. 
A gyergyó-remetei kereskedői kar által egy 

létesítendő tűzoltó-egylet alap javára folyó  évi feb-
ruár hó 23-án megtartott tánczestély a vidéki bálok 
között első helyen áll. — Ugy Keinatéről, mint a 
vidékről igen nagy szánni, a jóért és nemesért ál-
dozni tudó közönség adott e bálon találkozót s 
ezáltal a fényes  siker teljesen biztosíttatott.) 

Ingyen tánczhelyiségiil ifj.  Mélik István szí-
vessége folytán  az ujjonnan épült nagy és díszes 
tánezterem szolgált, a melyet a buzgó rendezőség 
a jó ízlésnek megfelelői  eg csinosan díszített fel  és 
világított ki. 

Az igen nagyszámú közönség már kilencz 
ódakor teljesen egybe volt gyűlve; a tánezoló ifjú-
ság tűzről pattant csárdással a bált megkezdette, 
és háromszori „hogy volt?"-tal bizonyította be, 
hogy a kezdetnél már jelentkezett jókedv a leg-
magasabb fokra  hágott — és mindvégig meg is 
maradt. 

Carneval herczeg megelégedetten szemlélte a 
mnlatókat s győzelmének örömében vigan pödör-
gette bajuszát. Megszólításával is kitüntetett a fé-
nyes herczeg és felkért,  hogy nevében minden je-
lenvoltnak mondjak köszönetet a fesztelen  jó ke-
délyért, melynek azzal is bizonyítékait adta a kö-
zönség, hogy reggeli 7 óráig maradt együtt. 

A szünet alatt is, mely másfél  órát tartott, 
a legvígabb hangulat uralkodott a vecsi czigány 
muzsikusok zenéje mellett. 

A négyesek mindegyikét 50—60 pár tán-
czolta. Bevétel 100 frton  felül  volt. 

Dobribán János, Mélik Bogdán, Zakariás Já-
nos, Kábdebo Gergelynek s még többen, kik ezen 
jótékonyczélu mulatság megteremtői voltak, mind-
nyájan a legszebb elismerést érdemelik. 

Szíves házigazdáink Mélik István, Dobribia 
János, Zakariás Jánosnak a legmagyarabb vendég-
szeretetért, melylyel minket vidékieket elláttak, 
legforróbb  köszönetei nyilvánítok. 

Megpróbálom felsorolni  a jelenvoltakat, de ha 
kísérletem nem sikerül, a fel  nem említettek bo-
csássanak meg nekem, hiszen tudhatják, hogy a 
szerelmes ember nagyon feledékeny,  pedig én na-
gyon szerelmes lettem Remetén. A tűzoltó-egylet 
javára rendezett bál erős tüzet gyújtott keblemben. 

Ott voltak Remetéről: Mélik Istvánné, Za-
kariás Jánosné, Puskás Józsefné,  Kábdebó Ger-
gelvné, ifj.  Kábdebó Antailné, Zakariás Antalné, 
Porleszál Józsefné,  Málnási Antalné, id. Mélik 
Istvánná, Zakariás Viinia, Mélik Ida, Mélik Paula 
úrhölgyei s ínég sokan; Szentmiklósról: Kedves 
Erzsi, ifj.  Geriuger Frigyesné, Lázár Eliz, Ke-
resztns Ilona, Czárán Berta, Karácsony Ninka, 
Eránosz Anna; Ditróból: Brassai Józsefné,  Ádám 
Ida, Mii lós-nö vérek és még más vidékről is sok 
szép asszony és leány. Dárnok. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. D.ibay József  csíkszeredai kir. 

ügyészségi dijnok a brasói kir. ügyészséghez ir-
nokki neveztetett ki, — s uj állását már el is 
foglalta. 

— Uűvarhely társadalmát pótolliatlan vesz-
teség érte dr. Török Albert alispánné Zeyk Lenke 
halálában. A magyarnők valódi typusa, az önfel-
áldozó édes anya. a szerető hitves s a társadalmi 
mozgalmak bálványozott ideálja volt. Számos egy-
let elnöki tisztét viselte s igazán elmondhatni: „vál-
jon kilép megüresedett nyomodba" ? A város meg-
ható módon fejezte  ki részvétét a boldogult iránt. 
Koszorút rakott minden testület az elhunyt-
nak koporsójára s temetése Udvarhelyt még nem 
látót inpozáns módon ment végbe. Minden intézet 
kivonult zászlóval; hivatalok és vidéki küldötség. 
A temetési menet a szomszéd Tibód községbe 
vonult, bol a családi sírboltban helyezték örök 
nyugalomra Körülbelöl <>o kocsi kisérte a mene-
tet. Több magán és középületen gyászlobogó leng. 
A sírnál Tolvaly Zs. ret. pup beszélt. 

— A csikmegyei 1848—49-es honvéd-egylet 
f.  évi  márczius 15-én Csíkszeredában közgyűlést 
tart s ezzel kapcsolatban megunnepli márczius 
15-ének emlékét. 

— E s k ü v ő . Herink Leó csikkozmási fiatal  ke-
reskedő mult hó 28-án vezette oltárhoz Petelei Ró-
záliát Csikkozmáson. Tartós boldogságot kívánunk 
az uj frigyhez, 

— Udvary Károly csikkozmisi vegyeskeres-
kedő boltjába szombaton éjjel ismeretlen tettesek be-
törtek s onnan 2í)2 frt  készpénzt elraboltak. A 
tetteseket nyomozzák s egy pár egyént le is tar-
tóztattak. 

— tiyergyói hírek. M u 1 a t s a g. Gyergy-Szár-
hegyen az oda való közművelődési egyesület folyó 
hó 28-án igen jól s'kcrült tánczestélyt rendezett 
az egyesület javára. Közönség szép számmal vett 
vészt. Gyergyó-Szent-Miklósról is nagyon sokan 
mentek le, szokás szerént jobban mulatni, mint ott-
hon. A mulatságnak csak a reggeli órák vetettek 
végett. - A gyergyószentmiklós i i p a r o s 
ö n k é p z ő k ö r tánczmulattsága, mely folyó  hó 
23-án az oroszlán vendéglőben volt, igen szépen 
sikerült. Csinos és kedves leányok voltak jelen, 
s a tehetősebb derék iparos osztály szépen volt 
képviselve. Mint lapunkat értesitik ezen mu atság 
anyagilag is szépen sikerült. — G y e r g y ó s z e n t-
m i k 1 ó s o n mint a megelőző években inárczius 
15-két ez évben is méltólag fogják  megünnepelni. 
Lesznek beszédek, szavalat, ének s végül díszes 
bankét. 

— Helyreigazítást tartalmazó hosszabb le-
velet vettünk Csikszentdomokos inteligens közön-
ségének egyik kiváló tagjától, melyben a lapunk 
mult számában „Eljegyzés" czini alatt megjelent 
hírűnk nyer kiigazítást. Azt irtuk ugyanis e hí-
rünkben, hogy az ifj.  Karácsony János és Krausz 
Róza eljegyzését követő vacsorán a szentdomokosi 
inteligentia teljes számban jelenvolt, s ezzel szem-
ben a fennebb  említett levél arról értesít, hogy az 
eljegyzésnél „a közvetlenül érdeklettek, azok szü-
lői, rokonai valamint a rom. kath. lelkész és Holló 
tanító kivételével az inteligentiából más jelen nem 
volt". Ily értelemben a jelen nem voltak állitólag 
megsértett nambiti0u-ja érdekében szívesen iga-
zítottuk helyre a megjelent közleményt. 
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Tanulmány-út Konstantiná-
poly ba. 

II. 
Mei/h  kiiilcnJö: 

(Vége.) 

A n e g y e d i k 11 a p •• n. mely péntekre esik 
megtekintjük a szultán mecsetbe vonulását (szó-
lamlik), mely alatt megláthatjuk a terük császár-
ság legfőbb  méltóságait, s szemlét tarthatunk egész 
Konstantinápoly helyőrsége és a szultán testőrsége 
fölött.  Azután megnézhetjük a t á n c z o l ó derviseket 
majil átrándulunk Skutariba. hogy jelen lehessünk 
az üvöltő dervisek ájtatosságán. Mind a három 
látványosság csak pénteki napon szemlélhető meg. 
Délután kirándulunk az ázsiai édes vízikhez (csó-
nakon) s szemlét tarthatunk az ott sétáló török 
előkelőkből és gazdagabb török nőkből álló kö-
zönség fölött. 

Az ötödik napon a B>sz,>orn< sétájára me-
gyünk, mely alatt Bujukdere mellett láthatjuk a 
Fekete tengert. A hajózás több órát vesz igénybe, 
de pontról-pmitra olyan páratlan szépség.-ki t nyújt 
tájaiban, partjain fekvő  vámsaiban, hogy e hajó-
zás a konstantinápolyi tartózkodás fénypontjának 
tekinthető. 

A lioszporusz európai partján találjuk az 
arany szarvból kiindulva I >ohnabagcsét. a szultá-
nok egykori lakhelyéül szolgáló palotát, mely kü-
lönösen Ahdul-Aziz szultánnak volt kedvelt lakó-
helye. 

A Boszporuson áthaladva az ázsiai parték 
mentén haladunk, itt első helynek líivat találjuk, 
ezután a nagy hulláinverődésii .fainbiirunt.  Filbu-
runt (elefántl'okl.  Kanlidsát, az édes vizek völgyét 
l{andilljt. mely utóbbi az egész Boszporuszra, mint 
világító lámpa szórja fénysugarait.  Innen van a 
legszebb, a legelragadóbb kilátás Konstantinápolyra, 
a Boszporuszra és a Márványtengerre. 

Minthogy a kirándulás nagyrészben kereske-
delmi és ipari ezélból történik, a brassói kereske-
delmi és iparegyesület gondoskodni fog  arról, 
hogy az illetők mintákat vámmentesen vihessenek: 
továbbá, hogy az ily résztvevők az illető konzu-
látusok állal ajánlott, hitelképes czégekkel érint-
kezhessenek. Ennek megkönyitése czéljából min-
den részt vevő kap a „Bras>ói kereskedelmi és 
iparegyesület" által kiállított igazolványt, melynek 
előmutatása melett az illető konzulok utasítva lesz-
nek, őket minden irányban támogatni. Az ipari 
ezélból résztvevők április in-én d. u. Budapesten, 
(a „Hungária" szállóban) értekezletet tartanak kö-
zös megállapodás czéljából. 

Konstantinápolyból az utasok :jn napon be-
lül indulhatnak vissza bármely rendes v o n a l l a l , il-
lette "hajóval a bevezetésén jelzeit utiránvokon át. 

y 
-•l.? ut más dija 

Budapestről Nis-Szoli in át Konstantinápolyim 
s ugyanazon útirányon át vissza Budapestre 1. 
osztály 17.') frt,  II. oszt HM frt.  III. oszt. 125 
frt;  — beleértve a teljes ellátást a vasúton Kon-
stantinápolyig és a Konstantinápolyban tartózko-
dás 5 napja alatt. 

Bndapestről Xis-Szótíín át Konstantinápolyiul 
és onnét Várna-UiKcsnk-liyurgvevó-Pi-edeal-k'olozs-
váron át Budapestre I. oszt. 200 trt. II. osztálv 
155 frt,  III. oszt. |:in frt;  - beleértve a teljes 
ellátást a vasúton Konstantinápolyban tartózkodás 
5 napja alatt, valamint visszautazásnál Konstan-
tinápolyból a hajón való íitazás ideje alatt is. 

A megállapított dijért részesül az utas K011-
tantinápoly legelőkelőbb szállóiban teljes ellátásban 
(reggeli: kávé vagy tliea, vaj és sütemény; villás 
reggeli: d. e fél  Iá órakor, 4 fogás,  estebéd d. 
u. (i órakor :<; fogás,  este K órakor thea.) Minden 
I. oszt. utas kiilön szobát kap és minden két II. 
valamint 2—:! III. oszt. utas egy-egy szobában 
helyeztetik el. 

A vasúton Budapesttől Konstantinápolyig 
minden Utas teljes ellátásban részesül, s e czélra 
az utazók kiilön vonatával a „Waggon-lits" tár-
sulattól'egy ebédlő-kocsi megy Konstantinápolyig. 

A hajóról a ki- és beszálláskor használandó 
csónakok dija a résztvevés árába bele vau szá-
mítva. 

A társaságot minden városban kiilön foga-
dott ciceronék (kiknek dijait a menetjegy-iroda 
tizen) fogadják  s kalauzolják a nevezetességek 

megszemlélésében. Minden 20 főből  álló csoport 
rendelkezésére kiilön vezető bocsáttatik (a keres-
kedők s iparosok kívánatra kiilön csoportot ké-
peznek). 

Külföldi  útlevél s annak elutazás előtt Bu-
dapesten, a török conzulatns által láttamoztatása 
szükséges, — ezért a résztvevők azok beszerzése 
iránt idejekorán gondoskodjanak. 

Muzeumok stb. látogatási dijait, az érkezés-
nél és indulásnál, valamint a városokban kocsik 
fuvardijját,  valamint borravalót az utas tartozik 
lizetni. 

A vidéki résztvevők szániára a kiilön vonat-
hoz való csatlakozásban, valamint visszautazás al-
kalmával l'redeáltol a rendeltetési állomásig a 111. 
kir. államvasttak vonalain 50" 0-nyi menetdíj-ked-
vezmény engedélyezi et i k. 

Jegyenként 25 kilogramm podgyász szabad-
súly jár. 

A személy-kocsiban lévő podgyász örizetéről, 
valamint a podgyásznak a szállókba avagy a ha-
jóra s viszont való szállításáról az utas saját költ-
ségén gondoskodik. 

A kiindulási részvételre vonatkozó jelentke-
zések bezárólag április l-ig fogadtatnak  el. 

Jly jelentkezés czimzendő: a brassói keres-
kedelmi és ipar-egyesülethez. 

Czélszerii, ha a résztvevők a megfelelő  rész-
vételi dijjat is beküldik, hogy a különvonata me-
net térti-jegy, a csatlakozási kedvezmény igénybe-
vételére. — idejekorán legyen rendelkezésére bo-
csátható. 

Minden esetben azonban előlegként a rész-
vételi dij egyharmada beszolgáltatandó. 

S z e r k e s z t ő i "ü-zenete ls : 
K J» >' c sér t e 1 in i s é g S / p 11 1 d 0 111 0 k 0 s A 

helyreigazítást, mint láthatja, megteltük, de levelét ,9zoról-
szAra" IK-.'M közölhettük, mivel fivagviink  gynzödve, hogy 
tudósítónkat rns/ukarat, s pláne a jelen nem vuitaknak az ér-
teimiég snrálinl kizárni kívánó szándék nem vezérelte, — 3 
mivel ilyen körülmények közölt nem hihetjük, Imgy jóhíszo-
inüiégiinkkel visszaéli.i akart vulna. 

11 e in é II y Viktória K i s a s s z O N y N a k 
Székel y-lv ereszt u r. I.evelét vettünk, ajánlatát szi-
szivesen Ingailjiik: a már hekiildotteket mihamarább közölni 
fogjuk.  Az ígért tárrzákat várjuk, 

K jí y je len volt remetei. Hasonló értelmil 
levéllel — mint .'átja - más megelőzte, s igy ennek Ji.'ír 
ideje mult — Különbé 11 köszönet. 

Felelős szerkesztő : Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: V I T O S M Ó Z E S . 

Kiadó: G Y Ö R G Y J A K A B M A R T O N . 

sz. 22 188(1. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
102. §-a érlelmében ezennel 
hogy a szentniártoni kir. já-

évi LX. t.-cz 
közhirré teszi, hogy a 
lásbiróság 1213. szánni vegzese 

^ a A , 
által csik-

10. siám. 

szentimrei Csutak I s t v á n g y á m végrehajta-
tó javára csikszentkirályi Balló Rózália s 
társai ellen 200 frt  tőke és eddig összesen 
62 frt  90 kr perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt  és 320 frt  krra becsült 
esikszentimrei Balló Jánosnál 1 vastengelyü 
lószekér, 3 drb ökör és 1 tehén. 

Mely árverésnek az 1213 sz kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis 
Csikszenfimre  községházánál leendő eszköz-
lésére 1889-ik éri márczius hó 22 ik 
napján délelőtt 9 órája határidőül kitilzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX t.-cz 107. §-a értelmében, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megálla-
pított. föltételek  szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csikszentmártonon, 1889. évi feb-
ruár hó 28-ik napján. 

B o c s i s o r X j d s z l ó , 
bir. végrehajtó. 

syökérzettel és ki-250 drb 3 4 éves, dús 
fejlett  koronával biró 

alma, körte, szilva és meggy 
J 5 £ oeiţies  dívány.  5 S 
Valamennyi áruba bocsátott oltvány 

Beroozky Máté jeles pomologusiink által 
tenyésztésre kiválóan ajánlott faj. 

Erőteljes 2—3 éves alma inagonczok 
is kaphatók, száza 1 írtjával 

Csik-Uj-Tusnádon, Markos J á n o s 
(2—3) tanítónál. 
)Tf  •st-s—e*®- e^e—&,- .<; -

Farkas Lajos 
| v e g y e s k e r e s k e d é s é b e n 

egy J° 

C s i k - S o m l y ó n 
családból való fiu  — 

f 
ki \eS- fa 

alább 1—2 gymn. osztályt végzett — 
t 

(2—3) azonnal felvétetik. QJ 
Í 

s — — — ^ a — 

(2-L'O). 3 S ö l t s é g * - v e t é s . 

0 
1 

A nagyméltósága  m. kir.  belügy  miniszter  urnák  53,888. szánni tüzrendészeti 
kormányrendelete  8. § ának teljesen  megfelelő  és  több tűzoltó  eg/ilet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

TTTZOXjTÓ-^ECSlCEIfcTTJŐ^-  é s S Z E E E 3 C R Ó L : 
1 drb. soproni Seltenholer-féle  két vagy négy kerekil 5., 14. vagy 

15 szánni fcc.Hkciidtf  10 c in henger-átmérő és előirt felszerelések-
kel, u in.: 4 méter szivó-tömlő és 6 méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Kiilön rendelendő (-0 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségű kendertömlő, 6 rézcsavarral . . . 

1 drb vizhordó kocsi, pirosra festve,  vastengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb ,')00 lit. hordó, vasabroncsalés I drb 100 lit. káddal, 
beliil vastag horganylemezzel bélelve . 
drb hordó és kád kiilön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra festve  42 frt. 
drb ü int.r hosszú tíízlétra, 2 végén vasalva, festett 
drb csákány, aezélból, nyelezve és festve 
drb tíízhorog, 7 méter liosszu nyéllel, festve  . . . 

2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel festve 
4 drb villa, „ 3 

2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-
nak is használható 

650 frt. 

117 frt. 

250 írt-

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 frt. 
G frt. 

Fuvar Sopronból 
16 frt. 
54 frt. 

Összesen 1155 trt. 
TeKm J'17'1"'1 g! ' l i r i á r a k l f  l i a j , a n J n vaK5°k tömeges megrendeléseknél 10%, Írva tiz százalékot engedői. 

. . . a . r r a- ''"gy a KVÍiosok rendelésekkel túlságosan fel  vannak halmozva; további, hogy a magas korroánv-
ll' zzl:; 1 ' : t , ; , í . a S Z C r , ' k ' e ™ ' í r e W « » * ® « 5 kérem becse* megrendEU Z l é b b 
linzziin beküldeni. - Levél teni felszólításra  kéazaéggel beutazom eajât kSItaésemen 
E i e n a e r E d e . első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ é ^ t ó t kérem Boltmi Perenei nihoz Csik-Karezfalvin  fordulni  -ţff l 

nvi\i*irviul.'.»1k iv.:i. i'i , Nyomatott Györgyjakah Mártontiái, Csíkszeredában. 1889. 
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j Szerkesztőségi iroda: ^ 
p Ceik-Szersda 
ISmJtin háí, (posta melleit) C 
4: hová > 
4. V 
+ a lap szellemi részéi ilVtii > 
J. közlemények MUilcniKik. •* 
í K i a d ó h i v a t a l : 
1 (íi/iny/iijtt];ti!)  Mártm*  ':• 
ţ kSnyvr.ycn-.dcja ţ 
-î* liová 
X. az előfizetési  pénzek és 

hirdetések küldendők. 
's 
Ví'^' í '.".-V 

latok TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

í Előfizetési  ár: (» 
* Egész érr« 4 frt  v 
* Félévre • frt  + 
1' Negyedéire 1 frt.  J 
+. --S». > 
ţ Hirdetési dijak: t 
f  3 hasábos petitsorért vagy £ 
I annak helyéért 5 kr. ţ 
1 Bélyegdyéi-t külön minden * 
í beiktatásnál 90 kr. £ 
| Nyílttéri czikkek » 
-r: soronként 10 krért közöl- í* 
1 l e t n e k - $ 

Előfizetni fölhívás! 
A minden szerdán megjelenő társadalmi, 

közgazdasági és szépirodalmi,CSIKI LAPOK' 
czimii lieti közlönyre a közönség- b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető Jog-jután rosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Kgósz évre 4 ín. 
Félévre 2 Irt. 
Negyedévre ] frt. 

Oytijtők G előfizető  után egy tisztelet-
példán yban részesülnek. 

Csíkszereda, 1880. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A ..CSIKI L A P O X " kiadóhivatala. 

a magvar nemzeti kirí 

X e v e i é x i a l a p u n k . 

Százhetvenöt eszti üdéje :uill.'ik. Iiogv a7. 
ország karai n-ndei 1 millió 40 ezer fo-
rintnyi adót szavaztak meg a fejedelemnek 
á l l a n d ó k a t o n a t a r t á srn. 

A nemesi felkelés,  mely csaknem há-
rom századon keresztül volt védbástyája az 
egész nyugat ezivilizácziójának, megmaradt 
továbbra is a magyar haderő alkatrészeké-
pen, de csak koronát őrző bandérium gya-
nánt szerepel; a reális védelmet az állandó 
katonaság viszi, teljesiti, a melyet egy fe-
gyelmezett testté, eg-y szerves orgánummá 
gyúr a legfőbb  hadúr, bat emberöltőn át. 

És kikből áll e szervezet? Kiképzett kül-
földiekből  és a monarchiában arra alkal-
masnak talált ezer és ezer individiumokból. 
Amazok mint tisztek, ezek mint szervezet-
len emberanyag szerepelnek, kiket kormá-
nyoz, vezet a fegyelem. 

Hogy is lehetett volnn ez máskép, mi-
kor a magyar nemesség, a magyar értelmi-
ség megunta a folvtouos  fegyverviselést 
őrült, lia mellőzték: a maga jo»zániál)ól pe-
dig be nem állott volna ai.>ba a szervezetije, 
a melyet elkereszteltek álluudő katona-
ságnak. 

Az állandó katonaság pedig fejlődött. 
Fejlődött abban az irányban, a melyre az 
impulsust a benne levő értelmi erű meg-
adta. Magyar nemzeti intézmenynyé nem 
fejlődhetett,  mert hisz az országgyűlés csak 
pénzt és einber-anvagot adott e szervezet-
nek, de az intézményre magára befolyás-
sal nem volt; magában az organisniusban 
pedig ki és mi képviselte volna a magyar 
szellemet akkor, mikor a magyar elein c-<ak 
18°Vát képezi az összes állományunk — s 
mikor a 20 ezeret meghaladó tiszti létszám-
ban alig van 900 magyar tiszt és ennek is 
több mint felét  a tiszti vizsgát tett egy évei 
önkéntesek teszik. Hogyan vegye ez a szer-
vezet tisztjeit, törzstisztjeit és tábornokait a 
magyar elemből, mikor az kerüli a katonai 
pályát ? 

Már pedig mindaddig, mig a magyar 
ifjak  helyet nem foglalnak  a hadsereg tisz-
tikarának alsó és felső  légióiban ne várjuk, 
hogy annak a nagy organisuiusnak szel-
leme, mely neinzctlékről-neinzcdékre egy, 
az ország állami szervezetétől különálló 
szervezetként lett nevelve, hogy ennek az 
organismusiiak szelleme magváltozzék. 

Őseinket terheli a hiba, hogy akkor, 
mikor az állandó katonaság behozatalára 
jidót szavaztak meg, annak szervezését nem 

szervezésnél a maguk 
áiAiij 
rfflfcéi 

igra bízták és a 
fcére  semmi sarka-

latos jogot fenn  nem tartottak: minket, a 
mi társadalmunkat pediy terheli a hiba, 
hogy akkor, a mikor a Szomorú tapasztala-
tok árán rájöttünk, meggyőződtünk arról, 
hogy annak a hadseregnek szelleme, a 
melynek állományába 65 ezer ujonezot ad 
a magyar népelem, — t^lü.ik idegen, nem 
igyekszünk mi magunk elfoglalni,  fiainkkal 
elfoglaltatni  azokat a magasabb állásokat, 
a melyeket ma németek, csehek, horvátok, 
ruthének, lengyelek, oláhok, szerbek, tótok, 
bolgárok foglalnak  cd, és engedjük, hogy 
ezek a tőlünk idegen, velünk nem rokon-
szenvező elemek udjanak irányt és szelle-
met H hadseregnek. 

M.mdjuk hibás és nagy hibás a mi 
társadalmunk, mely fiaiból  ügyvédet, orvost, 
papot, gyógyszerészt, hivatalnokot, bányászt, 
mérnököt, iparost nevel, de katonát nem. 
K-s lii bás különösen a csiki társadalom, 
inelviu-k kezében öt millió frt  értékű vagyon 
van kizárólag nevelési czélra. 

S mit tesz oz óriási vagyon évi jára-
dékával? Iskolákat épit, intézeteket állit és 
tart fenn;  hivatalnokot nevel a lmreaunrik; 
ügyvédet a védelmet kereső egyesnek; or-
vost az idegen vidékek szenvedő betegeinek; 
bányászt a kincstári bányáknak; erdészt a 
püspöki uradalmaknak :• 'márt. az állami 
középiskoláknak; mérnököt á vizszabályozó 
társulatoknak; képzett földinivest,  kiből kon-
tár tanító, vagy finánez  lesz, mert nincs 
földje  a min experimentáljon; — szobrászt, 
festőt  a fővárosi  műtermek számára s hogy 
vádolni ne lehessen rideg realisniussal, a 
míi veszet érdekében is áldoz pár fillért  ak-
kor, nnkor évi segélyben részesiti a buda-
pesti, kolozsvári couservatorium egy-egy te-
hetségesebb tagját. 

Egy-egy nagy nemzeti érdek nyer tá-
mogatast, einelest kétségtelenül a csiknie-
gyet nevelési alap jövedelmeinek ily czé-
lukra fordításával,  — de hu már e vagyon 
elegtelen arra, hogy a mi szűkebb közgaz-
dasági viszonyainkon láthatólag, érezhetőleg 
leudithes.-.iuik valamit; ha már ez okból 
kényszerítve vagyunk arra, hogy egy szű-
kebb kör érdekeinek emelésére rendelt va-
gyont a nagy közület érdekeire fordítsuk, 
inert hisz a megyei ifjúság  neveltetésével 
sokkal inkább a köznek és csak nagyon 
közvetve és kismértékben használunk Csik-
megyének, — akkor is nem-e a fontosabb, 
a veszelyezettebb érdek támogatását kell 
felkarolnunk,  annak az érdeknek, a mely-
nek megvédésére az állam, a törvényhozó 
hatalom csak keveset tehet, a mely csak 
a társadalmi együttmunkálkodással védhető 
meg ? — 

Es ha ez áll, ha konstatálták a ma-
gyar társadalomnak és megyénk közéleté-
nek vezérlő egyéniségei, tiogy a magyar 
nemzeti érdek veszélyeztetve van a közös 
hadseregben, akkor ezt a veszélyeztetett ér-
deket mellőzni, fölébe  uiás érdeket lenni, 
mely bennünk és általunk támogatást ta-
Iáit, nem lehetett volna. 

S pedig mellőztük. Óriási összegeket 
áldozunk nevelési czélra, felöleltük  a társa-
dalmi életpályák csaknem mindenikét. A 
nevelési alapból tudóst, művészt, igen sok 
jóravaló és igen sok szellemi proletárt ké-
peztünk minden életpályán, de katonát egyet, 
sem. A katonát 50 forintokkal  segélyeztük 

csak, de nem neveltük, mert hiszen az reánk 
nézve úgy is elveszett. Reánk elszigetelt 
körben élőkre igen, de nem a nagy nem-
zeti érdekre a hadseregben, a hol ép e 
czélból nagyobb szükség van egy magyar 
emlőkön táplált, képzett tisztre, s ez ott 
eredményesebben is megvédheti érdekeinket, 
mint tiz szellemi munkás a magyar társa-
dalomban. 

A magyar társadalom nem bírta le-
küzdeni az előítéleteket. Fiait nem merte, 
nem tudta katonának nevelni, bárha ezzel 
saját ügyének, saját jól felfogott  érdekének 
áldozott volna is. Csikmegye itt is előljár-
hatott volna a nemzeti érdek szolgálatában. 
Nekünk volt hatalmunk, mi könnyen kény-
szerithettük volna jóratermett fiainkat  a ka-
tonai pályára. Benépesíthettük volna húsz 
hosszú éven keresztül akár egy század kép-
zett tiszttel a közös hadsereget, mint bené-
pesítettük a közpályákat annyi jeles ember-
rel s bizonnyára több szolgálatot tettünk 
volna úgy és akkor a magyar nemzeti ügy-
nek, mint tettünk igy. 

Volt és van hatalmunk, mert az a szé-
kely ifjú,  ki mint felsőbb  iskolákat hallgató 
igénybe vette és veszi a megye segélyét, 
nem a saját hajlamát követve megy egyik 
és másik, ilyen és olyan pályára, hanem 
megy arra a pályára, a melyre ösztöndíj 
van kiírva. Vas-szorgalma, szellemi képes-
sége legyőzi a talán keletkező ellenszenvet 
a kéuyszeritett életpálya iránt s lesz jóra-
való képzett ember. S ha az ötös bizottság 
évenként csak két ösztöndijat irt volna ki 
ti katonai pályára, ma 30 —40 székely tiszt-
tel több volna a közös hadseregben, sőt ha 
e rendszerrel azokat a jeleseinket is erre a 
pályára édesgetjük, kik minden protekezió 
és támogatás nélkül, saját erejök és képes-
ségök által a társadalom legelőkelőbb állá-
saira tudtak felvergődni,  ki tudja nem-e egy 
székely tábornok kísérte volna tavaszasai 
Albrecht főherczeget  galiczai útjában. 

Érthető és talán alapos is az ellenve-
tés, a félelem,  hogy a magyar if|U  A had-
seregben nem számithat megérdemelt elő-
léptetésre, a hogy bármily tehetséges, kép-
zett katona legyen is mellőztetik. Ily kö-
rülmények között pedig tönkre tenni egy 
székely ifjú  jövőjét, a kinek saját embersé-
géből kell magának és családjának megélhe-
tést biztosítani, tönkretenni azáltal, hogy 
egy oly pályára kényszerítjük, a hol ha-
ladnia nem lehet, — lelkiismeretlen dolog. 
Az egyes szempontjából igaz, lelkiismeret-
lenségnek, meg nem bocsátható előre nem 
látásnak tűnhetik fel  a kényszeritett egyes 
részéről, de akkor, mikor egy nagy nemzeti 
érdek védelme, egy nemzeti eszme diadalra 
juttatása torog kérdésben, az egyesek bu-
kása számba nem jöhet Lehet, hogy mar-
tyrokká tettük volna és tennők ifjainkat  a 
katonai pályára való kényszerítés által, — 
a magyar nemzeti eszme martyrjaívá, —» 
de hát a történelem igazolása szerint min-
den generátió meghozta saját véréből az ál-
dozatot a jövő nemzedék számára, s ha most 
tőlünk is ily áldozatot követel a jövő ér-
deke, szabad-e, lehet-e visszavonulni a kfizd-
térről, a hol a mi kitartó harczunktil függ 
az utódok érdekeit biztosító magyar nem-
zeti eszme glóriája? 

Szabad-e visszavonulni a kflzdtérről, 
mikor e martyromság nem áll egyébből, 
mint abból, Hogy az e pályáid lépett egyén 
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megfizetve  a nemzeti énlek által követelt 
tartozást, tanulmánya bevégzése után biztos 
állást kap és 20— ."50 évi szolgálat után, 
mellén a katonai érdem elismerésének jel-
vényével, mint százados, mint őrnagy, mint 
ezredes teljes nyugdíjjal nyugalomba vonul ? 
A társadalom szellemi munkásainak hány 
százaléka emelkedik ennél magasabbra? Bi-
zony nagyon kevés. — Ila szolgálata alatt 
mellőzik, másodrendű, alsóbb állásokra szo-
rítják — ez fájhat  és sértheti önérzetét, de 
vigaszt adhat a tudat, hogy reá igy is 
nemzet egy nagy érdekének védelme van 
bizva, mert képviseli, védi, útját egyengeti 
a magyar szellemnek abban a testületben, 
melyre a haza védelme, a rend fentartása 
bizva van Magyarországon, s a melyben a 
magyar ifjaknak  szine-java teljesiti honvé-
delmi kötelezettségét, s a mely minden 
egyéb, esak nem magyar. 

A magyar társadalom csak mcst, a je-
lenleg folyó  védelmi vitában jött igazi tu-
domására annak, miként veszett el .Magyar-
ország külön hadi szervezete és ezzel állami 
intézményeink legfontosabbika. 

A törvényhozás megerősítheti, biztosít-
hatja egy és más ieiitaro-tt jogait. belolvá-
sát a hadsereg felszereli  s.'iv. élelmezésére, a 
hadjutalék megállapítására stb., !e a szelle 
niet nem változtathatja meg. a/.t r-ak a tár-
sadalom munkája képes megváltoztatni egy 
magyar tisztikar nevelésével. Kbln-n legyen 
serény, kitartó a társadalom s akkor a mit 
az ősök elvesztettek, az utódok visszafogják 
szerezni észrevétlenül. 

Csikmegye pedig legyen első a vissza-
szerzés munkájában, rendszeresítsen katonai 
pályára szóló ösztöndijakat, neveljen képzett 
tiszteket s akkor helyezi el a magyar nem-
zeti ügyre igazán kamatozó tőkébe n neve-
lési-alap jövedelmeit. 

lh'.  Muhn'ii-  Li'is^h'i. 

L A P S Z E J l L i : . 
Oitíággjüíés. 

A képviselőházban márczius 4-éu lőlytatlaioll 
a katonai javaslat íeleiti vita. - - K/.i iiii-irel.'i/.il 
Csáky miniszter az r>11ké-pz.'i-kí>rí'.kre v:>naik<>/•'> I 
rendeletéről nyilatkozott. j 

A katonai vitát Ziskav Antal kormánypárti j 
képviselő nyitotta laeir beszédében kifejezés  | 
adott ama nézetének, liogv a jnv.ul.ii nemzeti | 
alkotmányjogi szempontból <ennni sérelmit nem | 
tartalmaz s ezért elf»iradja  azt. | 

Ezután Ilcltty Igmbz «.Mait fel  és védelmezte 
az ellenzéket a miniszterelnök az >n vádja\al szem-
ben, llogy az ellell/.ék a ll<".:IZe1el félrevezetni 
nkaija s Állítja, leigy 'ezt éiien a vádaskodó mi-
niszterelnök teszi, midiin a 2ö-ik §-t egy ala|ion 
állónak mondja az lSiitt. évi törvény idevágó ren-
delkezésével. 

Fejérvári lumv. miniszter Ilrlli'v némely té-
vedését akarja helyreigazítani és kritikai niegjegy-
zéseket tesz az ellenzéki szónokok beszédei felett. 
Meggyőződése szerint a hadsereg nyelve nem le-
het más, mint a német. — Szeretné, ha az egész 
hadsereg magyar lehetne, de a viszonyokkal szá-
molni kell. 

Apponyi személyes kelésben emel szót és 
kifejezi,  hogy a honv. miniszter nyilatkozatainak 
egész sorozatát magyarázta félre:  egvszersmiml 
magyarázatát adja, hogy miért vetette cl a kor-
mány javaslatait. 

Bolgár Ferencz szintén félremagyarázott  sza-
vainak helyreigazítása végett szólalt fel  s ezután 
Szentiványi Árpád tartott hosszasabb tartalmas 
beszédet, s hivatkozott ama felhívásokra,  melyeket 
s/táiiios kormánypárti kerület intézett képviselőjé-
hez; véleménye szerint, az volna a politikai tisz-
tesség, hogy azon képviseli"», ki választói felhívá-
sának eleget tenni nem tud, mondjon le állásáról. 
Felemlítette az elnöknek ököllel történt megfe-
nyegetését és közbekiáltásra, hogy nevezze meg az 
illetőket, Tisza Istvánt és Török Zoltánt nevezi 
meg. — 

Tisza István erre felszólalt  és határozottan 
tagadta, hogy ö azt tette volna, s felhívta  Szent-
iványit állításának visszavonására, ez azonban to-
vábbra is fentartotta  nyilatkozatát. Ezzel az ülés 
nagy zaj között szétoszlott. 

«Iáicziu* 5-éa legelügiö* -Csatár Zsigmond 

bejelentette a háznak, hogy Pulszki Károly kép-
\iselönek napidíja, és lakbére .'38,'>í>2 frt  50 kr. 
adósság fejében  több mint 3 hónap óta lefoglalva 
van, s hogy nevezett képviselő a törvény értelmé-
ben ezért maa látn n it meg nem tarthatja. Hz ügy 
az összeférhetlensógi  bizottsághoz utasíttatott. 

Köveik -zett a 2 t. és 2">. Ĵ -ok tárgyalása, 
melvtv'l Komlóssi Ferencz nyitotta meg a vitát és 
nem fogadta  el a szakaszokat. 

l'tánna Fabiny igazságiigyminiszter a javas-
lat érdekében beszélt, vitatva, hogy a hadsereg 
nvelve felségjog;  e nézetét jogi tételekkel támo-
gatta. Iteszéde kezdetén és végén az ellenzék: Mit 
akar a Bach-lmszái* ? szavakkal üdvözölte és az 
éppen akkor belépett*miniszterelnöknek háromszo-
ros „Hocli" gúnyos Üdvözletet küldött. Még As-
bótli .lános a javaslat mellett Komjáthy Béla 
az ellen szólaltak fel.  Komjáthy igen erős kifeje-
zésekkel élt és sajnálatának aduit kifejezést,  hogy 
Asboihnnk a pártokróli véleményét nem hallotta, 
sajnálja pedig az'ii. mivel Asbóth e tekint el ben 
illetékes egyén, hiszen már az összes pártokat 

' végigpióbália. 
! Mátvzins (',-án tovább folytatta  a hiz a 2,">. 
J § v i t á | á t . I i o . l a l l é l a m é r s é k e l t e l l e n z é k i k é p v i s e -
! l ö n v o l t < . > r . k i a s z a k a s z e l l e n i b e s z é d é b e n A s -

b o i l i n a k k - i n - n v . ' i i n e k i s e l t . - . z e n i é r e v e t e t t e , 
l i o i r v a h t d - e , k é r d é s é b e n \ a l a m i k o r t ö b b i ' t k ö -
v e t e l t . m i n t m o s t . s n - k i n : i i < - s j o g a k u t a t n i , h o g y 
k i v á l t o / I . I Í l a n é z c i é t 

(•'-.ii ti, !\iics|'alii-sy kormánypárti képvi-
selő ni'--_:ii-|i,'i szerzett a háznak hozzászegő- i 
dölt az elieil/.-klii'Z és a ionén, ben követ.-lt ga-

i rancziát. 11-> -.-.> az önként .sok kimyau a kikö-
tölt feltételek  mellett tehessenek liszli vizsgát. — 

I Az elleiiz- k b-szédét megéljenezte. 
Kricslaliissy beszéde után 5 pereznyi szünet 

következett, melynek elteltével lloránszky Nándor 
mondott a kormánypárt ellen támadó hosszabb be-
szédet. Támadásai felszólallatták  Horváth tiytllát 
továbbá Fabiny. Fcjérváry és Baross minisztere-
ket. Az ülés 1 óra 4"> [>erczk>r végződött. 

Márczius 7-én Borze\iczy Albert államtitkát* 
lépett sorompóba az ellenzék ellen vívott harezná' 
és helyéi jól megállotta, mert nagyon ügyes beszé-
dei! tartóit a kormány érdekében. — Beszédében | 
rámutatott amaz érdemekre, melyei magának a | 
kormány eddig a mag'.arosilás terén szerzett, s | 
mely biziosilék.,1 képezhet, hogy az országot többé j 
már nem Vie-i elnémelesiteni. A javaslat érde-
kében 1111'ü' \"iira>tly Károly beszéli, ellene pedig 
Orbán Balázs Fenyvessy l-Yren.'Z felolvasta 
Fcnyvcssy TW..uak beszédéből ama rés/.t, melyet 
az ls7ö. é.'o. ti ii-ki tüntető li iialságnak mondott 
és szembe állította az akkori Tiszái a maival. 

Márczius sán a 2 1. *-'"». ^j-ok tárgyalása 
folyt  a! tat ott. Cnlner tiyiila óráiir tarló beszé-
dében Berzevi.vv Mbet i megelőző napi szónokla-
tával foglalk  >xott, az abban felhozotlakat  meg-
dönteni igyekezvén, tiulnor után Oyörgy Kndre a 
javaslat érdekében és ezután l'groii Ákos a javas-
lat ellen beszélt. I groli beszéde több személyes 
kérdésben! felszólalást  vont maga után. 

Márczius 9-én kél szónok foglalkozott  a ka-
tonai javaslattal, Egyik Szentkirályi Albert a má-
sik Eötvös Károly volt. l'lóbbi gyönyörű szónok-
latot mondott azzal a könycdséggel, melylyel csak 
az tud beszélni, ki a szóink lat művészetének esz-
közeivel rendelkezik. Foglalkozott Kötvös a több-
ség szónokaival, különösen pedig (íyörgy Ktidrével, 
kivel szemben a t.ibbséj; logieatlanságát vitatta. 

A katonai vita még sokáig elhúzódhatik, mert 
9-én niéi; mindig bi képviselő volt előjegyezve a 
21. és 25. ^-okliozi szólásra. 

II. X ti L r ö L D. 
S z e r b i a. Milán király inárczius fi-án  a 

trónról ünnepélyesen lemondott lia I. Sándor ja-
vára. Kegcnsekké líisztics. Belititarkovics és Pro-
tics neveztettek ki. 

Milán király e lépésével óriási meglepetést 
szerzett, még a lemondás előtti napon sem sej-
tette senki szándékát. 

A lemondás következő körülmények között 
történt: 

Szerbia királyságéinak évfordulója  alkalmá-
ból a palota kápolnájában isteni tisztelet tartatott, 
s midőn ennek befejezése  után az udvar a palo-
tába vonult, az idegen követek és katonai attacliék 
szerencsckivánataira következő feleletet  adta a 
király; 

,.1'raini! Fogadják őszinte köszönetemet sze-
rcncsekivánataikéit. Bocsássanak meg, nagyon el-
vagyok foglalva,  s csak azt akarom tudtokra adni, 
hogy elhatároztam a trónról lemondani. A kiált-
vány, melyet majd kibocsátok, felvilágosítást  fog 
nyújtani a lemondás okai felöl." 

Kzz.el Milán elbúcsúzott a társaságtól és a 
szomszéd-terembe lépett. Itt a kabinet, az állam-
tanács tagjai, a pártvezérek és a katonatisztikar 
jelenlétében felolvasta  az ukázt, melyben kijelenti 
lemondását és liát királynak proklamálta s felve-
zette a trónra. Megható szónoklatot tartott fiához 
s ezután letérdelt előtte és letette a hűségesküt. 
Ezután a regensek, miniszterek mind hűséget es-
küdtek. 

C s i k v á r m e g y e k ö z i g a z g a t á s i b i -
z « l ( M á { ; á i i a k ü l é s é b ő l . 

Csíkszereda, 1889. inárcz. 11. 
Minden hó második hétfőjén  szokta tartani 

Csik\ármegye közigazgatási bizottsága havi ren-
des üléséi. 

Ma volt márczius második hétfője  s igy a 
harmadik rendes gyűlés uia tartatott meg. — K 
gyűlés eseményeiről röviden az alábbiakban refe-
rálunk. 

Mikéi Bálim főispán  elnök d. e. 10 órakor 
az iile-i moL'-iiyiuán, mindenekelőtt Becze Antal 
alispin terjes/lelte elö jelentéséi. Az alispáni jts-
lentésl..,! i.-brii.ir havi ügymenetet illetőleg a kő-
Veik'-,."kel említ,iik fel 

Mişunii iki.itóra érkezett 507 renl.iri ügy, 
ebből elláttatott |ss. hátralékban maradt 19; — 
katonai iigv érkezeit 15 és valamennyi elláttatott; 
egészséirfigvi  beadvány volt 21, melyből 19 ellát-
tatván csakis 2 drb maradt hátralékban, miből 
kitűnik, hogy az alispáni iktatóra érkezett «7:1 
drb köziil csupán 21 nem részesült ellátásban. 

Fegyelmi iigy februír  hóban folyamatba  té-
tetett 3. és pedig 2 körjegyző és 1 megyei írnok 
ellen. — Kiemeljük e helyen, hogy megyénkben a 
kivándorlás mindig nagymértékben fordul  elő, mit 
bizonyít az alispáni jelentés azon része, hogy 858 
egyén kéri külföldre  szóló útlevelet. 

K szomorít állapotnál jobbat tüntet fel  a 
személy vagyonbiztonságról szóló jelentés, mely 
szerint az idei hosszú farsang  alatt személy- és 
vagyonbiztonság tekintetében a viszonyok teteme-
sen jobbak, mini a megelőző években. 

Föjegvzö Madár Imre kisebb jelentőségű er-
dó'reii.lészeíi ügyekről referált. 

Foot vos dr .Molnár .József  jelentése szerint 
a niu't ha\i ko/.e î'-szsegi állapot kedvezőnek mond-
liaió. meri járványosán semmi betegség sem for-
dult elo, s mert mind a tájkori betegségek, mind 
a heveny lertő/.ö kórok kevesebb számban mutat-
koztak. IIIIIII előbbi hónapban. 

Beterjesztene iVíorvos a csíkszeredai kórház 
mull évi l'oro-alináról szóló következő jelentését : 
A csíkszeredai megyei közkórházban a mult 1888-ik 
évben ápoltatott összesen 404 beteg (25(i férfi  és 
122 nő). F.zek köziil meggyógyult 3(53 (253 fl,  110 
nő) javultan kibesáttatott 14 (8 fi,  6 nő) gyágyu-
latlanul 2 nő. Kihalt (J (4 fi,  5 nő) tehát az ösz-
szes kimenetel tett 38ü-at (2U5 fi,  123 nő). A ha-
lálozási arány 2- 3. A kóralakokat illetőleg leg-
több volt bujakóros beteg, t. i, 185. (106 fi,  79 
nő) a fenn  maradó rész lenagyobb contingessét 
aztán belgyógyászati esetek képezték 125. (90 fi, 
35 nő). Sebészeti eset volt összesen 73. (59 fi,  14 
nő). .Szemészeti eset 21. (18 fi,  3 nő). Az ápolási 
napok összege 78!i7-et tesz ki. Esik tehát átlag 
egy betegre 20, 45, ápolási nap. Különvéve az 
egyes kóralakokat a 173 bujakóros betegre jutott 
összesen 4<>íi4 nap, tehát minden bújakóros beteg 
átlag 2t>, 50 napot vett igénybe. A 125 belgyógyá-
szati beteg ápolási napjainak összege 1622 tesz, 
tehát egy—egy belgyógyászati betegre esik 12/, 
nap. A 79 sebészeti eset 1355 napig ápoltatott 
tehát egy sebészeti betegre jut 17/, ápolási nap. 
A 21 szembetegre 226 nap jutott, vagyis egyre 
átlag 10'/7 nap, operatio végeztetett 75. 

Az árva ügyek szintén kedvezők, mert elnök 
Böjtliy Kndre jelentése szerint a beérkezett 639 
drbból 607 elláttatott s igy csak 32 esetben nincs 
az érkezés havában intézkedés téve. Az árvapénz-
tár rovancsolásnál rendben találtatott. 

Tanfelügyelő  Éltes Elek jelentéséből örömmel 
lehet konstatálni, hogy az iskoláztatás a mait hó-
ban rendes volt; igen kevés esetben kellett mu-
lasztásokéit büntetést alkalmazni. 



M&rczius 13. C S Í K I L A P O K . 11. szám. 
Adófelügyelöi  jelentés szerint kedvezőbb az 

idei ez időszaki eredmény, mint volt a mult évi. 
Adófizetés  iránti halasztás mult hóban csak egy 
egyénnek adatott. 

Bartha lgnácz kir. ügyész jelentéséből kitű-
nik, hogy február  hóban a központi fogház  sze-
mélyforgalma  11« volt, és pedig 110 elitélt és a 

vizsgálati fogoly;  a járásiak forgalma  66, melyből 
5!» elitélt, 7 vizsgálati fogoly  volt. Februárban 7-el 
kevesebb bűnvádi feljelentés  történt, mint január 
hóban. Rabtartási költség czimén 262 frt  34 kr. 
adatott ki, mig a rabmunka-keresmény és más be-
vétel 103 frt  12 krt tesz. 

Végül felemiitjük  Pap Domokosnak az ál-
jainépitészeti hivatal vezetőjének jelentését, mely 
szerint a putnai útvonal 20 klméter hosszban ki-
építtetett; épitetlen van még 10 klméter útvonal, 
hol az építés közelebbről folyamatba  tétetik. 

L E V E L E Z É S . 
Jétékoayczéln tinczmnlatság.*) 

(Jüikázcnliiure, niáírz. 2. 
Habár közölve is volt már a Csikszentimrén 

február  hó 23-án tartott jótékonyczélu tánezmu-
latság általános sikere, a rendezőbizottság mégis 
erkölcsi kötelességének tartja a nyilvánosság te-
rén az anyagi eredményről — a t. szerkesztő ur 
beesés engedelmével a „Csíki Lapok" utján — be-
számolni. 

A kérdéses táncziiiulatság alkalmával a ren-
des bevételen kiviil. a kitűzött e/.él valósulhatásá-
hoz az igen tisztelt résztvevő közönség a követ-
kező felüliizet  ésekkel sziveske.lelt hozzájárulni: 
Ifj.  Molnár József  országgyűlési képviselő 2 Irt, 
dr. Csiszér Miklós 1 frt  4n kr, N. N. 1 frt.  Ko-
tek .Sándor őrnagy 1 frt.  Sándor Albert tvszéki 
bíró 1 frt,  < iái Endre tiszti ügyész I frt,  Nagy 
József  főszolgabíró  1 frt,  Veress Menyhért joggya-
kortiek 1 frt,  Köllő lgnácz vizsgáló biró 4i> kr, 
Geczö Béla tvszéki jegyző 40 kr. Benedek István 
tvszéki irodaigazgató 40 kr. Hosszít Ferencz plé-
bános 40 kr, Csató János s. lelkész 1 frt,  Albert 
Beniám körjegyző 1 frt  2<i kr, László Samu út-
biztos 1 frt,  Basa Mihály postamester 1 frt,  Birtha 
József  megyei t. aljegyző 4o kr, id. Jakab Alajos 
kereskedő 1 frt,  N. N. 80 kr, Sándor Izsák kör-
jegyző 50 kr, Mikóujfalvi  Sántha Lajos 50 kr, 
Miköüjfalvi  Sántha JJözsefné  4<> kr, Szentsimoui 
t'satő István 3u krral. 

Midőn a rendezöbizottság más vidékek fal-
vainak — hol volamely jótékonyczél számára szí-
nielőadások és fillérestélyek  szoktak rendeztetni 
- - példájaként egy nemes czélt. a szentimrei r. 
kath. iskola szegénysorsu gyermekeinek felöltöz-
tetését tűzte ki. az ezen nemes ezél elérhetéséhez 
iiagylelkiileg szép áldozattal járult minden egyes 
résztvevőnek ii"in késik hálás köszönetét nyilvá-
nosan kifejezni  s egyúttal elismerést szavazni kü-
lönösen Kiss iiábor adóteliigvelőségi száuitiszt ur-
nák, ki a tánezinulalfágol  iigye.seji és nagy fárad-
sággal vezetni szíves volt. 

Mindannyian tehát, kik a kitűzött ügy ér-
dekében áldozatukkal és fáradságukkal  a ezél el-
érésére szívesek voltak közreműködni, a rendező-
bizottság és a szegény gyermekek részéről fogad-
ják a legbensőbb hálával párosult forró  köszönetet. 

A rendező-bizottság nevében: 
Veress  Sándor,  Balázsi/  Lajos, 

elnök. titkár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Csíkszereda város 1888. évi zárszámadú-

sát a napokban vizsgálta meg a dr. Molnár Jó-
zsef,  Szabó Antal és Kovács Antal képviselőtes-
tületi tagok személyében kiküldött vizsgáló-bizott-
ság. A teljes rendben talált számadások szerint 
volt: 18.803 frt  90 kr. összes bevétel: ezzel szem-
beu a kiadások összege 12,977 frt  44 krt tesz, 
s igy vau pénztári maradék: 5820 frt  4<i kr. 238 
frt  42 kr. előirányzott bevétel még hátralékban 
van, mi azonban a vagyoni álláshoz hozzászámí-
tandó. — Tehát ezt az 5S2G frt  46 krhoz hozzá 
adva, Csíkszereda város vagyoni állása az 1888. 
év végén 6ÜG4 frt  88 krt tesz ki. 

— A csíkszeredai műkedvelő-társulat folyó 
évi márczius hó 16-án a „Csillag" vendéglő nagy-
termében tartja meg 4o-ik jótékonyczélu színielő-
adását, mely alkalommal a „Vereshaju" czimü 
3 felvonásos  énekes népszínmű fog  előadatni a 

*) Lapunk mult számában tjnzűlce miatt nem adtuk. 
bierk. 

helybeli kisded-ovoda javára. A színdarabban elő-
forduló  női szerepeket Papp Cyörgyné, T. Nagy 
Imréné, Czipera Paula, Éltes Jakabné. Lakatos 
Mihályné, Bruszt Elekné, Orbán Netti, llahn lióza, 
Vincze Amáli, \Vellmann Eteika; — a férfi-szere-
peket Gozsy Árpád, Balló Gábor, Darvas Béla, 
Tamás Béla, Román István, Hazay László, Gözsy 
Ferencz fogják  játszani. Helyárak: Körszék 80 kr. 
Zártszék 60 kr. Földszint 50 kr. Katonák és ta-
nulóknak 30 kr. Gyermekjegy 20 kr. Karzat 20 
kr. — Jegyek előre válhatok Györgyjakab Márton 
könyvkereskedésében, előadás estéjén a pénztárnál. 
Kezdete pontban 7 órakor. — Előadás után táncz 
lesz. — Feihivjuk a t. közönség figyelmét  ez ér-
dekesnek Ígérkező előadásra a jótékonyczél iránti 
tekintetből is. S megvagyunk győződve, hogy a t. 
közönség teljesen méltányolni fogja  a rendezők és 
közreműködők odaadó és buzgó fáradozásait,  a 
melylyel e különben nehéz népszínmű szinrehoza-
talában törekedtek. 

— A vereskereszt-egylet esikszeredai fiókja 
folyó  év április liö 1-én — és nem 6-án, mint elő-
ször terveztetett —- saját pénztára javára a „Csil-
lag"' vendéglő helyiségeiben tánczniulatsággal ösz-
szekötött közvacsorát rendez. Lapunk február  2n-án 
megjelent 8-ik számában már megemlítettük, hogy 
a rendező bizottság élén özv. Lázár Dénesné, 
mint bizottsági elnök fog  állani; most felemlítjük, 
hogy alelnökül Kndes Ida, bizottsági tagokul pe-
dig: Endes Józsefné,  Éltes Jakabné, Metz Vil-
mosné, Pál Gáborné, l'ap Andrásné, Szöts Márton-
né, Gál Fáekné, Dr. Fejér Antalné, Vajna Máli 
és Lárencz Albertué, úrnők választatlak meg. — 
Oly névsor, mely magában a legnagyobb garanţia 
arra nézve, hogy a tervezett közvacsora a legke-
lemesebb mulatságok egyikét fogja  képezni és ha 
ehez hozzá vesszük, hogy Csik-Szeredából és kör-
nyékéről mintegy hariniuezliat lialal özvegyasszony 
és szépleány kéretett fel  az asztalak körüli kiszol-
gálásra, elmondhatjuk, hogy minden megvan téve 
mi egy estélyt vonzóvá és kedvesé lehet. A ren-
dező bizottság gondoskodott arról, is, hogy a ga-
vallérok egy jó része bevouussék a működő tagok 
sorába. — l'gyanis tizennégy liataiem ier lelt léi-
kéivé a tánrzok rendezésére. Jelszóul a nők ré-
szére kiadatott, hogy lehelő legegyszerűbb házi 
öltönyben jelenjenek meg. A belépti dij 30 kr. 
leend, s a legjobb ételek és italok igen olcsó ár-
ban fognak  kiszolgáltatni. A meghívók legkö-
zelebb szétküldetuek. — E minden tekintetben 
élvezetesnek igérk-zö es e inelett is kevés kiadást 
okozó estélyt ajunijuk a közönség figyelmébe. 

Halilozas. Csiktusiúdi Jánosi Péterné sz. 
Lázár Mária élete 58-ik évéoeu folyó  In» II-én 
este 11 órakor egy heti súlyos szenvedés uiáu 
meghalt. 

— Gyergyói hirek. A gyergyószentmiklósi if-
júságnak szokásos hudiagyó keddi bálja — mely-
ről terjedelmes tudósítást kapiuuk, de lapunk zár-
takor s e miatt csak röviden emlékezhetünk meg 
— márczius 5-én tartatott meg a legvigaob han-
gulattal. Közönség szép számmal volt jelen s kr 
véssél 9 óra uian megkezdődön a mulatság, mely 
egész hajnali 5 óráig lartott. A négyeseket 30 -32 
par, a körmagyart pedig 2ó par táuczolta. — 
M á r c z i u s lö-é t (iyergyószentiniklósoii is meg-
ünneplik. A reudezö-bizottsag Lázár Menyhért el-
nöklete alatt megalakult s nagyban tolynakaz előké-
születek. — H a 1 á 1 o z á s. Id. Vakár Gergely 
gyergyószentmiklósi kereskedő-segéd életének 79-ik 
évében f.  hó 5-én meghalt. 

— Hentdller Lajo3 „G ö r g e y in i n t p o-
1 i t i k u s" czimü töriéiuliiii tauiiiiiunyaru előfi-
zetési felhívást  bocs.itott ki. A munka t. évi ápri-
lis közepe táján fog  megielenni s az előfizetőknek 
bérmentve fog  meglcüldetni; előfizetési  ara 1 írt 
80 kr. Az elolizete.si pénzek f.  évi márczius 31-ig 
Horuyászky Viktor akadémiai könyvkereskedésébe 
(akadémiai bérliaz) intézendok. A munka 16—17 
íven, 8-adrét alakú díszes kiállításban fog  megje-
lenni. 

— A konstantinápolyi tanulmányi utazásban 
— eddigi értesülésünk szerint — Arad, Brassó, 
Debreczen, Déva, Kolozsvár, Kőhalom, Medgyes, 
Marosvásárhely, Segesvár, Szeben, Sepsiszentgyörgy 
lesznek képviselve. — A kirándulás rendezősége 
nagy tevékenységet fejt  ki az út kellemessé s ta-
nulságossá tételére s már is sikerült oly részlete-
ket biztosaili, minőben kevés kiránduló társaság 
részesült a keleten, sőt mint értesülünk, a társa-
ságra minden városban hivatalos ünnepélyes fo-
gadtatás is vár. A kirándulás iránt Szerbia, Bul-
gária s Törökország legmagasabb körei is érdek» 

lödnek, hol az már be is van jelentve s legrokon-
szenvesebben fogadtatott. 

— Előfizetési  felhívást  vettünk „Torda város 
mongrafiája"  czimü nagyérdekiinek ígérkező műre, 
mely Orbán Balázs orszgy. képviselő tollából fog 
kikerülni. — Szerző — mint előfizetési  felhívásá-
ban irja — az e téren jelentkező hézagok egyik 
legnagyobbikát véli betölteni akkor, a midőn Torda 
város monográfiájának  megírására vállalkozott s 
elismeri, hogy nagy fába  vágta fejszéjét,  mert Torda 
a hajdani Erdély összes városai között a legjelen-
tékenyebb helyet foglalta  el, s oly nagy és ragyogó 
múlttal dicsekedhetik, mint egyetlen városa sem. 
Szerző — mint tovább irja — gyenge erővel bár, 
de elszánt akarattal vállalkozott e múltnak feltá-
rására. Az 5 évi ernyedetlen munkásságnak ered-
ménye egy nagy kötet., a melyet vagy 50 díszes 
nagy s több szöveg-kép fog  díszíteni. — A munka 
legnagyobb 8-adrét alakban, finom  papíron ez év 
tavasziin fog  megjelenni s 35—10 nyomtatott 
ívre fog  terjedni. Előfizetési  ára fűzött  kötetre 3 
frt,  diszkötésü kötetre 4 frt.  Bolti ár 5 és 6 frt 
lesz. — 

— Nyilvános számadás. A csíkszeredai önk.-
tűzoltó-egyletnek tolyó február  hó 16-án tartott 
tánezmulatságából bejött összesen 82 frt,  melyből 
a 60 frt  26 kr kiadás leszámításával tisztajövede-
lem maradt 21 frt  74 kr. Ez alkalommal felülfi-
zettek: Madár Imre és Nagv Sin lor ţ—1 frtot, 
Gál József  60 krt, Kröss Elek. Kikinday Gyula, 
Dr. -Molnár József,  Schuster százados, LőritiiíZ Fe-
rencz és Csedő Istvánné 40—40 krt és egy pénz-
ügyőri t'övigyázó 20 krt. Fogadják a tisztelt felül-
tízei ok és a nemes ezél iránt érdeklődök hálás 
köszönetünk nyilvánítását. Szabó Antal pénztárnok. 

Sajtóhiba. Lapunk mult (lu-ik) számának 
„Két bál" ezimii második táreza rovatába ominó-
zus sajtóhiba csúszott be. l'gyanis a második ol-
dalon levő vonal alatti rész 2-ik hasábjában alul-
ról fölfelé  számítva a 7-ik és lo-ik sorban elő-
forduló  ,.házassági istennő" és „kitűnő istennő" 
szavak helyett „házassági i s t e ir' és „kitűnő 
i s t e n" olvasandó. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A répa-termelésről. 

Műveleti növénycink között igen fontos 
szerepet játszik a répa, melynek különböző la-
j. i, ugy a háztartásban és gazdaságban, mint 
gyárakban többféle  czélokra használtatnak fel. 

A répának sza'tnos valíajai vannak, ezek kö-
zött Icgismerctescbb a ezukor-, takarmány-, 
sárga vagy murok- és a vörös vagy czéklarépa. 
Utóbbiak leginkább csak kertekben kisebb 
mennyiségben termeltetnek, mig a két előbbi-
nek nagybani termelésével hazánkban igen sok 
helyen találkozunk. A ezukor répát leginkább 
szesz és ezukor gyártásra termelik, s igy ter-
melése is csak olyan helyeken lizeti ki magát, 
hol ilyen gyárak közelében vannak. A takar-
mányrépa kizárólag csak állati tak -rmányul 
használtatik fel,  s mint ilyen takarmányszük 
vidékeken igen kifizeti  magát. A takarmány 
répának töbhléle faja  van melyek leginkább 
gyökük alakja és húsok színénél fogva  külön-
böznek egymástól. Ezek közül termelésre leg-
inkább ajánlható az oberndorli és sárga buezok 
répa. 

Éghajlat tekintetében a répa leginkább 
szereti a mérsékelt éghajlatot. Talajra nézve jó 
erőben lévő közép kötöttségű nomokabb agyag 
talajban leginkább tenyészik s a frissen  trágyá-
zott földet  szereti. Ültetése előtt a földet  alája 
jó mélyen meg kell munkálni és jól el porha-
nyitani. Vetcse ápril hóban még pedig — ha 
nagyobb területet vetünk be — legkönyebben 
sorvető géppel; de ha azzal nem rendelkeznénk 
zsinór után leszkekle történik. A kézzel való 
vetésnél ügyelnünk kell arra, hogy egy fészekbe 
2 szemnél több magot ne tegyünk; mert ké-
sői.b a ritkításnál igen sok munkát fog  igénybe 
venni. A sorokat egymástól 50—60 cmrre, a 
sorokban a lészkeket pedig 40 —50 cmrre kell 
tennünk. 

Kikelés után a gyomtól jól megtisztítandó 
s a talaj kapálás által jól meg porhanyitandó. 
Kapáláshoz legalkalmasabb egészen hegyes 
kapát készítetnünk, s azt ugy alkal azni 
a nyélbe, hogy azzal 45° szöget alkosson, mi-
nek folytán  a kapálás mindég hnzva történik 
a mi nagy előnyünkre van különösen akkor ha 
már a levelek nagyobbra nőnek. 
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Ha első kapálás után a tálai meggyomo-
sodott, akkor végezhetjük a második kapálást 
s ezzel egyidejűleg a ritkítást. A ritkításnál 
ügyelnünk kell arra, hogy egy helyen egy tő-
nél több ne maradion; mert cllcncsctbcn nem 
lenne elegendő tér a gyökér kiicjlődésére, azért 
legczélszerübb, ha ezen munkához kiilön mun-
kásokat alkalmazunk, kik elől menve végzik a 
ritkítást és az esetleg hiányzó tövek pótlását, 
s egyúttal a tő közelében levő gyomot kiszedik. 
Ha a'ritkítással egyszerre a hiányzó töveket is 
pótoljuk, akkor nagyon meg kell választanunk 
az időt, hogy az ültetésre szárazság ne jőjón, 
inert különben munkánk sikertelen lenne A 
pótlás egy e czélra készített h gyes ültető fa 
segélyevet történik, mclylvcl a gyökérnek he-
lyet csinálunk, s a pahintot gyökerének vékony 
hegyét elcsípve abba bele illesztjük s újból 
földet  nyomunk mellé. A harmadik kapálással 
egyszere végezzük a töltegetést is, melv abból 
áll hogy, a földet  a tövek körül kissé felhúzzuk. 

A répának levele is igen jól felhasználható 
takarmánvnyal s épen azért a midőn már lát 
juk, nogy azok a földön  kezdene].' elterülni, — 
le kell szedni — ügyelve a leveleknek korai 
leszedése nagy hátrányára van a g\ükér kép-
ződésnek miért csak az úgyis ves/end >be me-
nő alsó leveleket szabad leszedni. A gyökerek 
leiszedését a fagyok  beállta clmt tehát nálunk 
már szeptemberben végeznünk kell A leNze 
dés legkönnyebben a két.igu vilin alakú kapa 
segélyével történik, azonban ennek hiányában 
ásóval is végezhetjük. A felszedésnél  ügyelni j 
kell arra, hogy megne sértődjenek s a levelek , 
lehetőleg a sártól kiméltcsscnek meg, miután 
azokat, ha mindiárt fel  nem has/11 ihatnak, be-
sózva több ideig eltarthatjuk takarmánynak. 

Felszedés után a gyökerek levelektől és , 
földes  részektói megtisztitandók és pinc/che j 
vagy verembe télire clrakandók. Kgv igen jó 
módja a télire való eltartásnak a kupaezokba j 
rakás. Ez ugy történik, hogy a kertben vagy 
istálló közelében hol erre alkalmas helyünk 
van a répát csomóba rakjuk s először s/almá 
val eltakarva jó vastagon bclolJíIjük. 

Így lehet az egészet egv csomóba is rakni, 
de sokkal czélszeriibb apró kupaczik it csinálni 
a végből, hogy ha péld. télen egyet leibontunk 
azt egészen kiüríthessük és fagymentes  helyre 
tehessük a mig logvasztás alatt van. 

A magnak való répákat oszs/.c! leN/edés 
után válogatjuk ki. K czélra legszaivilyos.ib-
ban fejlődött  ép példányokat választjuk, me-
lyeknek szív leveleit nem szeduik Ezeket 
legczélszerübbcn pinczéren honv«kb i té\e tart-
hatjuk el tavaszi kíültetésig. 

A magtermelés ugy történik, lutgy a/ e 
czélra elrakott gyökereket tav.iszs/a! fagymen-
tes időben, jól megmunkált földbe,  — e^y 
mástól 70—80 czentiméter távolságra kiültetjük 
s nyáron a szükséghez képest kapálhatjuk. Ha 
a magszdrak már kihajtottak, azokat karúhoz 
kötjük, hogy a szél le ne törje. A magvak ngvan 
egy tóvön nem érnek egyszerre mea. s azért 
tanácsos p korábban megérett magfüzéreket 
külön leszedegetrii, hogy a mag el ne hulljon. 
Ha az egész megérett, akkor sz irastól levág 
juk s száraz szellős helyen vagy napon meg 
szárítjuk és kicsépeljük. A magvak kitakarítása 
rostálás által cszközlhctö. Eltartásukra szintén 
száraz és inkább szellős hely kívántatik 

Egy holdról nyerhetni 2uu-:l.d m. m. 
takarmányrépát nem számítva beie a leveleket, 
melyeknek súlya szintén néhány méter má-
zsára tehető. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 2810—188!). 

és az. alább megjelölendő telekkönyvekben foglalt 
ingatlanokból alperest illető felei-észre,  még pedig: 

1. a csikszentgyörgyi L rész 413. sz. tjkv-
IM'Z foglalt  A -j- 1375. hrsz. kert 1

 3 részére 
frt  5o kr. 1651, 1652, 1653 hrszá'.mi iunatlau 
részébe fri  16 ín. hrsz. ingatlan 1 rezére 
Irt - 172'», 1721, 172 $. 172*. hr>zár.iu ingatlan 

részére 12 frt  ön kr: 1732. hisz. ingatlan 
részére 41 frt  50 kr; 1738. hrsz. ingatlan ré-
szére 3 frt  1866, I8i>7. hrsz. ingatlan 1 -j részére 

Irt 5o kr; V)51. hrsz. ingatlan részére 4 frt 
kr; 2041. hrsz. ingatlan ' részére 5 frt 

'j>> 12, 2o4:i. hrsz. ingatlan S részére ]o frt 
2 frt  5n kr; — 

.j részére 11 frt  50 kr : 
1 frt  50 kr; 

i"w. lírsz. ingatlan ' -j részén 
>|o:j. 5104. hrsz. ingailan 
>161. hrszánin 

>|lj!> -j 
2 frt  - kr: 
2 frt  5i 1 kr; 
I frt  50 kr 

I ---

5 111. 2 frt kr 
tit 5o kr 

1 frt kr 
frt kr 

I-.7S1. 12 frt kr 
12 Irt - kr 

7 .Vil. frt kr 
frt kr 
frt kr 

Miw frt ">n kr 
s r>,". frt 5o kr 

11 I i-i kr 
l IV t ki-

:>7<>L 1 frt ki-
1 IVI kr 

hr,i. lit 5o ki 
1 : szaam Irt kr 

íVl kr 
D.s',1. 1 fri lu-

1 Irt ki 
1 I frt kr 

frt kr: 
limlH. i'rt kr 
11 ii i.i !. fri kr 

\ e>ik sz.eillg;, örg/p 1. l'"-Z 13 12. tjkx -
Inii \ !- ti'i.iss. Iii'sz. injaik II iv>ze 1 1 

györgy község házánál megtartandó nyilvános' 
verésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ing 
lanok bersáráunk 10 százalékát készpénzben, vs 
az 1881. rio. t.-pz. 42 §-ában jelzett árfolyainn 
számit:,tt issl . évi november hó 1-én 33: 
sz. a. kelt ig i <ságügvminiszteri rendelet 8. §-áh 
kijelölt, óvadékké'pes értékpapírokban a kiküld 
kezéhez letenni, avagy az 1881. (iO. t.-cz. 170. í 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleg 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervén 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság, Csi 
szentmártonon. 1889. február  16-án. 

Ci-áJ. I s t v á n , 
kir. aljbíró. 

A 21 ni frt  készpénz, 17 hold fóld,  5 igí 
25 kézi napszim, véka vegyes gabona, — 
köbméter <l-5o, lüz.ifa,  mintegy 2o frt  Stóla, 1 
kás és óllal javadalmazott j e g r e a y e i r. kat 

r I I! 1 11 F « 
t. 

m m 
álloia.isj-
n\it 

Is.-O. április 7-éig p á 1 y á z a t o 
kolozsvári plébános. 

k. 

Faikas Lajos 
v e g y e s k e r e s k e d é s é b e n 

eu'v jó e^aladle'd való liu — ki leg- j 
ahibb 1—- gyinn. os, tályf  végzett — 

(.5—,"ii azonnal lel vételik. ^ 

\ Y linii" ir. \z 1313. sz. i,k\beli 
szánni ingatlan része I fri. 

4-er. Az 13 l-l. sz. t.jk\beli \ -j 
>z.iniii ingatlan '/, resz«'-t IV: kr. 

ré̂ ziM « frt.  .S'iol. hrsz. 
t-r;!U. 

Ili. 

6J5I. hl' 
hr. 

re.sz.et 21 

III Ẑ. 
5-ör. Vz 1315. SZ. íjktbeii \ 6-1 

ingatlan részén- 1 Irt ">o kr. 
»r. Az 1346. sz. t.;kil"-N louíali \ , «ÍÍJ'.I. 

hl s/átou iíî allan részére frt  krban i-íeii-
lle| iilegállapit'iit kjkiáliási árban ezelllle! rlrelldvlte 

hogy a fiua  -bii nieiri-lölt ingatlanok az 1833. 
ivi május 13-ik napján délelöiti '.1 órakor 1 'sik.-z. nr-

Í.S. 

2;>0 di 1) 3 -I éves, dús gyökérzettel és ki-
fejlett  koronával biró 

alma, körte, szilva és meggy 
neiues cllMmp  r g 

Valamennyi áruba bocsátott oltvány 
liíMVC/Uy Máté jeles pomologusunk által 
tenvés/.tésre kiválóan ajánlott faj. 

Erőtelje-* 2—3 éves alma magonezok 
is kapható];. száza. 1 frtjával 

Csik-Tj Tusnádon, M á r k o t * J á n o s 
i3—.">) innitónál. 

(Ü S I ö l t s é g T r e t é s . 

4 
I 
< 
< 
© 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré tPszi, hogy a csiksom-
lyói r. katb. iskolák pénzalapja végrehajtatónak 
csikszentgyörgyi Bors István végrehajtást, szen-
vedő elleni 150 frt  tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében sv csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a csikszentmártoni kir. járásbíróság) te-
rületén levő Csikszentgyörgy község határán fekvő 

I i < 
I 
I 
< 
I 
• 

A ii'ii/i/i)irltósii;/ii  ni. hu' i»!tt:IFI:iiiiiis:t<  F  linóik  S'o>. sv«MII  liisiciulr'sseti 
lorni'iiii/reii'lelrlr  g iíintk  tétjeién  iin i/teh-líi  r's  fiihh  tiizaltú  eíjfílel  által  ajánlott  S több 
l;<'i.:*rij  állal  nin/mnlelt 

T I Í Z O L T Ó - r E C S K E N D á l C - á s S Z E E E K R Ő L : 
1 drb. soproni Seltenholér-féle  két vagy négy kerekű ">., 14. vagy 

15 számú fV(*.<4k«'ii«IŐ  10 ni henger-átmérő előirt felszerelések-
kei, ii in.: 4 méter szivó-tömlő <i méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Kiilön rendelendő ' 0 méter, a magyar egységes csavarrai ellátott I. 
minőségű keiidertöinlő. íi rézesavarral 

1 ilrb vizliordó kocsi, pirosra testve, va^tengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabronesal és 1 drb 100 lit. kádilal, 
belíil vastag horganylemezzel bélelve . . . . 

1 drb horció és kál kiilön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra festve  42 frt. 

2 drb G mtr hosszú tíizlétra, 2 vég'n vasalva, festett 
2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve 
2 drb tíízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, testve . 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve. 
4 drb villa, „ „ „ „ . . 
2 drb lámpás, földbe  beszúrható. 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

nak is használható 
l-\ivar Sopronból . 

ti 50 frt. 

117 frt. 

250 frt' 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
f>  frt.. 
6 frt. 

1G frt. 
54 frt. 

Összesen llf>5  fit. 
1-Viitin gyári ávuktiril hajlandó va«yok tiimcRps mrRienili-li-sckn-1 10" „, ina «/ix&lrknt ciffilni. 

Tekintettel arra, hogy a nyáiMsnk i>»ntli-li-ü-IÍU l iul á̂  isan le! vannak lialiii i/.vn; tDvábbii, hogy a magas kormány-
rendelet ('ilcliiii'lx'ii a s/.civk licv.iti/.ési-ir uâ mii iu.itl i,l > vjn hagyva; kórisin lu'isos niegreuili-lé.Heket mielólib 

hozzám liekiilJcni. - Levéltenl felazőlitásra  kész3ágsel beutazom eaját költaégemen. 
E i e m e r EáLe. első székely gépi-aktái- és ..Soproni Seltenliofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

D C EWa'i EsgieTcacscIccít tireai Eoltresz Ferencz úrhoz Caik-Kare:fal7in  íordnlnL 
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Nyomatott tfyyrgyjakah  Máitonuál, Csikszeredábtui. lţiby. 
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| Szerkesztőségi iroda: § 
* Csik-Szereda >£ 
ţSmltta-hi*, (poita mellett}* 
+ hová i* 
-K a lap Bzellemi részét illető % 
$ közlemények küldendők. £ 

ţ Kiadóhivatal: t 
+- Györgyjakab  Márton* 

Előfizetési  ir: 3 t B 
-K Egész évre 
+< Félévre . 
ţ; Negyedévre 
-K 

* frt  £ 
i frt  » 
1 frt» 

könyvnyomdája 
h O T á 

u elöflietéil  pénzek éa 
hirdetések küldendők. 

tarsadalnti, közga. 

4 mrdetisi dijak: I 
3 hasábos petitsorért vagy* 

^ annak helyéért 5 kr. £ 
+ Bélyegdijért külön minden * 
í j beiktatásnál 30 kr. ÍJ 

M E G J E L E N I 
W HETI LAP. Nyílttéri czlkkek J 

î soronként 10 krért közöl- * 
telnek. 

Előfizetési fölhívás! 
A minden szerdán megjelenő társadalmi, 

közgazdasági és szépirodalmi,CSIKI LAPOK' 
czimü lieti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 Irt. 
Negyedévre 1 frt. 

Gyiljtők G előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSIKI L A P O K - kiadóhivatala. 

Néhány szó a csíki kivándorlá-
sokhoz. 

E lapok 8-ik számában megjelent a 
„Csiki iparról" szóló megfontolt  ezikk, mely 
az ipar pangásán panaszkodva, a valódi 
megélhetést mellőző nagyzást is méltán os-
torozza, önkénytelen visszhangul veri fel 
azt a kérdési, mi az oka azon számtalan 
kivándorlásnak, mely napról-napra, óráról-
órára tömegesen ismétlődik ? 

Mindenesetre sötéten ijesztő jele ez 
azon általános pauperismusnak, mely ma-
holnap a nagy politikai szabadság iróniá-
jául a valódi szolgaságot teremti meg s mely 
különösen a nemességére és szabadságára 
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büszke székely népet a jobbágyságot felül-
múló cselédség igájába hajtja. 

Hogy ezen állításban semmi túlzás nin-
csen, nem fogja  tagadni, a ki tudja, hány 
útlevelet kell naponta kiállitáni, s hány van, 
kinek útlevelét kiadni a legcsekélyebb fize-
tési kötelezettség is megakadályozza, mert azt 
teljesíteni képtelen. 

Hány van a kivándorlók között, kit 

nak 

en, a 
egy évtizeddel e 
isinertek, s ki mos 
munkaidő beálltával, .ymosás 
reményével siet Románu. i napszámosnak. 

Szóval — a kivándoi-i is nagy mérve mé-
lyen elszomorító, fenyeget  és mind folyto-
nosnbbaii ismétlődő ténynyé lett. 

A mi e kivándorlásoknak kezdetét il-
leti, a történelem tanúsága szerint a zsili-
pet már régen felnyitották  azon politikai 
viszontagságok, melyek mint katonát becsül-
ték a székely népet», de éppen ezáltal a 
megélhetés biztosításától is nagyon gyakran 
elvonták; sőt azonkívül, hogv mindenfelől 
veszélynek és üldöző pusztításnak kitéve, 
biztosabbnak érezte magát a menekülésben, 
a Bttkow-féle  kegyetlenkedések és zsarolá-
sok is .sértett önérzettel űzték el vérével ön-
tözött földjéről,  szeretett völgyei és hegyei 
közül. 

S a mi e politikai okok következtében 
kezdetét vette s mondhatni csak kiszivárgás 
volt, ma más körülményeknek is hozzájá-
rultával zavaros folyammá  növekedett. 

A székely nép érdekein szivvel csüngő 
férfiak  ugyanis már rég a kimutatták, hogy 
a bérezés völgyes kis haza, a túlnépesedés 
arányához még a földnek  nem épen bősé-
ges termékenységét, is hozzávéve, hasonlóan 
a kicsiny méhkashoz, a munkás polgárok 
együttes befogadására  és eltartására elégte-
lenné lett, s az egyes igényeknek még a 
köznép körében is fejét  felütő  tulcsigázásá-
val a földtnivelés  a szükséges gyümölcsöt 
înec nem hozza. S valóban a mezők kes-

O 
kenyre hasogatott szalagjai úgy a túlnépe-
sedésnek, mint a szegénységnek felkiáltó 
jelei. 

Az ezek által előidézett kivándorlási 
eredménynek ellensúlyozására, s különösen 

Moldva-Oláhországból való elfordítására  is 
felvetették  az eszméket, de azok, amennyi-
ben a kivándorlásnak nyugatra való irá-
nyításában tetőznek, messzeható, felsőbb 
körök és a két haza minden polgárának 
közös ügyért lelkesülő tényezőit kívánják s 
közeli, önkészitette gyógyszerrel nem orvo-
solhatók. 

Vannak azonban a kivándorlásnak olyan 
okai is, melyek talán gyógyíthatók, eltá-
volíthatók volnának, ha a nép rá figyelmez-
tetve és figyelve  lenne. 

Az elszegényedés és az ebből származó 
kivándorlásnak egyik oka a túlságos hitel-
élvezet, a kölcsön-szeretet. 

A hitel-századát éljük s a kapitalismus 
uralma alattvalói felett  zsarnoksággá váltó-
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zott s pókhoz hasonlóan szövi és fesziti  ki 
szálait, h o g y zsákmányát elfoghassa. 

A hitelnek m -g van ugyan a maga 
nagy jelentősége, társadalmi hivatása s gaz-
dasági emelő ereje, de csak ott, hol a hitel 
a magánkezekben is nem fölemésztésre,  ha-
nem uj tőkésítés alapjául szolgál. 

Ott azonban, hol a kölcsönvett össze"-

' O 
jövedelmező forgalom  hiányában a kölcsön-
vevőnek kezén nemcsak bármily kis kamat-
lábat kihozni nem tud, hanem maga a tőke 
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is elkallódik és elmosódik, — hol a törlesz-
tésnek rendesen folyó  biztos alapja nincsen: 
ott a kikölcsönzés csak ^omlással végződik. 

E veszély kezdette fenyegetni  nagy-
mértékben a székely népet, mely a hitel-
hez hozzászokván, kicsiny szükségleteinek 
fedezésérc  is nagyobb kölcsönhöz nyul s e 
hitel malmán különben sem nagy birtokát 
leőrölvén, az őt lekötő föld  hiányában idegen 
hont keres. 

Lehet a székelynek bármily nagy élel-
messége, lehet bármily nagy szorgalma, de A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 

—5S3MÖ--
Márczius 1 5 . 

Homályba bnjt soká a nap, 
Nem fakasztott  bimbót, 
Idegen ült magyar vállán 
Szabadsága ingott. 
De a lelkesültség hangja 
Elűzte a felhőt, 
S márczinsnak Idusában 
Napja újra feljött. 

Szent a dal, melynek varázsán 
Fölébredt a nemzet, 
S ezredéves ősjogának 
Becsületet szerzett. 
Szent a hajdan minden percze, 
Mely ez üdvért telt le, 
Melyért hitét annyi bajnok 
Vérrel pecsételte. 

Nagy Constantin ragyogványa 
Dicsfényt  lövelt, mint ez; 
Talpra magyar! ne hagyd jogod, 
In hoc signo vinces. 

Embery Árpád, 

>j Kincs lelke." 
— l'cschkan Emiltől, németből. — 

A mult esztendőnek egv szép őszi napján este 
felé  magányos gyalogos érkezett meg Zellbe, s 
azonnal a tó partján álló fogadóba  sietett, hol La-
rinsky bárónő után tudakozódott, feleletül  azt nyeré, 
hogy ez már négy hét óta itt tartózkodik, de ke-
veset látható, s hogy a szállodának egy mellék 
épületét bérelte ki, hol komornájával lakik. 

Ott, s az azt vis parkban tölti 
el a nap legnagy; it-, néha azon-
ban kora regge' îk a tavon, 
miért is a iné ' hableány-
nak nevezte lal ember, 
ki hiába \y *• állitá, 
hogy niiu elneve-
zés. 

be-
széde 
s 111' 
ide 

F-I 

vényhez ért, sőt akaratlanul meg is mászta, mi-
dőn észrevette, hogy épen a legjobb helyett vá-
lasztotta a kikötő kikémlelésére, sőt hogy már 
messziről látja közeledni a hableány sajkáját. 

Valódi magány volt ez, követhette gondola-
tait a nélkül, hogy egyetlen élő lény zavarta volna. 

Pedig már ennek a látása is fájt  neki. Évek 
óta a hegyek magányában élvén, elszokott a vi-
lággal való érintkezéstől, — s kellemetlen érzel-
mek ébredtek már akkor lelkében, midőn városias 
öltözetű embert látott. 

A kősziklához tapadt sasfészkéből  csak az a 
hir üldözhette ki, hogy Larinsky bárónő a szom-
szédos Zellben tartózkodik, őt szerette évekelőtt, 
még midőn a világban élt, őt szerette ma is. Dii-
moni hatalom uralkodott szivén, mely ellen hiába 
küzdött. 

ő mindent elkövetett, hogy ama vonásokat 
elfelejtse,  hogy e szenvedélyt megsemmisítse, de 
mind ez hiába. 

A legőrültebb élvvágynak adta át magát, de 
viden serlegben az ő vonásai tükröződtek vissza, 

len leányarezban az ö mosolya gunyolá őt. 
Majd elhagyta a világot, s a természetnek 

bármit tett is, akár a legszéditőbb magas-
Wette a zergét, akár a legveszedelmesebb, 
•íytől még át nem lépett gletscherhágókon 
kisérte mindenütt, önmagát nevette, ka-
'ését, — de hiába. 



Márczius 20. 
12. szám. 

az is igaz, hogy a pénzt markában 
s jövedelmeztetni nem igen szokása, i 
kell teliát neki uzsora, törvényes kaina 
mellett is a rendes fizetési  és visszafizetési 
teher könnyen elnyomja. 

Ennek persze törvényes gyógyszere 
szintén nincsen, de a jóakaratú magán föl-
világositások sokat tehetnének, sok család 
existencziáját megmenthetnék, ha azok által 
egy kis önmegtagadással kikerülhető hitel-
től az egyesek visszariadnának. 

De éppen ez önmegtagadás, e takaré-
kossági szellem készül kiveszni. 

Szinte művelődési feltételnek  tartják, 
hogy a székely leány hazáját elhagyja. Itt-
hon e l szegődni sem akar, hanem talán ne 
hány forint  különbségért idegen föld,  vagy 
távoli városokba epedez. 

Nem is emlitve az illetőnek erkölcsi sii-
Jyedését, mi lesz ennek gazdasági követ-
kezménye? Az, hogy az ilyen leány haza 
jön férjhez  menni, telve czifrálkodási  és élv-
vágygval, telve az ős-egyszerüség gunyo-
lásávai s telve nagyon gyakran undor-
ral az olyan mezei munka iránt, mely iz-
zasztó ugyan, de egyedüli megélhetési esz-
köz. Az ilyenből aztán mü ven munkás csa-
ládanya, milyen takarékos házinőlesz,—el 
lehet gondolni. Nemcsak a család tönkre-
menésének főtényezője  lesz, hanem példája 
hatni fog  másokra is, kik tőle, a szegénytől 
divatot és czifrálkodást  tanulnak s mert erre 
ki nem futja,  új hazát kell keresni. 

Van még a kivándorlásnak egy iicinc, 
midőn a kivándorló itthoni csekély liolini-
jével nem törődve, fecskemódra  siet a mun-
kaidőre Komániába s télre ismét visszatér. 
— Tehát éppen akkor hagyja el hazáját, 
midőn itthon is szerezhetne, — s midőn 
az ebből származó muukahiány a gazdákra 
is bénitólag hat. — U ott több napszámot 
kaphat, de azalatt itthon semmije sem is 
lesz, a kapott pénz elfogy  s tengődéssellesi, 
mig ismét menekülhet. 

Hanem ezek mind olyan bajok, melye-
ken segíteni nagyon nehéz s orvoslása az 
egyéni előrelátás halvány reményéhez fűző-
dik mindaddig, mig a munkaerő helyi le-
kötéséhez felsőbb  és minden irányú befo-
lyás uj megélhetési módok nyújtásával közbe 
nem lépik. Pedig a székely nemzet niultjá 
nál, erejénél és hivatásánál fogva  méltán 
megérdemelné, hogy neki kenyér biztosit-
tassék, s ne kényszerüljön az idegenek mor-
zsáit könnyes szemmel szedegetni G. 1. 

Végre belenyugodott sorsába. Egykoron re-
mélte viszontszerelin'-t, de a baronesse váratlanul 
elfordult  tőle, sértő hidegen bánt vele, s ö mene-
kült. Azután hallott Werashausen báróval való el-
jegyzéséről, s kezdé megvetni. 

De azon eljegyzés csak inende-nionda volt, 
soha sem jött létre. Wernshausen öngyilkos lett. 
„Ö kaczérnő, kinek nincs lelke", irta egyik barátja. 
„Wernshausen még nagyobb bolond volt, mint te, 
mert látván, hogy nem szerettetik pisztolyhoz 
nyúlt". Róbert válaszsza pedig igyhangzott: „Én 
nem vagyok őrült, elfeledtem  öt és mindent". De 
e mellett gondola, hátha mégis szeret és te félre 
isinerted őt, — vissza utasitá a bárót, talán azért, 
mert téged szeret. 

E gondolatok azonban muhinak, mint jövé-
nek, fájdalmasan  mosolygott, mig szemei a völgyön 
átvonuló ezüst szálakon merengtek, gondolatai újra 
fel-fel  ébredtek, de az ezüst szálak nem nyarat 
igéitek, hanem közeledő enyészetet hirdettek. 

Ekkor meghallotta, hogy ő Zellbe jött. Ter-
mészetesen azt hitte, hogy érte; lelke remény és 
kétkedés között tétovázott, mig végre elhagyta 
sasfészkét,  hogy Zellbe menjen. 

(Vége köv). 
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l'ejezésí adott 
letve katonák ni. 

személyes kér-
j.y Antal kivánta 
zitani, utána As-

3s czinién beszélt, 
•t szót Ziskay nia-

,án Kovács Altiért 
k feletti  vita folyta-

Ödön személyes kér-
dett. Pongrácz Károly 

;t és bátorságát vette 
»gos kicsinylésével szem-
el Miklós a 48-as honvé-

•Ijeneket, s beszédében ki-
.gy a 48-as honvedek il-
r.lilii zászlójukat elhagyták 

sem gyávák, s u (lenek nem voltak, hanem csu-
pán, íiazatiságukol leiébe helyezték a fegyelemnek. 
Hndossy Imre közj-iri oldalról vitatta, hogy a nyelv-
kérdésben tévednek, kik ezt felségjognak  állítják. 
Még Hevessy Benedek szólott-cz ülésben a javas-
lat ellen. 

Márczius 12-én tolytattafott  a katonai vita. 
Alniássy Sándor, Zichy Jenő gr. Lipthay Károly, 
Horváth Lajos és Petrich Ferencz a 24. és 2ó. 
ellen beszéltek, Tarnőczy Gusztáv pedig azok mel-
lett. Alniássy beszéde nagyon erőss volt, miért el-
nöki nieirintéslien részesült. Ez intéssel szemben 
maga igazolására azzal védte magát, hogy egy 
kormánypárti képviselő azt mondotta neki: „Tisza 
megélhet nálam nélkül, de én nem élhetek meg 
nélküle, teliát megszavazom a javaslatot" 

Márczius i:t-án az ülés választásokkal kez-
dődött, ezek köziil felemlítjük  a háznagy válasz-
tást. A megrendült egészsége miatt állásáról lekö-
szönt Visontai Kovách l/í.szló helyett háznagynak 
Telcky Géza gróf  választatott meg. 

A 24. és 25. íĵ -ok feletti  vitában Papp Elek 
és Kaas Ivór a szakaszok ellen, Hannibal .lózsef 
a „nagybaronii" kerület képviselője pedig azok 
mellett beszéltek. Ez utóbbi beszédéből ki kell emel-
nünk a következő kijelentést : „az Armecferord-
nnngsblatt-ban illegje' -nő bármely rendelet, többet, 
ér, mint Magyarországnak törvénye". Oly absurd 
beszéd, mely igazán megérdemelte, hogy Kaas 
méltóhig elbánjon azzal, ki ilyent mondani tudott. 

Márczius 14-én Meltzl Oszkár szászképvi-
selő a szakaszok mellett, Kndlik János, Kiirthy 
Sándor, Kun Miklós és (iyörtfy  Gyula azok ellen 
tartottak beszédet, Ez a nap a csikkarczfalvi  ke-
rület képviselőjének napja volt, s cz minket kivá-
lókig érdekelhet, hiszen Csikmegyének szülötte a 
naphőse, ki ismét megmutatta, hogy érdemeket 
tud szerezni arra, hogy az országyiilésuek tagja 
legyen. Egy az egész országot legközelebbről ér-
deklő vita Felett kifejtette  ő nézeteit s beszélt ügv. 
hogy választói meglehetnek elégedve, miszerint 
annak idején bizalmuk (iyörtfy  személyében öszpon-
tosult. De ime rövid kivonat a Gyürtf'y  szónolatai-
ból: Mindenekelőtt Meltzl Oszkárnak akar vála-
szolni, ki ellenségnek mondta az ellenzéket. — A 
képviselőház tanácskozásaira azt jegyezte meg 
Meltzl, hogy korcsmai jelenetekhez hasonliianak. 
Jegyezze meg magának Meltzl, hogy az ellenzék 
küzdelme a szászok jogaiért is foly.  Azután a 25. 
§-al foglalkozik.  Hogy sérelem foglaltatik  benne, 
azt a többség Gajáry határozati javaslatának elfo-
gadásával ismerte el. Az ellenzék küzdelme tehát 
nem akadékoskodás. Katonai szempontból egy tényt 
ajánl a t. ház figyelmébe.  Tudjuk, hogy a csapa-
toknál a taktikai gek létszáma határozottan 
meg van állapitv, számot emelni nem lehet, 
már a budget n< Az az egy éves önkén-
tes, ki elég sz -uit a tiszti vizsgát le 
nem tehetni, ;rint beosztatik azon 
taktikai egy megállapított létszá-
m a v a n > s iniányához tartozó-
n k f"£Ía  vetkezik, hogy mi-
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niszter ur nagy fallácziója,  midőn azt mondjat 
hogy ezek is le fogják  tehetni a vizsgálatot, a 
mennyiben a szolgálat engedi. Sokkal őszintébb és 
helyesebb lett volna és a túloldal elszánt kitartá-
sát némikép befolyásolta  volna, ha egyszerűen ki-
mondja, hogy a másodéves önkéntesekre nézve a 
tisztivizsga letétele épp a szolgálat miatt feltétle-
nül el van zárva. Szónok előtt világos, hogy a tör-
vényjavaslat halálos csapást akar mérni a nemzet 
intelligoncziájára. Tisíti hiány egyáltalán nincs. A 
köteles tiszti vizsgálat a legsúlyosabb sérelem az 
ifjúságra.  — Györffy  beszédével elnöki intést is 
vont magára, azzal t. i., hogy a többséget illoyá-
lisnak nevezte. — A márczius 14-iki ülés azzal 
végződött, hogy Irányi Dániel indítványára kimon-
dotta a ház. miszerint márczius 15-én, mint nem-
zeti ünnepen, nem tart iilést. 

Mán-ziiis IH-án katonai vitában Mocsáry 
Lajos. Simonfay  János, Szalay Károly és Dobay 
Antal vettek részt. Berzeviczy államtitkár szemé-
lyes kérdésben kért szót. 

Az ülés azzal végződött, hogy Fenyvessy Fe-
rencz óhajtotta, miszerint a törvényszékek és já-
rásbíróságok fizetés  felemelés  iránti kérvényei pár-
tolólag adassanak ki az igazságügyminiszternek, 
de ezt a miniszterelnök ellenezte s igy nincs kilá-
tásba helvezve a fizetésfölemelés. 

m á r c z i i i ü t i z e n ö t ö d i k e . 
Caikíomlyó, 1889. márczius 16. 

Tekintetes Szerkesztő Ur I 
A kegyeletnek, melylyel apáink és elődeink 

iránt viseltetünk, méltóképpen az által adunk kife-
jezést, ha lelkesülünk az eszmékért, melyekért ők 
küzdöttek, szeretjük a hazát, mint ők szerették, 
és e szeretetünket, mind szóval, mind tettel nyil-
vánítjuk. Ha van nemzetünk történetében k ir, mely 
a magyart kegyeletre liivja fél,  ügy ez bizonyára 
a 1S4H ij-iki. Ezen évek eseményei minden, igaz 
magyar kebeléin? kitörölhetlen hetükkel vannak be-
írva s különösen inárczius 15-ke az a nap, mely-
nek legtöbbet köszönhetünk. Országszerte megün-
neplik e napot s a csiksomlyói főgynin.  ifjúsága  is 
felfogva  ezen nap jelentőségét, akadémiai ünnepet 
rendez, ez által jó irányú neveltetéséről tesz ta-
núságot és romlatlan szivének jó indulatu áldozat-
ját mutatja be az édes haza oltárán. 

Ily ünnepnek voltam tanúja ma, márczius 
15-éuek negyvenegy éves évfordulóján,  melyet a 
csiksomlyói főgynin.  ifjúság,  élén az önképzőkörrel 
fényesen  ünnepelt meg. 

A t. szerkesztő urat van szerencséin úgy az 
ünnep prograninijáról, mint annak lefolyásáról  ér-
tesíteni. 

A prograinm következő volt: 1) '/a 8 órakor 
ünnepélyes isteni tisztelet. 2) „Szózat", énekli a 
gymn. férfikar  1'. Tima Dénes vezetése mellett. 3) 
Megnyitó. Tartja Wieder Gyula főgyrnn.  tanár. 4) 
„Talpra magyar", szavalja Bodó József  VIII, oszt. 
tanuló. 5) „Petőfi  hazafias  költészete". Felolvassa 
Péter János VIII. oszt. 6) „Sárgul már a jege-
nyefa  . ', énekli a gymn. férfikar.  7) „Élet vagy 
halál", Petőfitől.  Szavalja Dózsa Ferencz VIII. 
oszt. 8) Elbeszélés a 48-as időkből. Felolvassa 
György Dénes VIII. oszt. 9) Népdalegyveleg, énekli 
a gymn. férfikar. 

E programúi úgy összeállítását, mint lefolyá-
sát illetőleg méltó volt e nagy naphoz. 

Az ünnepélyes isteni tisztelet után, mely alatt 
az egész tanuló ifjúság  lelkesülve énekelte Kölcsey 
„Hymimsz"-át, a gymn. rajzterembe gyűltünk össze 
melynek falairól  örökzöld gályákból kirakva ezen 
jelszó mosolygott le: „Éljen a Haza"! 

Az ünnepélyt a „Szózat" nyitotta meg. Ez, 
valamint a többi énekek is Tima Dénes magister 
szakavatott vezetése mellett nagyon jól sikerűit. 
Wieder tanár tartalmas és találó megnyitója után 
Bodó József  VIII. oszt. megfelelő  hévvel és lejte-
lemniel szavalta Petőfi  „Talpra magyar" cz. köl-
teményét ; úgy ezen szavalat, mint a Dózsáé nagy 
tetszésben részesültek. Péter Jánosnak felolvasása 
„Petőfi  hazafias  költészetéről" egy olvasott és ér-
telmes ifjúról  tanúskodik, — gyönyörrel élveztük 
felolvasása  alatt izét az alapos tanulmányozás- és 
hangyaszorgalomnak, melylyel mozaikszerű szép 
müvét összerakta. György Dénes a 48-as időkből 
olvasott fel  értelmes történetkét, melynek kidolgo-
zása írójának tisztességére vált. Könyed nyelvezete 
s humoros előadási modora tetszésünket egészen 
megnyerte. 
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A programm befejezése  után Imets F. Jákú 
igazgató köszönetet mondott azoknak, kik ezen 
ünnepély megtartására ily szép sikerrel közremű-
ködtek és a t. közönségnek is, hogy az idö zor-
donsága daczára azt szíves megjelenesével emelte 
s a lelkünkben lángra gyújtott érzelmekből kifo-
lyólag éltette a hazát! A lelkes szót viszhangozva, 
a hazát éltetve távoztunk a teremből, telve levén 
szivünk örömmel az ifjúság  ily szép irányú és si-
kerű haladása fölött  s evvel együtt mindnyájunk 
szivében föllendült  a vágy és oliaj, hogy a műve-
lődő székely ifjúság  őrizze meg minden viszonyok 
közt ezen hazaszeretetét és legyen féltett,  szere-
tett magyar hazánknak a jövőben biztos támaszai 

Ón. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1889 márczius 15-
Ha végig tekintünk honunk múltjának örök-

eiuléktt lapjain, számos >.niény varázsa köri le 
figyelmünket,  s a nemesre hevülni tudó lélek le-
lánezolva csügge magasztos képek fönségén. 

Ily lélekemelő jelenet nemzetünk életében az 
1848-ik év márczius havának 15-ik napja. 

E nap az első ébredés, a szabadság tavaszá-
nak kezdete, a nagy tettek korának hajnala. 

A nép s a jog diadala teljes volt. Testvér-
testvért ölelt. A nemzeti lobogó sziliéit a legszebb 
jelszó: „szabadság, testvériség egyenlőség" diszité. 

Áldva legyen örökre e nap dicsőségének 
emléke. 

E nagy napot városunk is, (nagyközség) ha-
sonlóan a megelőző évekhez, fényesen  és kegye-
lettel ünnepelte meg. — 

Már a reggeli órákban a város (Mondom, hogy 
nagyközség, a Szedő), iinnepies szint öltött; ta-
raczklövések és a Rákóczy-induló hangjai jelezték 
a közönségnek a magyar nemzet nagy ünnepét. 

Délelőtt in órakor vonultak tel az egyesü-
letek zászlóikkal, melyeket nemzet i-szin szalag dí-
szített — az Isten házába: nemkülönben az ösz-
szes iskolák, képviseli'; testület, hivatalok és a je-
lenleg városunkban élő 48-as honvédek kiilön nem-
zeti lobogó alatt. - hol Ferenczy plébános fé-
nyes segédlettel mondott misét s a férfi  dalárda 
énekelt. 

Isteni tisztelet után a nagy közönség zsúfolá-
sig megtöltötte a városháza nagy termét; itt Lá-
zár Menyhért, diszmagyarba öltözve, mint a már-
czius 15-iki ünnepélyt rendező bizottság elnöke, 
nagyszabású s megható beszéddel az ünnepélyt 
megnyitotta. 

A városház nagyterme gyönyörűen volt fel-
díszítve s Kossuth Lajos nagy hazánkfia  arczké-
pével ellátva, mely a nemzet színeivel volt övezve. 

Az ünnepélyt a férfi  dalárda a ,,S z ő z a t" 
szabatos eléneklésével kezdette meg. — Ezután 
Todor Antal vezértanitó érzéssel szavalta el l'etöti 
„Talpra magyar!" czimü örökszép költeményét; 
utánna Gencsy Zehn.i k. a. ugyancsak l'etöfinek 
„Két ország ölelkezése" cz. költeményét, szavalta 
a legjobb előadással s a közönség elismerő 
tetszésnyilvánításai mellett; — Szacsoay Imre a 
„Mohácsi koldus"-t a műkedvelő zenekör kísérete 
mellett kitűnően és érzéssel énekelte el. — Meg-
előzőleg Görög Joachim örm. szertartású plébános 
tartott alkalmi felolvasást,  a melyet méltán az ün-
nepély fénypontjának  lehet nevezni. Felolvasását 
a közönség meg-megújuló éljenekkel kisérte 
Kossuth Lajos neve említésekor dörgő éljenzésbe 
tört ki. 

Az ünnepély bevégzése előtt a polgári iskola 
növendékei énekeltek alkalmi dalokat s az ünne-
pélyt a helyi műkedvelő zenekör a Kákóczy-in-
dulóval fejezte  be. 

Ezután mintegy 50 terítékű díszebéd volt 
Laurencynél, hol a hazafias  felköszöntök  egymást 
érték és a lelkes, a minden jó és nemesért ál-
dozni tudó közönség csak a késő esti órákban, a 
legszebb emlékekkel oszlott szét. 

Az ünnepélyen az összes hivatalok jelen vol-
tak, s az üzletek egész délután 2 óráig zárva 
maradtak. AW. 

Székely'Udvarhely, 183!». márra. IC. 
Az országszerte lelkes mozgalommá nőtt már-

czius 15. ünneplésének visszhangja Székelyudvar-
helytt is kegyeletes talajra talált. — A nagy nap 
estéjén, számtalan fáklya  fénye  közt, hymnuszokat 
zengett a polgári dalkör, majd Biró János szavalt 
és dr. Vajda Emil főrealisk.  tanár mondta el ha-
tásos motívumokkal telt hazafias  beszédét. A zi-

mankós ido 
számú közön 
elem volt tüll 
dúlt ki az egt 

Valóban ki. 
miniatűré a nag. 
zására képes a i 
meg is ragad min 
eddig nem avatt; 
pontjai közé szabat 
ban oly gazdag nap, 

A nap délelőtt,, 
nepély volt, hol főleg 
termet s űgy a szaval, 
kellemes benyomást te, 
a Kossuth-nóta átirata s 
ber Károly szabadságdala 
előadott dallama hatott leik 
s ismétlésre ösztönzék a dist "g\ált közönséget. 

Megjegyzendő, hogy a í.-in. bal.li. fogyni,  if-
júsága is kifejezést  adolt limiti köt élességén-k e 
hó lrt-án tartott rendes önkéjizököri gyűlésén. 
Zártköriileg, csupán a tanártestület jelenlétében 
zajlott le az egész s bár nem volt ének, zene, po-
litikai czélzás és felsőbb  ren I deieknek bírálása az 
iljnság előtt.: ni -gis igen sikerűit s Király Aladár 
VIII. o. t. feltünöleg  csinos beszéde, Gencsy Zoltán 
VIII. t. bravourral sza.alt. .,Talpra niigyai--,ja 
és Lukács József  VIII. o. t. ez alkalomra készí-
tett ódája kiváló mértékben megérdemlek a tanár-
testület általános tei íésn.,ilatkozat.it. 

s 
:llég 

.andó 
ilatok-

an is iin-
dték meg a 

emlékbeszéd 
jltakra. Főleg 

nikiilönben Hu-
ívii praecisitással 

eg s mélt.ó taps.-a, 

K U L ( » ^ T F É L É K . 
— Györffy Gyula dr. a karczfalvi  kerület 

orsz. képviselője a véderő törvényjavaslat 24. és 
25. §i;-ai lelett folyó  vita alkalmából f.  hó 14-én 
a javaslat ellen nagyon tartalmas és ki álló ügyes 
beszédet mondott. Már csak a k.-rü.e. választói 
közt nagyszámban levő olvasóink iráiu.i tekintetből 
is egész terjedelmében közölni olia|lottuk fiatal 
nagytehetségű képviselőnk jelzeit beszédéi,, de saj-
nálatunkra lapunk sziiktcrjcdclnic miatt csakis 
„Lapszemle-- rovatunkban és itt is csak kivonatos 
közlés által ismertethetjük az egészház által ro-
konszenvesnek ismert képviselőnk csinos szónok-
latát. 

- A esikszeredai műkedvelő-társulat a helyi 
..Kisdedóvó" javára f.  hó Ki-án kitűnő sikerrel 
adta elő Lukácsy Sándor népszínművét ,.A veres-
hajir'-t. - A szereplök nag, része elősző,- állott a 
lámpák előtt, s ennek dacz.ua az elöadas oly fo-
lyékony és összevágó voi!. minői, inak-.1, élőktől 
látni nem gyakran leli 'I A cziiiiszerepoen Eitlus 
Jakabné úrasszony fényesen  bebizonyította, hogy 
nem először jelent már in *g a szin-n; játéka meg-
győzött arról, hogy teljesen átértette amaz inten-
tiót, mely szerzőt a Szilaj Kata alakjának meg-
teremtésében vezette: dalai pedig arról tanúskod-
tak, hogy nem nagy terjed.'Imii, de kellemes hang-
ját ugy tudja hordozni, hogy az azokban rejlő 
érzelmek méltó kifejezésre  jussanak. — T. Nagy 
luiréué Boglár Ágnes szerepéiien kitűnően alakí-
totta a büszkeségében és becsületében mélyen meg-
sértett menyasszonynál lett leányasszonyt, ki a 
szeretett férfiúnak  szerelme daczára sem tudja meg-
bocsátani a rajta ejtett gyalazatot mindaddig, nug 
bálványozott gyermeke nem l'szi egymásba a meg-
hasonlott és li> évig haragoau volt p.irnak k -zel. 
— l'app Györgyné a módos özv. Sajgónét gya-
korlott színésznő módjára alakította s lianglioi-do-
zása és játéka teljesen megfelelt  a büszke paraszt-
asszonyénak, ki az ágrólszakadt veieshajíu famí-
liájába befogadni  a legvégS, nem hajlandó. — 
Szemes Borcsa özvegy ute szerepéiien La-
katos Mihályné a kac/.é,' I minden esetre 
férjhez  jutni vágyó as 'tluieii mutatta 
be és kitűnően éneke1 Klekné a szó 
teljes értelmében vett It, jelenték-
telen szereltében az '•calma mű-
kedvelői gyakorlót vitványát 
produkálni. — Z is Zsóti 
szerepét jól ell ez en-
gedelmes jó csait 
és intelmeit "lé 
tudja helye i 
tiizröl-pn 

Etelka 
padi 
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ink. Hazay veterán tagja már a mű-
löknek s olyan, ki ügyes komikumával de-

aségben tudja tartani a közönséget. — Gőzsy 
.̂ ipádra mást nem mondhatunk, minthogy igye-
kezzék minél gyakrabban a szinbadra lépni, liog. 
ugyanannyiszor találkozhassék a közönség osztat-
lan elismerésével, melyet magának a mostani péld. 
szerint bizonyára mindig kiérdemelni tud. — Balló 
Gábor Ferkét nagyon jól személyesítette és énekei 
igen kellemesek voltak. — Darvas Bélának azt 
mondjuk, hogy pályát tévesztett, mert annak, ki a 
színpadon annyira otthon vau, mint ő volt most 
és szokott lenni máskor is, állandóan a szinmnvé-
szetnél volna helye. — Tamás Béla, Román István 
és Gőzsy Ferencz kis szerepeikben jól megállották 
helyüket. — Elmondhatjuk, hogy derék műkedve-
lőink igen élvezetes estét szereztek a „Csillag-1 

nagytermében szorongott közönségnek. A darab 
rendezése gyakorlottságra mutatott, T. Nagy Imre 
rendezőt a mostani siker teljesen kárpótolhatta fá-
radozásaiért. — Előadás után 11 órakor tánezmu-
latság is volt, melyen a nagyszámú közönségnek 
csak egyrésze vett részt, de ez azután ki is tar-
tott világos virradtig. 

— A csiksieredai fogyasztó  szövetkezet ren-
des közgyűlését Csíkszeredában 1889. márczius 
31-én d. e. 9 órakor kezdöleg, Csíkszereda város 
tanácsházánál, a tanácskozási tereinben fogja  meg-
tartani, melyre a szövetkezet t. tagjai meghivat-
nak. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági jelentés és a 
zárszámadás beterjeszt ';'. 2. Felügyelő bizottság 
jelentése. 3. A felmentvény  iránti határozat. 4. Fel-
ügyelő bizottsági tagok választása. 5. Indítványok. 

— Vakmerő lopás a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróságnál folyó  hó 15-ére virradó éjszakán 
s e j t h e t ő t e t t e s a nevezett járásbíróság tüz-
in'íites pénzszekrényét, a járásbiró irodájából a 
loiyósój-a kihurezolta miiUán a inegkisérlett fel-
törés ne.a sikerült, azt helyére ismét visszavitte! 
A pénzszekrényen a inegkisérlett feltöréshez  hasz-
nált erőszak nyomai jól látszanak s a födélen  levő 
fogantyú  merőben leszakittatott. A vakmerő tettes 
sikertelenségét azzal kárpótolta, hogy az iromány-
szekrényt felnyitotta  a zárban hagyott kulcscsal s 
innen 3 frt  20 s egynéhány krt, egy uj tollkést 
és a járásbiró íróasztala kulcsait ellopta s az Író-
asztalt felnyitva,  az ott talált csekélyebb összegű 
pénzt is eltulajdonította, s ugy az Íróasztal vala-
mint az iroinányszekrény tartalmát üssze-visssza 
hinyva, ismét pontosan bezárta és a kulcsokat 
helyükre visszatette. A tettes a kézi nyomda he-
lyiségén k ablakán hatolt be, mely reggel nyitva 
találtatott. 

Gyergyószsntmiklósról a következő sorok 
közlésére kérettünk fel.  Tekintetes szerkesztő ur! 
Becses lapja 11-iki számának a „Gyergyói hí-
rek"' czimü rovatában, nem tudhatjuk rossz indu-
lat, gúnyolódás vagy tévedésből származott azon 
közleményre nézve czáfolatul  s egyidejűleg helyre-
igazításul csak anyit, leszünk bátrak kérni: mél-
tóztassék becses lapjában közzétenni, miszerint to-
lyó hó 5-éu elhalt boldog emlékű id. Wakár Ger-
gely uein kereskedő segéd hanem Gyergyószent-
íniklóson egy becsületben és általános tiszteletben 
7lJ-évet eltöltött önálló kereskedő volt. A tévutra-
vezetönek ezen néhány sorban legyen az igazság 
kellőképpen megvilágítva. Gyergyószentmiklós 1889 
márczius 14-én. Erauosz Bogdan, Dr Szentpetery, 
Merza Kristóf,  Kritsa Zoltán, itj. Drótos János, 
Lázár Antal, Kopacz Antal, Keresztes Gero, Lá-
zár Gyula, Giacomuzzi Baptiszt. (A levelezőt hiba 
nem terheli; a tudósításban „kereskedő agglegeny" 
szavak foglaltattak,  de én az „agg" szavat nem 
bírtam kiolvasni, s a legény szót segéd szóvá vál-
toztattam, s igy lett a „kereskedő agglegényből" 
„kereskedő segéd". Szedő). 

— Udvarhelyi hirek. A h e 1 y í f ő r e á l i s -
k o l a saját alumneuma javára 3 színielőadást ren-
dez az ,. Kgér", „Válás után" és „Ibolyafaló"  cz. 
darabbokkal. (Erről később többet.) Mint műked-
velők a kjvetkezö ismert személyek játszanak: 
Szabadi Zelma, Koncz Irma és Lotti, Gergely Ma-
riska (Cs.-Szl.-Simon), Flórián Sultána és btein-
burg l'epi. A férfiak  közül: Fankovich Gyula, dr. 
Vajda Emil, Halni Adolf  és Embery Árpád. — 
E I í s c h e r J ó z s e f  kir. tan. és tanker főigaz-
gató a helyi három iskola látogatására városunkba 
érkezett. — A h e l y i v a s ú t menetrendje e hó 
25-én megváltozik, hogy Brassó leié is legyen 
csatlakozás. Érkezik délben és indul délutáu 2 
yrakor. Így mindenütt várni kell és legkevesbbe 
sem helyi érdekű. 

Az „Eredeti Magyar Daltár" a Hoós János 
Ital nagy gonddal ének és zongorára készített ze-
• folyóirat  111-ík évfolyamának  2-ik füzetét  vet-

A tüzet 10 eredeti dalt tartalmaz. A lap előflzeté-
a: egész évre 6 frt,  félévre  3 frt,  uegyedévrtj 
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1 frt  50 kr, egyes szára ára 60 L 
B előfizető  után tiszteletpéklány. L 
szerkesztőségnél Déván (Hunyadin.) 

Valóban nagy áldás az emberiségre néz. 
azokra, kik ülő életmódút folytatnak  vagy kevés 
nálnak, I.oaer testvérek, budai Rákóczy-keserüvizi 
nagy része bizonyára tapasztalta mar magán a SÍ 
kellemetlen ég kínos érzését, melyet a rendetlen emé. 
kott előidézni. Ila cz beáll, rendesen egy vagy más s. 
kás alkalmazni, de a mely hatás nélkiil marad, mig va 
ember barát a Rákóczy-keserüvizet nem hozza javaslati 
ime, Ön egy kis pohár keserüvízet vesz reggel s ezzel i> 
az előbbi munka kedvelő, élctvidor emberré lesz, kituno 
vágygyal s friss  jó egészséggel; e mellett természetes bog. 
felebaráti  kötelességének targa szenvedő embertársának ezen 
biztosan ható s olcsó egyetemes szert, melynek csodalatos ha-
tását önmagán tapasztalta, jó lélekkel ajánlani. A fold  legtá-
volabb zugaiban is, a hol czivilizált emberek laknak a budai 
Rákóczy-keserüvizet, mint nélkúlözhetlen hazi szert, tel lehet 
találni, s ezen körülménynek lehet tulajdonítani, hogy I.ose-
tcstvérck mind az öt világrészben főraktárokat  allitotlak. Hogy 
a budai Kákóczv-keserüviz kiváló tulajdonságait kellő vilagi-
tásha helyezzük," utalunk a tizenkét kiállításon nyert dijakra 
és kitüntetésekre, nevezetesen Bécsben 187á-ban, l ívuleken 
1875-ben, Szegeden 187(i-ban, I'árisban ls78-ban. Sydneyben 
1870-ben, Székesfehérvárott  1873-ben. Melhourneban 18t>0-bau 
Majna melletti Frankfurtban  1881-ben. Triesztben 188-i-beu, 
Budapesten 1885-ben és Brüsszelben líSSÖ-ban, utalunk to-
vábbá a leghíresebb orvosok és vegyészek bizonyítványai es 
vegy-vizsgálataira, mint nemkülönben a liires londoni tanár 
dr. Tichborn Károly C. U. véleményére, mely szerint egyetlen 
forrás  sincs, a mely oly bőségben tartalmazna ásványsokat s 
hatásában oly biztos volna mint a budai Uákóczy-forrás.  Vé-
gül mint kétségtelen bizonyítékát a budai Kákóczy-keserüviz-
forrás  kiváló tulajdonságainak s hatásának csak azt az egy 
körülményt cmlitjiik fel,  hogv valamint a siker általában irigy-
Béget kelt, a páratlan budai Rákóczy-viznek is tá nadtak ili-
gyei, a kik kevésbé jótékony hatású vizeikre a bmlai Rákó-
czy-viz ntánzott etikettjeit ragasztják, s igy hozzák azokat 
forgalomba,  a mire a tisztelt közönséget már saját érdekében 
is, de a budai Itákóczy-keseriiviz jó hirneve érdekében is, 
figvelmcztetjük  s fel  kérjük, hogy a használat előtt meggyő-
ződni szíveskedjék az etikett valódiságáról. 

„Xagyar kereskedők évkönyve- cziinmel már Y-ik év-
folyamban  jelenik meg egy munka, melynek czélszerüseget 
eléggé bizonyítja az, hogy immár az Y-ik kötet jelenik meg. 
A csinos váizonkutésii könyv tartalomjegyzékéből tájékoztatás 
kedvéért közöljük a közetkező czimeket. 1> Vázlatuk lsvi. 
évi kereskedelmünkről. 2) Üzleti viszonyok Bosznia és ller-
i'zegovinában. 3) Mesterséges áralakulások. -I) Válságuk és 
azok okai. 5) Iparáiri válságok. (!) Tömegei forgalom  és kész-
fizetés.  7) Vasúti szabályzatok a kiilforgahmihan.  a) Az elmúlt 
év kartell- statisztikája. íl) A tisztességes reklámról. 10) A 
valuta helyreállításáról. II) A vasúti díjszabásokról. 12) A 
dohány egyedáruságról slb. stb. A kitüuő könyv függeléken 
csatolva van egy .Budapesti iitmutató-', inely a legkivá'nhh bu-
dapesti czégek névjegyzékét tartalmazza. A „Magyar kereske-
dők évkönyve" budapesti útmutatóval együtt bolti ára 1 Irt. 
BO kr. l.apunk olvasói azonban 1 frt  kedvezmény árban ren-
delhetik meg a „Franklin-Társulat" irodalmi intézetnél Buda-
pesten. (Egyetem utcza 4). 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Hogyan  tehetünk  szip in Ízletes  nietitűhagymára 
(szaporahagyma)  szert?  Ugy, lia e hagymának bok-
rát minden 2—3 évben felszedjük  s 3—i részre 
szétosztva, kövér, de nem frissen  trágyázott földbe 
ültetjük át. Oly helyre kell ültetni, a hol délben 
árnyékba lehet. Azonkívül tavaszszal a hagynia 
tövét korommal meghintjük, s a kormot földjébe 
később bele kapáljuk. Igy nyerjük a tojásrátottá-
nak és levesnek legízletesebb fűszerét. 

Itt  run az ideje,  ltotjy  a gyiimülcsüsbeii  is l.iii  ííl-
u'zzünk.  Az öregebb fákról  a mohot, az elhalt és 
levált kéreg részeket le kell tisztítani. A fa  tör-
zsét és vastag ágait, mész, marhatrágya és kevés 
hamnból álló habarékkal kell bekenni. A fa  körül 
a földet  a koronája szélességéig fel  kell kapálni 
jó érett trágyával behinteni, melyet tavaszkor az-
tán bekapálunk. Ha trágyalével öntöztünk, akkor 
azt négyszer annyi vízzel kell felhígítani.  Minden 
ágat, mely száraz, siirün áll, egymást horzsolja, s 
a koronába benyúl, jó tőben le kell fürészelni  és 
a sebeket jól kigyúrt agyag, marhatrágya, hamu 
és marhaszőrböl készült tapaszszal vastagon be-
mázolni. Szárazabb napokon a hernyózást is el le-
het végezni. Csak az ily módon kezelt fák  után 
lehet bőséges gyümölcsre számítani. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Márczius 13-án. 

Buza tiszta hektoliterje 
„ közepes 

Rozs 
Arpa 
TöriJkhnza 
Zab 
Borsó 
Lencse 
Fuszulyka 
Kása n 
Burgonya „ 
Marhahús kilogramm 
•Sertéshús 
Borbécshus „ 
Szalma mm. 
Széna mm. 
Okiir párja 
Tehén párja 
Faggyúgyertya kilogrammja 
Tűzifa  khm. (1 méter) 
Malacz darabja 

5 
4 
3 
3 
5 
9 

15 
16 
14 
16 
2 

frt  — kr 
- 75 , 

50 . 

50 

s 
79 
iráni 
vénysz 
határán 
ingatlanokbo. 

v̂ onat. 
mint telek-

«Üsikszentmik-
s József  csik-

szeuvedő elleni 
lés és járulékai 

.kszeredai kir. tör-
zentmiklós község 

,miklósi I. rész 169. 
„ó felerészre,  még pedig: 

sz. tjkvben a 424, 425, 426, 427, 428. hrsz. a. 
felvett  beltelek és kertre, a végrehajtási törvény 
156. §. alapján egészen, s igy nemcsak az András 
Józsefet  illető felerészre,  hanem az András Imrét 
illető felerészre  is 320 frt;  — továbbá ugyanezen 
tjkvben foglalt  következő ingatlanoknak András 
Józsefet  illető felerészre,  u. in.: 

ban ezennel megállapított kikiáltási árban az árve-
rést elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1889. évi május 15-ik napján délelőtti 9 
órakor Csikszentmiklós község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáráuak 10 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881. 60. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyininiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság, Csík-
szeredán, 1888. deczember 22-én. 

E r n í . 
tvszéki bíró. 

a 295. hrszám alatti kert felére  3 frt  50 kr; 
a 349. 4 frt  50 kr; 
az 5151. ii 4 frt  — kr; 
a (172. szántó 4 frt  50 kr; 
a 775. 4 frt  — kr; 
a 779. 4 frt  50 k;-; 
a 807. 5 frt  50 kr; 
a 983. » 2 frt  50 kr ; 
az 104U, HUI. lu> z. 1 1 frt.  kr; 
az 1(151, I(i52.- 21 lit kr; 
az 1 191). hrszám •> frt  50 kr; 
az 1375. 4 frt  5(1 kr; 
az 1597. 4 frt  50 kr; 
az 1632. 1 frt  50 kr; 
a 2152. kaszáló 80 frt  — kr; 
a 2496. szántó 3 frt  50 kr; 
a 2513. 1 frt  — kr; 
a 2515. 1 frt  — kr; 
a 2815. 3 frt  — kr; 
a 2954. 3 frt  — kr; 
a 3013. 5 frt  — kr; 
a 3017. 5 frt  — kr ; 
a 3127. 4 frt  — kr; 
a 3154. 12 frt  — kr ; 
a 3265. 4 frt  50 kr; 
a 3274. 4 frt  50 kr; 
a 3286. n 7 frt  50 kr; 
a 32911. r n n n "> frt  — kr]; 
a 3 535, 3,->36,3537. hrsz. a. SZ álltó '/a 1 2 frt  — kr; 
a 3512. hrszám a hitt i szántó felére  4 frt  50 kr; 
a 3575. 5 frt  — kr; 
a 3589. n » n » 3 frt  50 kr-

l'lgsz. 785—1389. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint csőd-

bíróság közzé teszi, miszerint vagyonbukott Gál 
János csíkszeredai kereskedő csődvagyonának azon 
ingóságaira, melyek a leltár 1—38 i folyószám  alatt 
vaunak, fenti  szánni végzéssel az árverés elrendel-
tetett, ennek a helyszínén leendő megtartására 
határidőül 1883. márczius 27-én d. e. 9 óra tűze-
tett. ki, mikor a bíróilag leltározott ingóságok a 
legüíbbet ígérőitek készpénz fizetés  mellett, becs-
áron alól is el fognak  adatni. 

A kir. törvényszék üléséből, Csíkszeredán, 
1889. inárczius 1(1-áll. 

V a j n a T a m á s , Z i p e r a , 
elnök. hjegyző. 

tíz. 78—1889. 

Hirdetmény. 
A Csikvánnegye magántulajdonát ké-

pező havasok, nagyobb terjedelmű rétek és 
kaszálók, tutaj kikötők, tutaj kötő-vesszők, ha-
lászat, vadászat az 1889. évi inárczius 
hó 2S-án (1. e. 10 órakor Tölgyesben, a 
kezelőhivatal irodájában, megkezdendő ár-
verésen szóbeli és zárt Írásbeli ajáulatok 
mellett 1883. május 1-től 1892. április vé-
géig terjedő 3 egymásutánt évre, a kezelő-
hivatal irodájában, a hivatalos órák alatt 
betekinthető árverési feltételek  mellett ha-
szonbérbe adatnak, — mely árveréshez ver-
senyezni kivánók, tisztelettel meghivatuak. 

Gyósztmiklós, 1889. márcz. I7-én. A 
megyei havasi javak igazgatósága. 

X J á , z á r ^ £ & n . y l x é T t , 
igazgató. 

i 
I 
f 

(4 -1>0). 

A nagyméltóságú  m. kir.  bel ügy miniszter urnák  53,888. számú tüzrendészeti 
konnányrerulelete  8. §-ának  teljesen  megfelelő  és több tűzoltó-egylet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

T t T Z O L T Ó - P E C S K E N D Ő K : - é s S Z E R E 3 C R Ő L : 
1 drb. soproni Seltcnhofer-féle  két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 

15 szánni f e c s k e n d ő 10 c/m henger-átmérő és előirt felszerelések-
kei, u. m.: 4 méter szivó-tömlő és G méter vezető kender-töniló', 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel  . . 

Klllön rendelendő t>0 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségit kendertömlő, 6 rézcsavarral . . . 

1 drb vizho- '-^csi, pirosra festve,  vastengellyel, erősen vasalva, fel-
szc 
b 

lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
'lemezzel bélelve . . 
'ön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-

frt. 
a, 2 végén vasalva, festett 

élezve és festve 
zu nyéllel, festve  . . . 

erős fokkal,  nyéllel, festve 
» » FI N . . . . 

3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

Fuvar Sopronból . . 

650 frt. 

117 frt. 

250 frt. 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 fit. 
6 frt. 

IG frt. 
54 frt. 

Összesen 1155 frt. 
megrendeléseknél 100'», írva tiz százalékot engedni, 
•an lel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány-

idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 
kéazaéggel beu tazom aaját k ö l t s é g e m e n . 

és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 
rencz nrhoz Ceik-K&rczfaMn  fordulni,  «^g ^ ^ 



I. évfolyam. Csik-Szereda, 1889. márczius 27. 13. szám. 

5 Szerkesztőségi iroda: V 
Csik-Szereda y 

JSraltán-ház, (posta mellett) ;! 
+; hová 
^ y 
f  a lap Bzellemi részét illető j. 
J közlemények küldendők. C 
t, Kiadóhivata l : * 
t Györgyjakab  Márton 
^ könyvnyomdája C 

hovA " 
{< az előfizetési  pénzek és > 
f.  hlrdetéoek küldendők. ^ 

v T -I- -r •»• ••••'' k 'v 

CSÍKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

3ULIÍT1DE2ST S Z E ü D Á N . 

« s .5 •* * * * ±+ ++±+-k 
& Előfizetési  ár: | 
-í Egész évre 4 frt.  > 

Félcvre . U frt. 
^ Negyedévre 1 Irt £ 
f  3- > 
í Hirdetési dijak: > 
j 3 hasábos petitsorert vagy f 

annak helyéért 6 kr. £ 
1 Bélycgdijért külön minden 
3 "beiktatásnál 30 kr. % 
j, jj 
j: Nyílttéri czikkek £ 
-: sorúnként 10 krért közöl- + 
5 t e t n e k " V) 

Olvasóinkhoz. 
A „Csíki Lapok" mai számával első 

évnegyedünket fejezzük  be. 
Oly rövid idő, mely múltra hivatkozni 

jogot nem ad, de arra talán elég lehet, 
hogy t. olvasóink némileg legalább tájékoz-
hassák magukat: ha vájjon volt-c összhatig-
zat lapunk programnijában tett Ígéreteinek 
és a bemutatott míiküdés között. 

Talán nem leszünk szerénytelenek, ha 
kinyilvánítani merjük, hogy teljes odaadás-
sal igyrekeztilnk azzá lenni, a mire vállal-
koztunk. 

Es ha törekvéseink még sem mutat-
nának fel  kivánt eredmény t: t. olvasóink ne 
esupán nekünk tudják ezt be, de a keret-
nek is, melybe lapunkat születése perezében 
szoritottuk, mert e keret már sziik volta 
miatt sem alkalmas, hogy a benne megje-
lent kép általános érdekű és a mai világ 
által megkövetelt élénk szinezetii legyen. 

A kezilet nehézsége is hathat, bénilólag 
egy vállalatnak sikerére, de ez mindenesetre 
könnyebben legyőzhető, mintha előítélet — 
hogy ncinondjuk rosszakarat — gördül a 
ezél eléreséhez vezető és különben sem túl 
sima útba. — S nekiink sajnálattal bár, de 
constatálnunk kell, hogy akár előítélet, akár 
más okból ez ideig is kellett a közöny hi-
degével találkoznunk. Ez pedig elég alkal-
mas lett volna az útban fekvő  göröngyöket 
zord derével aezélkeményre fagyasztani,  s 
az amúgy is nehéz litat járhatlanná tenni, 
de— és ezt hálával ismerjük el — szeren-
csések voltunk találkozni a jóakarat meleg 
napsugaraival is, s igy mindig volt elem, 
mely a lagynak metsző élét csorbítani tudja, 
s igy lehetővé vált, hogy a rögös úton még-
is csak haladhatánk! 

Hogy meddig haladunk? 
A jövő titka! Jóakaróinknak azonban 

megmondjuk e helyen, hogy az ellenkező 
oldalról tapasztalt közöny ép oly kevéssé 
lesz képes muukakcuvilnket és igyekezetün-
ket megölni, mint a mily kevéssé volt erre 
alkalmas ama rosszakaratú jóslat, melylyel 
a minket megérteni nejn akaró egyének 
vállalatunkat halvas/.ületeitnek nevezni tudák! 

llissziik, hogy be fog  következni az 
idő, mikor az elejtett vádak méltatlan gya-
núsításoknak fognak  bizonyulni, s mikor a 
kancsal szemek is belátják, hogy a „Csiki 
Lapok*' nem kortcsczélra, nem a elerikális 
irány jobbágy-szolgálatára, s nem is az aka-
dékosságra lett megteremtve, hanem életet 
n\ert i.supáii azon ezélból, melynek jelsza-
vait a legnemesebb értelemben vett jóindu-
lattal legelső fellépésünkkel  egyidejűleg zász-
lónkra irtuk. 

Lapunk ezélja és iránya lelől tett ígé-
retünket most mcgujiijuk s törekvésünk a 
jövőre az leend, hogy a mcgiivert jóakara-
tot megtartsuk, s hogy az ellenszenvet ro-
konszenvvé változtatva, nindeiikiiiél szive-
lyes fogadtatást  találjunk. 

A c s í k s z e r e d a i l i ú s f o g y a s z l á s i -
N z ü v e í k e z e t s z á m a d á s a . 

A mult év valamelyik hónapjában a 
csíkszeredai húsfogy.  szövetkezet egyik tagja 
lapok útján Iiivta volt fel  a szövetkezeti 
elnök ur figyelmét,  hogy miért van az, hogy 
mikor a marha ára oly alacsonyra szállott 
le, akkor is 20 kros húst kell ^fogyasztani 
azoknak is, kik szövetkezetté alakultak, — 
hogy olcsó jóminőségii húst kaphas-
sanak. 

Akkor azzal lett megnyugtatva a fel-
zúdult közvélemény, ho^y a marha-árak 
emelkedni fognak  s erre az esetre tartalék-
alapról kell gondoskodni, nehogy a mi hús 
székünkben is felszökjék  28 krra a hús 
kilója. 

Megnyugodtunk s fizettük  továbbra is 
a két krajezárokat minden kiló hús után a 
tartalék-alap gyarapítására s azt hittük, 
hogy év végére lesz vagy 1000 frt  tarta-
lék-alapunk vagyis a mint a zárszámadás 
elnevezi: nyereményünk és igy mégis csak 
leszállíthatjuk 2 krral a hús árát. És ime 
most, közzéteszik a zárszámadást s e száma-
dásban az igazgatóság beszámol a szövet-
kezetnek tiszta nyereményképpen 3 darab 
marhával, 5 darab marhabőrrel és 30 kiló 
faggyúval. 

Nó már ez oly gazdálkodás, oly üzlet-
vezetés, a mi miatt magán embert gond-
nokság alá helyeznének, s ép azért jó és 
szükséges lesz a jövő szempontjából is a 
szövetkezeti tagoknak is velem egviitt titánná 

O O b> 
száinitani. 

A zárszámadás szerint, a mint a marha-
bőrök számából következtetni lehet, levága-
tott '2ii0 darab marha, a melynek vételára 
tesz 10,300 frtot—és  igy esnék átlag egy 
marhára 40 frt.  A ki a mult évi marlia-
piaezokon megfordult,  az tudni fogja,  hogy 
a 40 frton  alkudozás nélkül lehetett venni 
oly iilni való marhát, a melynek élő súlya 
2.j0 kilót. tett. A mészárosok tapasztalatból 
tudják és állitják, hogy átlag az élő suly 
úgy viszonylik a kivágásra alkalmas hús-
súlyhoz, mint 100 a 70-liez, vagyis 100 
kiló élő súlyból 70 kiló jut a hús-székbe és 
csak 30 kiló a belsőrészekre, hurokra, gyo-
morra, vérre stb. Ha már most 250 kiló 

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Z Á J A . 

'j \ i . M - s l e l k e . " 
— IV'schkan Kiniliill, iiéinvtliül. — 

(Kolytalis ús vége.) 
Most itt ült, hogy íít várja, líévedezö tekin-

tetét a messzeségbe mereszt é, keblében ama fájó 
érzettel, inely akkor keletkezik beuiink, midőn re-
niénynyeinkeikigúnyolva, kikaczagva latjuk, s azok-
ról mégsem tudunk lemondani. 

O már rég leszámolt, s ime egy fénysugár 
hatolt he életébe, ép ugy, mint a hogy most a 
völgybe bevilágított. Egyenletes sziirke fellegréteg 
boritá az eget, midőn megérkezett. Nem sajátsá-
gosán alakuló, gyorsan haladó tömegek, melyek 
ködként ereszkednek le, — sem pedig sötéten tor-
nyosuló, ijesztő felhők  valának azok, hanem egy 
nyugodt takaró —, maga az egész égbolt volt 
szürke. 

S most a hamvas takaró nyugaton könynye-
dén pirosult, úgy látszott mintha mögötte tűzijá-
tékot űznének, rózsás lángocskák játszották körül 
az alkonyt, s sárga sugarak rezgének át rajta. 
Végre megjelent a vörössárga gömb is mindenbe 
titokszerü életet lehelve. 

Nem a szürkületet eloszlató verőfényes  nap 
volt ez, varázsfény,  mely a szemet megcsalta, a 
lelket pedig egyszerre kéjjel és félelemmel  tölté 
be, Az őszi rétek tavaszi színben pompáztak. A 

sirga lombozat csak aranyozottnak latszék; a je-
gén,ck baráts.igosablian enielkedének ki a sötét 
árnyékból. Es mind t'enyese.iben \ilágil.olta be a 
ló tarka liulláinjaték.u a tűz: niiudjoooan hatott be 
a tág völgybe, annak ligetein, rétéin egész a hegyekig 
inig a (jlockner sziklatöniegeit és hó.nézőit el nem 
értek sugarai. A fák  ágai zúgtak és enyhe szellő 
lengette az ősz virányát. Egyszerre gyorsabbá 
vált, mintha a halál angyala vonult volna, el a 
völgy felett. 

Ej lett; s egy eröss, fagyos  áram ijeszté fel 
a várakozót. 

Most felugrott,  s lesietett a lejtön, hogy a 
parton megvárja, mert a sötétben neliéz volt meg-
figyelni  sajkájat. 

A tó szélén csend és magány uralkodók. A 
csolnakok himbálództak a hullámokon, s csak azok-
nak a sziklákhoz való ütödései zavarták meg a 
mély csendet. A kis-h izak ablakai kivilágosodtak, 
s a szálloda lenyes ablaksora visszatükröződött a 
sötét vízben. 

A kikötő közelében egy előrenyúló sziklára 
ült és \ árt. A felhők  tova vonulni kezeiének, egy-
egy csillag megjelent, hogy pillanatra ezüst fényt 
szórjon a sötét víztükörre, majd isuiét eltűnt. De 
ott, hol a holdnak kellene megjelennie, éj maradt. 

Most ugy rémlett előtte, mintha sötét árnyék 
közelednék a távolból, végre kitudta venni, hogy 
ez egy egyetlen törzsből faragott  csolnak, melynek 
végén nő állt, ki könnyed evezővel a partfelé 

irányozta sajkáját. Most kiugrott belőle, a partra 
vonta, s egy czöveken megerösité. 

Azon pillanatban, nudön megfordu'.t  előbuk-
kant egy felhő  mögül a hold s ö maga előtt látta 
az idegent, megijedt, mig amaz kezét elébe nyujtá 
s remegő hangon szólt: 

— Bocsásson meg Janka, hogy igy meg-
ijjeszténi ! 

— Mit kiván tőlem, gróf  ur? 
fSoká  gondolkozott, mit mondjon neki, hogyan 

vizsgálja meg szivét, de most, midőn e szép, nyu-
godt, bánatos vonásokat maga előtt látta, midőn 
a szerelem és holdvilágos éjszaka meghőditák, mint 
ritka, mérget lehellő virágok illata, — most elfe-
lejtett mindent; szemeit merően rászegezve, lihegő 
mellel csak ennyit tudott mondani! 

— Janka! — szerelmét akaromI 
A leány szomorúan nézett reá, egy pillana-

tig hallgatott, azután pedig igy szólt: 
— Régebben félteni,  hogy ez a perez, melyben 

Ön igy szólhat hozzám, megérkezhetik. De most 
már nem félek. 

— Ön félt  ettől? Akkor bocsásson meg, és 
engedje, hogy menjek . 

Néhány lépést tett előre, majd megállt. 
Janka hozzá ment, megfogta  kezét s szólt: 
— Féltein e pillanattól, mert — mert meg 

kell mondanom Önnek, miért nem lehetek az Öné, 
miért nem lehetek a másé sem. 

Minden megfordult  agyában, a mit hallott, a 
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élő-súlyt veszünk fel  minden marha után, 
akkor a levágott 30 frt  átlagos értékű 260 
darab marha élő-súlyának tenni kellett 05 
ezer kiló húst, a miből a kivágás alá kerülő 
hús-súly nem kevesebb, mint 45,500 kiló. 
A mult évi ])iaczi-árak és egy kis körül-
néző vásárlás mellett 10,300 frt  értékű élő-
súlyból ennyit és nem kevesebbet kellett 
volna kivágatni az igazgatóságnak és kivá-
gatott 39,318 kilót vagyis G182 kilóval ke-
vesebbet, minek pénzbeli értéke, ha 24 kr-
ral számítjuk is kilóját, pedig 26 krral fizet-
jük, ki tesz 14S5 fi'tot  é s 6 8 k r t . 

Ekkora összeget zsebrerakni a pálfalvi 
és borzsovai marhabellérek nek sok, nagyon 
sok, mert ez az összeg az ő zsebükbe foly 
fölös  nyereményképpen akkor, mikor 185 
kilós élő-sulyó marhát 40 frtért  tudnak el-
adni a mi olcsó húst ezégérező szövetkeze-
tünknek, mert a zárszámadás adatai szerint 
a mi 40 forintos  marhánk csak 185 kiló 
élő-súlyba számit, a mi nálunk csak tinó-
számba megy. 

Igy van ez a marhafaggyunál  is. Az 
igazgatóság elvágat 2G0 drb marhát, a mint 
a számadatok mondják 39,318 kiló súlyban 
és kivesz a 2G0 drb marhából 1547 kiló 
faggyút,  vagyis minden marhából kilót. 
Nem kell ahhoz nagy szakértelem, hogy 
átlássuk, mekkora nagy haszna van a fel-
ügyelet nélkül dolgozó nyuzó-legénynek és 
a húst kimérő székálló-legénynek, (nem hi-
hetjük, hogy egyik is illeték tel n. vagy éjjen 
tiltott hasznot rakna zsebre .SzerL) mert hisz 
az utolsó falusi  gazda is tudja, hogy a Imp-
sába elvágott tehénből is kijön 10 — 12 kiló 
faggyú,  ha jól megmérik, a mi nagyon ter-
mészetes is akkor, mikor mészárosainknak 
e czélból tett mérései igazolják, hogy min-
den 100 kiló húsra átlag 12 kiló faggyú 
esik a félhizott,  iitni való marhánál, a mely 
adatok alapján aztán könuvii kiszámítani, 
hogy 39,318 kiló hús után középszániitás 
szerint mennyi fuggyumik  kellett volna ki-
válnia. Az én számitásom szerint nem ke-
vesebb, mint 4700 kilónak. Es mcnnvi lett 
kivéve? 1547 kiló, tehát 3153 kilóval ke-
vesebb, a mi 19 krral számítva kerekszám-
ban 600 i r to t tesz. I\s ezt az óriási össze-
get ki tenné más zsebre, mint :i nyúzó-le-
gény, ki a bélhurokon hagyja egy részét, 
meg a székálló-lcgény, ki a vesepecsenyé-

ről s tájékáról nyuzdalja le s ad helyébe 
gégét, tüdőt, májat nyointatéknak. 

De még ez sem elég. A mi szövetke-
zetünk értéktelen dolognak tartja a belső-
részeket, mert hisz a zárszámadásban E (ÍZI • 
men semmit nem vesz be, sem pedig a szarvak, 
körmökből, pedig a taploczai szegény asz-
szonyok 1 frt  50 kr, — 2 frton  veszik meg 
a levágott marhának e részeit a mészáro-
soktól s mert mi ezeket eldobjuk, elaján-
dékozzuk, a 2G0 marha után 390 forinttal 
károsítjuk meg magunkat. 

Ily gazdálkodás, ily üzletvezetés mel-
lett hogyan lehetne nyereményt elérni, s 
liogvan lehetne a híts árát leszállítani ? Iln 
valahol, itt igazán beteljesült, hogy „a ki 
nem tiul arabsul, ne beszéljen arabsul. A 
mészáros ilzlet vezetéséhez ép oly különle-
ges ismeretek kellenek, mint akár a kovács-
mesterséghez. Mi nem tudtuk, nem akartuk 
elhinni s most közel 3-ad félezer  forint  kár 
árán jöttünk rá ennek valóságára, 

A szövetkezet ily rendszer mellett nem 
állhat fenn,  s pedig az évi forgalom  meg-
mutatta. hogy életrevaló vállalat volna s éj) 
azért más rendszert kell behozni; ahhoz 
értő, ii«ybuzgó és idővel rendelkező kezek-
re kell bizui az üzlet vezetését, kik felett 
aztán oly emberek gyakorolják a felügye-
letet. il kik az ügy természetéből kifolyólag 
kérlelliotlen szigorral is képes k eljárni az 
ellenőrzésben. 

F.IJIJ  N;<"NIHR;vti  iwj. 

Országgyűlés. 
Márczius 18-tól 2:l-ig a képviselőház isméi 

csak a 25-ik paragrafussal  foglalkozott.  18-án Sze-
derkényi Nándor, Grccsák Károly'és l'olónyi Géza 
beszéltek a javaslat ellen, s ez utóbbi felszólalása 
után haton u. 111. Fejérvári miniszter, Asbútli Já-
nos, Gajáry Ödön. Dániel Krnö, Tisza István, llan-
nibal József  személyes kérdésben emeltek szót, 
19-én roppant zajos ülés volt a napirenden levő 
25-ik ij-lioz Yadnay Andor pártolói,-ig, Hoilsy l'ál 
és Győri Klek ellene szólottak. Ezután Kötvös in-
terpellálta Tiszái a bihari vasút ügyében. Ez ulán 
az ülés illán történt a Knhonczy—Schaniorzil 
srandaluin. áo-án legelőször a képviszlöházbun el-
dördült lövés került a l. ház elé, azután követ ke-
zelt a napirend, melynek folytán  egyedül Tóth Ernő 
beszélt a 25-ik szakasz ellen. Napirend után zári 
ülés tartatott a l'olónyi- -Krajcsik ügy feletI. 
I'többi előbbit indokolatlanul csunyán megsértette 
p miatt 20 képviselő kívánságára zárt ii'és tarta-

tott. 21-én ismét csak a 25. § tárgyaltatott. Hozzá 
szólottak Gosztony Sándor, Ityjtényi Ádám, Csatár 
Zsigmond. Horváth Ádám, Szalay Imre és Mada-
rász József.  22-én a napirend előtt Orbán Balázs 
és Kaas Ivor a rendőri erőszakosságok miatt szó-
laltak fel,  s miután ebez Tisza miniszter továbbá 
Alniássy Sándor, Györry Elek és Hoitsy Pál hozzá 
szolottak, következett a napirend. Itt Szendrey 
Gerzson, Illyés Bálint és Ábrányi Emil a javaslat 
ellene szónokoltak. 2.1-án a 25-ik szakasz ellen Ko-
vács József,  Holló Lajos, Meszlényi Lajos és Ugrón 
Gábor beszéltek; ez utóbbi felolvasta  az öngyil-
kos Zathureczky ezredesnek hozzá intézett levelét 
melyben kéri Zathureczky Ugront és elvbarátait, 
hogy védjék meg a hazát, legyenek kitartók, hogy 
legyen egykor magyar hadsereg, mert a magyart 
most gyűlölik és háttérbe szorítják. Ha a felirat-
kozott szónokok vissza lépnek, kedden 26-án a mi-
kor e sorokat írjuk megtörténik a szavazás. 

F ő v á r o s i lévé) . 
Budapest 1839. márczius 24. 

Meg ne ijjedjen szerkesztő ur! Isten ments attól, 
hogy a napilapok útján egész az aprólékosságig 
ismert „tiintetések"-et én most ismét elötálaljam. 
Ilyen merényletet b. lapjának olvasói ellen el nem 
követek. 

Irka-firkám  csak egy kis elmefuttatás  akar 
lenni. — Reniéllem, nem dobja papiros-kosarába. 

De hol is kezdjem? Megvan! A 25-ik 
phnragraphiisiiál; elég nevezetes arra, hogy le-
velet. lehess n irni róla. 

Az a 2">-ik «;.!! Minden fontossága  mellett 
egy héttel ezelőtt ki gondolta volna, h.igy ismét 
annyi sok komoly és nem komoly eseménynek le-
hessen sziilőanyjává ? l'edig azzá lett. 

A többek között először is melegen érde-
kelte a Schamorzil-gyereket. S nem ok nélkül, hi-
szen az ,.angyalhör"-t már az őszön fel  kell öl-
tenie. Ez az érdeklődés vitte öt a t. ház karza-
tára ós ;i két éves önkéntességtöli irtózás okozta, 
hoiry kiváló respeklinssal nem viseltetik a 25-ik 

barátai iránt, a respektnshiány pedig azt, hogy 
Ivánkával a ház lépcsőzetén szövitába elegyedjék. 
— (Ez elég komoly dolog.) 

A vitái eldönthették volna a „honatya" és 
a jövendőbeli luiszárönkéntes is, de Rolionczy Gi-
dának kedve jölt a megoldást Ivánka orra elöl 
elhorgászni, s igen alkalmasnak találta egy pár 
poll'al hallgattatni el az itjut; persze arra nem is 
számiihatott, hogy a csattanós argumentumot ez 
a 19 éves gyerek is használhatja, s igy megesett 
az a dolog, hogy az „immunitás"' által védett ké-
pére csupa számítási hibából rámászott a bántal-
mazol! gyerek. — (Ez is elég komoly.) 

Ennek a „lépés-'-nek egy (ha akarom ko-
moly. ha akarom nem komoly) következménye lett. 
Az, h igy legalább is hat pár „nagyságos" kéz 
nem épen gyöngéd módon többször érintkezésbe 
jölt a vakmerő ifjú  erős fejével,  s hogy a „nagy-
ságos" kezek tulajdonosainak e bátor fellépése 

mit irtak, a mit önmagának számtalanszor elis-
mételt s öntudatlanul ejté ki e szavakai 

— „Nincs lelke." 
— Nincs lelke? Ón is ezt mondja? Es 

mégis — Önnek igaza van, az én lelkem halott. 
— Megakar hallgatni, — mielőtt megy? 

— Janka — én nem akarok mctiui — ha 
csak . . . 

— Meghívnám házamba, de nem. Hit 
tetszik, itt járhatunk egyet. 

Azon az ütőn haladtak végig, melyen Róbert, 
néhány órával ezelőtt idejött. — Ö karját nyujtá 
Jankának, de ez visszautasította. — Egy darabig 
hallgatag volt, majd a lejtöröl jövő ösvény kanya-
rulatánál megállt, s kezdé elbeszélését: 

— Ön ismerte szüleimet 
Újra hallgatott, s mivel Róbert azt hitte, 

hogy feleletet  vár Janka, mondá: 
— Már gyermekkoromban szeretett atyja. 
— Atyáin, — folytatá  — igen. Anyám is 

szerette Önt. — Én is szívesen láttam, Róbert, 
mi már gyermekkorunkban voltunk barátok, — 
azok maradánk most is, nemde? , Megszűn-
tünk gyermekek lenni, a természet mindkettőnk-
nek lelket adott . Kettőnknek Önnek 
előbb, hisz idősebb volt, mint én; csakhamar meg-
változók azonban én is. Fájdalom, öröm keletke-
zett lelkemben, s kezdem lassan átérteni a léteit, 
a világot 

Nemde mindezt ueui mondhatnám Öjjnek, UH 

lelkem nem volna? Azután jött <iii még 
emlékezik a nap, melyen váltunk. Előtte való 
éjszaka volt — De előbb feleljen  egy kér-
désemre. — Holdognak tartotta-e szüleim házas-
ságát? 

— Nagyon boldognak — siotet Róbert vá-
laszolni. Szülei szerették egymást. 

— Igen, szerették egymást. Anyám gyöngéd, 
híí nő volt, atyám pedig jó ember 

— Valóban gentleman. 
— A legszigorúbban vélekedett a becsü-

letről. 
— Még most is, halála után, életemmel jót-

állnék élte. 
— És mégis! — tört ki Janka s fejét  gör-

csösen rázta s kezeivel fedte  el arczát. 
— Menjünk niost vissza — folytatá. 
— Már nincs sok mondani valóm. Akkor éj-

szaka felébredtem  egy kínos álom után. Hangok zaja 
üté meg füleimet,  mintha szüleim lakosztályából 
jöttek volna. Megijedtem, hogy valami törtéut, — 
hamar felöltém  pongyolámat, áthaladtam a terme-
ken, melyek hálószobámat szüléimétől elválaszták. 
— Midőn az ajtóhoz érék, liallám atyám haragvó 
hangját, s anyám zokogását. Atyám fel  s alá járt 
a szobában, beszédéből és anyám feleleteiből  ki-
vehettem, hogy csekélység okozta a szóváltást. I >e 
atyám mind jobban haragudott, mig végre 
a vér elállt ereimben, csaknem elájultam — egy 
csúnya szót hallék, utánna zajt, s anyám keserve-
sen sírt 

A bárónő megállt és z kogott. Róbert meg-
érlelte a borzasztó fájdalmat  és hallgatott. De 
Janka csakhamar magahoz tért s szilárd hangon 
így szólt,: Nem tudom, megértett-e? De ama pilla-
natban öletett meg lelkem, ha igaz, hogy nincs. 
Ama perezben, melyben atyám kezét emelé fel 
anyám ellen, esküdtem meg, hogy soha sem me-
gyek férjhez.  — Én atyámat, mint nemének leg-
jobbját és legnemesebbjét ismertem, ép úgy, mint 
Öu. És mégis, mégis! Kell valami másnak lenni 
az ö lelkükueii, mint a mienkben; az ö látásuk 
undort borzadályt k.\t bennem. Az Öné fáj, 
mert de isten Önnel. 

Kezét nyujtá neki, Róbert pedig ajkaihoz 
emelé. Azután halk, fájdalmas  remegő hangon 
mondá : 

— Azt hiszem, Janka, mások nem értenék 
meg Önt. Még más nők sem. . , De én érteni, s 
ha szánalomból nyújtaná is kezét, én nem fogad-
nám el . . Éljen boldogul. . . 

Róbert még kezében tartá Janka kezét, mig 
ez őt magához vonva, homlokon csókolta. 

Azután hirtelen elvált tőle, s haza sietett. 
A gróf  ugyanazon sziklára rogyott le, me-

lyen egy órával ezelőtt, várta Jankát, utána bá-
mult, holdfényövezte  alakja, mint túlvilági lény 
Mint fel  előtte. A hold elbujt egy felhő  mögé, s a 
leány is eltűnt tekintete előtt. Az ő lelkében lyra 
est volt, az utolsó fénysugár  hagyta el az őszülő 
természetet . íniulia már a lialál vonult Volna 
el fölötte.  B, A, J, 
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után még egy revolver-golyó is fúródott  czoml íjába. 
— (Ez tán mégis csak komoly dolog.) Ugy kell 
neki! Minek nem gondolta meg, hogy hat—hét 
meglett embemek még a hozzá hasonló izmos gye-
reket is sikerülhet elpáholni. 

És a nagy közönség meg a tanuló ifjúság? 
Neki fog  és borzasztóan felháborodik  ezen 

az egyszerű eseten. (Ez már ismét nem komoly 
dolog.) Felháborodásában pedig tüntet — tüntet 
addig, mig Török főkapitány  emberei és a deli (!) 
katonaság szelid (!) fellépéssel  szépen haza nem 
kergeti. 

Csakhogy ez sem ment ám olyan hamar. A 
tüntetők előbb még egészséges gégéjük tárházát 
megszabadították a kormánypártnak szánt tömér-
dek „abczug"-tól és az ellenzék számára felhal-
mozott rengeteg „éljen^-töl. 

A tüntet ik már-már pihenésre lettek kár-
hoztatva, de kisegítették a Schneider szürkéi. — 
Vágtatva hozták a muzeuni-körútra az üreg ge-
nerálist és fiát.  Nem jó alkalom-e megpróbálni, 
hogy két vágtató lovat mint érhet utói egy cso-
port gyalog-tüntető ? Bizony kár volt a lovas-rend-
öröknek (ebbe a komoly dologba) beleszólani; a 
nemes verseny még nagyon szép dolgot eredmé-
nyezhetett volna! 

Kormánypárti képviselőnek sem mindig jó lenni. 
Erről tanúságot tehet l'ulszky Károly, kit Csatár 
szerint a hitelezők komiszul szorítanak. — Kz a 
szorítás azonban csak „kis miska" a mellett, a 
minőben l'ulszky 20-,in, az országgyűlésről! ha-
zamentében részesült. Szerencséje, lngy mindig ott, 
az Isten segedelme, hol legnagyobb a veszedelem. 
Ennek az igazságnak köszönheti l'ulszky, hogy 
a reá emelt botok elöl Jovanovirs patikus betette 
a függetlenségi  pártelubb kapuja alá. 

Hanem a mint egyik igazság megmentette 
Pulszkyt, úgy a másik szépen hínárba kergette 
Törs Kálmánt. A verekedők között a mentőt éri 
a legtöbb csapás; ez a második igazság okozta, 
hogy Törs Kálmánra hullottak a l'ulszkynak szánt 
Ütések. (Hát ez kom ily dolog?) Szerencse, lngy 
van humora Törsnek; e nélkül nem kedélyeske-
dett volna, mikor esetét képviselőtársainak elbe-
szélte. 

A Kolmnczy -Schaiuorzil-iigy két rokont, l'o-
lonyi Gézát és Krajcsik Ferenczet is összeveszí-
tette. Na de neui lett valami nagy baj, kiállottak 
párbajra és lőttek egy nagy lukat a levegőbe. 

Ejnye ni! most veszem észre, hogy mégis 
csak a „tüntetések-'-röl beszéltem. 

El is hallgatok, mert még megharagudhat 
ráui az én kedves szerkesztő barátom, s jövőre 
nem ad helyet fecsegéseimnek. 

lkimlij. 

4 trt. 
-j in. 
1 in. 

K U r i O \ F » : L E H . 
— Felhívás előfizetésre.  A „Csiki 

Lapok*4 ápril—junius havi második negye-
dere ezennel uj előfizetést  nyitunk. Lapunk j 
t. előliiietöit,, kiknek elulizetesiik az elsu ne-
gyeddel lejárt, kérjük hogy előlizetésiiket 
minél hamarább megújítani szíveskedjenek, 
hogy a lap szétkiiblesetieii semmi t'enuaka-
Uiia ne történjék. Feltételeink az eddigiek 
maradnak t. í: 

Egész évre 
1* ClüVI'ü 
í*egy edévre 

Előfizethetni  Csíkszeredában Uyüigyja-
kab Márton nyomdájában, — (jíyergyo-öz.-
Miklóson Kríesa Feter könyvkereskedésében. 

Uyiljtők 6 előfizető  után egy tisztelet-
peldányOan részesülnek. 

Aimdazou t. olvasóinkat, kik lapunkat 
ez ideig megtartani szívesek voltak, kérjük 
a lejárt elsonegyedre cső clőlizetési összeg 
beküldésére. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K " kiadóhivatala. 
— Miniszterválságról adnak hírt a bpesti 

hírlapok. Fabiny igazságügyi miniszter lemondását 
a király elfogadta,  helyéoe Kozma Sándor főügyész, 
Szilágyi Dezső és Bokross Elek képviselők szemé-
lyét liozzák coiutiinatioba. Széchenyi i'al gróf  szin-
tén megy s utódául Szapary Gyula grófot  emlege-
tik. Orczy Béla baró nyugaloniua vouul és helyet-
te Csáky Albin gróf  lesz ö Felsége személye kö-
rüli miniszter. Csuky utódául Szögyény László kül-
ügyi osztályfőnököt  szeretné Tisza. Baross Gábor-
nak a belügyi tárcza vezetése adatott át. W ec-
kerle Sándor — mint irják — pénzügyminiszter lesz. 

— A vereskeresztegylet fiókja  által ápril l-én 
rendezendő közvacsora iránt megye szerte jo-en 
nagy az érdeklődés. A közzé tett meghívókban az 
ételek és italokra a lehető legjutányosabb árak 
szabattak meg, s már ebből látszik, liogv a ren-
dezőség olcsón kivált kellemes mulatságot nyújtani 
a közönségnek, de ezenkívül is illetékes egyének 
szavai után biztosithatunk mindenkit, hogy a köz-
vacsoráknál szokásos „zsarolás- gondosan fog  ke-
riiltetni. 

— Halálozás. Orbán dános Csíkszereda vá-
ros rendőr-kapitánya f.  11 '• g'i-ái meghalt. Az el-
hunytnak munkás életéből röwden feinnlitjiik,  li.ejT 
Csíkszeredában, 18á8-baü született s k.k "'pezteté-
sét a csíkszeredai katonai iskolában nyerte, mivel 
szülői a katonai pályára szánták. A székely kato-
naság közt csak rövid ideig működhetett, mert a 
-18-as nagy napok bekövi tkeztével honvédnek ál-
lott be. A szabadságharezot mint honvéd-had-
nagy küzdötte át. 1802-ben Csíkszeredában képvi-
selőnek választatott, de hazatisága nem engedte meg, 
hogy a szebeni kupcsinába be menjen. 1863-ban a 
szeredaiak bizalma ismét Orbán ,1 m.is személyében 
öszpontosult s ez évben, valamint 1864-ben is ő 
képviselte Szereda várost a kolozsvári országgvii-
lésen. Az alkotmányos korszak kezdetén kir. fog-
házteliigyelö lett és ez állását 1875-ig tartotta meg, 
ekkor egy időre a privát életbe visszavonult, mig 
1877-ben városi rendőr kapitánynak választatott s 
e tisztét viselte bekövetkezett haláláig. Temetése 
ma d. e. In órakor :;i"gv v é g b e . Csaladja a küve;-
kezö gyászjelentést adta ki: .Már özvegv Or'o.ui 
.láuosné, Eross Borbára, úgy maga, mini gveriu.-
kei: Mari, Szász Ign ic/né, Aíiii.u Nagy Sái'idorné. 
Brigitta, T. Nagy luuvné, Gyuia és János: unokái: 
Szász Etelka, >zász Ákos. Sz.KZ Gyula, Szász 
Hezsö, Nagy Erzsike, Nagy Imre, Nagy Irénke, 
Nagy Mariska, T. Nagy .luiiska: testvére özvegy 
Hajliód .lánosué, szili. Orbán Miri; vejei; Szász 
lgnácz kir. járásbiró. Nagy Sándor ügyvéd. T. 
•Nagy Imre tanár; valamin* a nagvszániu közeli és 
i.noli rokonok nevében, fajdalomiól  megtört sziv-
\el tudatja, hogy forrón  szereleit ícrje, az önt'e!-
áldozó lutv es, potolliatlan apa. uaî vapa, l,'>l\ér 
és szerelő rokon esikszeredai I > r b á u .1 á u o s 
Csíkszereda varos reudör-kapit.inya t 'siknu-irv I ör-
vény hutösugi bizotisá_M.nak tagia egy é, j s/.eine-
(lés után, folyó  hó 2.">-en é,íel ui.iui k-i órakor 
életének (il-ik-. hazass.iga 3.i-ik es/tend -ji-iuni 
lliegsziilll éilli. A csaladján, és a közügyekért 
kat faradott  élet ellankadt s végre kialudt a Insz-
szas kiizdeleinbeii. Földi niaradvanyai f.  hó 27-én 
d. e. lo órakor tartandó gyász mise illán fognak 
örökliyilgálomra helyeztetni a helybeli köztemetőbe. 
L-gyeu nyugalma csendes s viruljon sirja felett  a 
halas emlékezet! Csíkszereda, I8S.I. márcziu> 25. 

— Verekedés. Adorján István csikiiienasági 
lakosi s egy barátját közcieooröl egyik ialusi korcs-
mán, ugy helybenhagyták, hogy csakis erős és 
szuos természetüknek lehet köszönni, ha mcglábol-
jak. — Kz a brutalitás azért lett elkövetve, mert 
Adorján néhányad magával a községi vagyonról 
iizoii gazdáikoiiast iiicgsokallotta, s illetékes ható-
ságnál jelentési tett erről. A vizsgálat immár ja-
vaoan loly, eredménye hivatalos litkot képez, de 
anynyi mégis kiszivárgott, hogy az értelmi bűn-
szerzőséggel a sérteti altal feljelentettek,  s tán egy 
pár eloijarósági tag 
tunak. 

szerencsésen K—y-ból vedlet át a saját becses sze-
mélyiségévé, ugyancsak nagy bottal — nem elém 
áll, hanem — könnyít engem fejbe.  Ezért a kér-
déses lap illető — 33-ik — számát egyik bará-
tomtól elolvasás végett el is kértem, s igy van al-
kalmam az abban foglalt  pár tételre röviden itten 
válaszolni. 

Az e r d é l y i r é s z e k b e n érvényes 
s a j t ó r e n d t a r t á s alapján ugyan jogom 
volna, hogy a feléin  sújtott dorong parirozására a 
„Szék -ly Nemzet" hasábjain követeljek magamnak 
helyett, ezt azonban azon egyszerű oknál fogva 

! nem teszem; mert én még a jogos önvédelem szem-
pontjából sem akarok egy oly lap hasábjain meg-
jelenni. amely lappal számos évig fennálott  — s 
azt hiszem nem az én érdekemet előmozdító, ezt 
szolgáló viszonyom beszüntetését nemcsak szüksé-
gesnek, de elkerülhetetlennek is láttam. Ezen be-
szüntetést bizonnyal oknélkiil nem tettem ; de ha 
egyszer kényszerítve voltam megtenni, azt meg is 
kívánom tartani. 

Miután K—y nagy emphasissal hirdette, hogy 
mily roppant jövedelmezővé fogják  az orbai erdők 
a kiépítendő vasutat tenni, a „Sz. N." 23. számá-
ban mint egy mellékesen oda vetettem, hogy venné 
elé K—y — most már tudjuk, aliás Nagy Gyula 
ur — évek soráról az állam erdőkre vonatkozó 
előirányzatot és a tényleges bevételeket feltüntető 
z á r s z á m a d á s o k a t. hogy lássa miszerint a 
vérmes alapokra fektetett  számitások menynyire 
cserbe hagyják az embert. 

Erre Nagy Gyula ur azzal replikázik: „l>r-

Cseh Károly ur, midőn ezt irta, bizonyosan azt hit" 
te. hogy: „ i g a z a t ir vagy hogy l u s t á v á 1 

v a n do lga , aki n e ni néz majd u t á un a-'-

Ily bezetés uhui természetesen minden tisz-
tességes, józan gondolkozó ember azt hinné, hogy 
Nagy Gyula ur most már a z á r z ám a d á s o k at. 
mint a melyekre éli utaltam, s amelyekkel szemben 
semmiféle  más auktoritás sem létezik, vágja a fe-
jemhez. Ez azonban nem ugy van. A mit K—y 
évek folytán  oly niesterileg folytatott  — a misz-
liiikatiót - attól Nagv Gyula ur sem szabadulha-
t iit. ldéii, nem a zárszámadásokat, hanem Bedö 
Albertnek egészen más szempontból csoportosított 
szám.idatait, s ezeket is idézi azon évekről, ame-
lyekről még az ellenzék is elismeri, hogy azon évek-
ben állaniköltségvetésiink a normál költségvetés ke-
reté') ni mozgott, s a mi legfőbb,  idézi hamis cziiu 
nlalt, s igy hamisan. Hogy pedig az én hivatkozá-
som tulajdonképpen nem ezen évekre kellelt, hogy 
\unatkozzék, azt az, aki a dolognak bár alfáját,  is 
ismeri, bizton tudhatja. 

Hogv pedig, midőn jelzett állitásom tettem, 
nem csak' ..hittem-', de tudtam is hogy „iga-
z a t irok, annak bizonyítására idézem itt a z á r-
s z ám a d á s o k n a k ' IU évröli (18(1!)- 1884) hi-
vatoltain adatait, a melyek e képen szúllanak. 

is nyomatékosan gyanusit-

A „ € S 1 1 £ I L A P t í i í ' e r e d e t i 
t á v i r a l a . 

Budapest, niárcz. 20, d. ii. o óra. A 
képviselönázban a véderő törvényja-
vaslat 24. és 25-Ik §3-ai 10!) szavazat-
többséggel elfogadtattuk!  — Az ön-
kéntesek két évi szolgálata ugyauauy-
ityival megszavaztatott. 

Szilágyi Dezső mindkét esetben az 
ellenzékkel szavazott. 

Általános izgatottság szavazás ered-
ménye miatt. 

H Ö X Ö N M Ú t t K O R É B Ó L . 
A Nagy Gyula ur úgynevezett hiteles adatai.*) 

Miután mindennemű viszonyt, ami engemet 
ezelőtt a „Székely Nemzet-'-hoz kötött, megszakí-
tottam, az utóobi időoeu egyaltalan néni tartozom 
a „Sz. N." olvasói közé; igy tehát csak utólago-
san lettem rá figyelmeztetve,  hogy a jeleztem lap 
egyik minapi szauubau Nagy Gyula ur, aki végre 

*) Dr. Cseh Károly ur által lapunk egyik barátjához 
kúton lenyomatban kiildült a innen liozánk jultatott ezen czik-
kul kérésre lapunk hasábjain ia közöljük, — habár az előz-
mények nem id lapunkban látta'i napvilágot, dc c e./.i'íkért 
a felelőséget  csak is a sajtó hatásággal szemben vállaij.ik el. 

Szork. 

Eloiránvoztatott: 

1869. 
187U. 
1871. 
1872. 
187:i. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 

) 2.307.600 frt  — kr. 1 
2.1) t2.0H0 — 2' 
5.256.206 „ - 3* 

10,2:15.1 H2 „ 50" , „ 4' 
14,411.078 — !>) 
9.674.944 — „ 6> 
7,352.980 — „ 7) 
(>.550.000 — „ 8| 
(i, H5:3.4i> 7 — „ 9» 
«,288.977 — „ 1H) 
li, 1(50.0110 „ — „ 11» 
6.146.908 .„ — 1-'» 
(5.O00.000 _ — „ 13) 

(közigazgatásilag . (5,092.271 , 21 , 
1882. évre . . 5,895.609 „ - „ 14) 

(közigazgatásilag (5,181.976 „ 17\'a „ 
1883. évre . . 6,027.381 „ — „ 15) 

(közigazgatásilag 6,375.935 „ 36'/i „ 
1884. évre . 6.172.573 B - „ 16) 

(közigazgatásilag (5,462.861 51 „ 

A zárszámadások szerint b( folyt: 

1869. évre 
1870. 
1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. „ . . 

(közigazgatásilag 
1882 évre . . 

(közigazgatásilag 
1883. évre . . 

(közigazgatásilag 
1884. évre . . . 

(közigazgatásilag, 

(1. '2. 3. az illető 
34, 3 és 87. lap ; 4, 5, 
gyűlési irományok: XIII 

2,155.383 
2,411.229 
5.897.047 
8.431.149 
<5,913.177 
6.333.299 
7^197.338 
5,274.642 
5,970.406 
5,693.497 
5.8:18.768 
6,125.771 
6,274.128 
6,0.12.271 
6,004.213 
6,181.976 
6.137.216 
6,375.635 
6,485.124 
6,462.861 

frt  43 kr. 
, 30' a 
r « 
* 54 
,3.1'/, * 

ál n 
„ <> 1 1 3 n 
„ 69',a „ „ »J . í 
n . a r 

52 
81' 4 „ 

Si» n 
21 
'«> n 

17' d „ 
. « l ' / i . 
, 36' a „ 

70 „ 
51 „ 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

10,' 
11) 
12) 
13) 

14) 

15) 

1.5) 

évekríili zárszámadások: 
az 1872—75. évi ország-
, kötet 312. lap; XXII. 
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J44; — 6. 7, 8 az 1875—78. irománvok: XII. 
104; XVII. 80; XXVII. 78; — !!, in, 11 az 
1878—81. irományok: II. 70; — XI. 84. XVIII. 
92; — 12, 13, 14 az 1881—84. in-mánvok. III. 
96, X. 110, XVI. 122; ló, 16 az 1884—87. iro-
mányok II. 128; VII. 134. lap.) 

line 1869-töl egész 1881-ig az egyetlen 1871. 
tv az, aniiilön az előirányzat jóval iul nem haladta 
a tényleges hevételeket (1873-ban pláne 7.497.90] 
1874-ben 3.341.645 forinttal  stb.): sőt még 1881 
és 1884. évekből is a közigazgatásilag előirt ösz-
szegek, pedig hát ezt is lehet állitásom mellett 
érvül felhozni,  212.332 forinttal  nagyobbak, mint 
a tényleges bevételek. Itt azonban még azt is meg 
kell jegyeznem, hogy Nagy <\v. nr hamisan is idéz: 
1881—1884-re vonatkozólag is a k ö z i g a z g a -
t á s i l a g e l ő i r t ö s s z e g e t adja zárszám-
adási eredmény gyanánt, pedig a zárszámadások-
ban e megett egy rovattal hátrább ott van, hogy 
„tényleg befolyt". 

Ezek igy levén, vagyis a zárszámadásuk ál-
lításomat igazolván, nem akarok Nagy Gyula úrral 
szemben azon czimekkel élni, amelyekkel az iro-
dalom napszámossai hasonló esetben élni szoktak, 
egyszerűen csak a nagy közönségre bízom annak 
megítélését, hogy milyen tisztességes fegyverekkel 
szokott ö harczolni. Mert tévedni ugyan emberi 
dolog, de ha valaki a más által tett positiv ada-
tokra fogja  rá. hogy azok ,.nem igazak", ez 
már nem egyszerű tévedés; erre az irodalom szó-
tárában is Illeg van a valódi kifejezés  ; de a Iliit 
én itt használni nem akarok. 

Itt még egyre utalok. Nagy <iy. nr azt mond-
ja: az á 11 a III e r d ők é v e n k é n t i IIe l t o 
b e v é t e l e (10 évrőli átlag szerint) 1.341.238 
frt.  Alii legyen uinyi; én nem dillirultáloni az ösz-
szeget, hanem elfogadom  (ámbár fennebb  láttuk, 
hogy mily hitelesek a Nagy <iy. ur adatai) és azt 1 

kérdem: midőn ezen adatokat közölte, meg gwi- ] 
dolta-e N. Gy. ur, hogy még az ezen adatok is az [ 
én állításom mellett bizonyítanak. liedo Albert 
szerint ugyanis az á l lam erdők IJH.ÍI27O ka -
t e s t r á I i s li o I d a t t e s z n e k ki. E szerint 
tehát, egy katestrális hold évi jövehne m; egész 
krajczár. Pedig hát még csak vauink oly szakértő 
emberek annál a magyar álla, '• •in'-:, mini a mi-
lyen N. Gy. nr és mégis évenkint átlag Vagy 
Gy. ur szerint is — c s a k kr. j ö \ e il e 1 in e i 
t u d n a k egy hold e r d ő b ő l produ-
k á l n i ? Hát nem tudja a miniszter azl az egész i 
bagázst elkergetni, s oda állítani helyritiik \ . i;y. j 
urat r hiszen a delíeites államháztartásunkban olyan 
nagyon jól esnék az a 3" 35 Ibrint,>s kőbniéierla 
jövedelme. Ha az ál/aiiienlökben íiolilnufcénr  és 
évenkint csak 1

 a köbméti'r ily fa  termeltetnék is. 
évenkint 30—35 millió lenni- a bevétel. Na de ilyen 
a világ. Egy ily nagy zsenit oii senyvesztenek el 1 

— a szászok és oláhok gyönyörüs''gére - a 
Cenk alatt. 

Hogy „a h a n g s z e r fa.  a s z i t á k á v a, 
a gy u t as z á 1 k a" stb. nem állami ki a tula-
joni szállítást, mint a hogy kiállja azt pl. a b o r-
s z é k i borvíz , ebben is éppen oly igaza lehel 
N. Gy. urnák, mint aunyísok másban. Miát e lelett 
vele nem vitatkozom; valamint nem vitatkozom a 
felett  sem, hogy vájjon magának Kézdivásárhely-
nek is nem tout-égál-e ? Imgy pl. Földvárig 51 
vagy 97 kilometer utat k"ll-e megfenni-e  ? hisz ez 
— a 2-ik helyen utazva — oda és vissza legalább 
is csak 2 frt  40 krral tesz több költséget. Ez pe-
dig bagatel, valamint bagatel az lAcnkinti legalább 
is 25—30.0ÜÜ forinttali  több szállítási költség is, 
a mit esetleg Kézdinek és ürbainak ki kel! izzad-
ni. De az a furfangos  székely még megteszi, hogy 
még Kézdivásárhelyről is a vasuMueljetl. is a vas-
utra feladandó  ántját — ha az saját becses sze-
mélye lenne is, elviszi líéty-Laborfalvára,  ugy okos-
kodva, hogy igy jobb g'schel'tet csinál, mint ha 
azt az árut, Kézdivásárlielytt adná a vasútra fel. 
Hanem hát ekkor ezen háromszéki görbe vasúton 
is beteljesedhetik, amit közelebbről egy nagyon is 
illetékes egyéntől hallottam, hogy egy bizonyos 
vasúton naponta l l , egyén utazik. S végül baga-
tel az is, hogy váljon a Sepsi-Szentgyörgy és Kéz-
divásárhely közti vasút kiépítése, mint egy fél  mil-
lióval többe vagy kevesebbe kerül-e? 

S ezzel végzek is ; végzek főleg  Nagy Gyula 
úrral egyszersinindeukorra, mint annak idején K—y 
val is végeztem volt. Én kötelességemet megtet-
tem — egyedül és kizárólag csak a közügyet 
tartva szemem előtt. — nem gondolva azzal, hogy 
ez által X. vagy V. tetszését kinyerném-e ? Telje-
sen megvagyok győződve, hogy a jövő ítéletétől 
sem kell félnem,  Sőt — még ha törekvésem sikert 
nem érne is — megnyiigtatólag hat az is reáiu, 
hogy jelenleg is számosan vaunak, akik igazat ad-
nak nekem. Igy pl. mult év junitis 2-án, az nap, 
midőn Húroinszékinegye közgyűlése a vasúti terve-
zetet elfogadta,  ott a' közgyűlés termében egyik 
tekintélyesebb bizottsági tag — számos tekintélyes 
bizottsági tag jelenlétében — többek közt azt 
mondá nekem: tökeletesen igaza van önnek, de 
hát mi ugy vagyunk: nekem is vasút kellene, 
K-nak is az kell, M-nek is, T-nek is (az illetőket 
néven nevezve). S nem akadt senki, aki ezen állí-
tást bár egyetlen szóval is kétségbe vonta volna. 

Dr. Cseh Károly. 

S z e r k e s z t ő i "Cizenetels:: 
„0." Küldött elbeszélésének eszméje igen jó, — kidol-

gozása azonban kissé pongyola. Na de átdolgozzuk s ekkor 
jönni fog.  Addig is kiildje az ujabbat. 

8. I. Szentmihály. Mint látta, egyiket már felhasznál-
tuk. A má ik keltűvel is ugyanezt tesszük, de előbb az elbe-
szélést k ssé átalakítjuk. 

B. L. Baróth. N'egyvennyuluzas lianvédiink végre hoz-
zászólott. K szerint polémiára adna okot lVograuununkböl a 
a polémia ki van zárva s ezért nem közölhetjük. 

„Anti." Küldeményedet kissé megrövidítjük és sorát ejt-
jük. Köszönet. 

„F." FOxdó-uteza 282. Átolvastuk. Igen erős kifejezések 
vannak benne és hosszadalmas is. .Szelídebbet és rövidebbet ké-
rünk. 

H. J. Kolozsvár. Privát levelei küldöttünk. Arra választ 
várunk. 

P. E. K. Szeben. Köszönet. Legközelebbről adni fogunk 
a küldötlekből. 

Csíkszeredai piac/.i árjegyzék. 
Márczius -0-án. 

Unza liszta hektoliterje 5 frt — kr 
„ közepes 1 „ 'ű „ 

Iíozs 3 50 „ 
Arpa 3 n 
Tiiriikbuzii 5 — 

Zab — 

H„rsó 15 — 

1.4'jiese 1G — 

l'iis/nlvka 14 ' R 
K.i-a ll> 
liiiiüniiva 2 üli , 
Murhiihu-. kilogi'iiiiiiii íi; 
>ITléillllS — 40 
lierbéi'slms -

Szalma Mi in. — 70 
Széna inni. -'O 
Ökör j'.irja U'.o 
'telién párja 11 ii) 
l''ii'_'.n>ngyeriva kilogriiiiiiiija Go 
Tii/ilá kblll. ( 1 llléler) 
Malac/. darabja 1 — n 
l.ud 
i: 

80 „ 

(' irke párja 
60 In 1, ,j;iá - M B 

•lel.is szerkesztő Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MARTON. 

Sz. 2959—1888. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az osztrák-
magyar I. általános tisztviselői-egylet brassói ta-
karékpénztár és elölegezési társulat végrehajtat ó-
nak Száva Zakariás és neje született Szebeni Te-
rézia végrehajtást szenvedők elleni 2051 frt  52 
kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
levő Csik-Szépviz és Csik-Zsögöd községek határán 
fekvő  alább elősorolt ingatlanokra még, pedig: 
I. a csikszépvizi 2213. sz. tjkvben foglalt  követ-
kező ingatlanoknak Száva Zakariást illető felére, 
u. 111. a 3926/,., 3926/a., 3927., 3928, és 3929. 
lirs". a. kaszáló és rajta levő faháznak  felére  56 0 
frt  : — a II esikzsögödi 681. sz. tjkvben felvett 
Száva Zakariás és neje szül. Szebeni Terézia kö-
zös tulajdonát képező 5526. és 6527. hrsz. alatti 
faház  és kertre egészeu 611 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és lugy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1889. 
évi áprilÍ3 8-ik napján d. e. 10 órakor leendő 
megkezdéssel Csikszépvizen és 1889. április 9-ik 
napján d. e. 10 órakor a csíkszeredai kir. tvszék 
mint telekkvi hatóság helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási ároit 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok bccsárának in százalékát készpénzben, vagy 
az ISHl. fin.  t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számilott és 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságíigyminiszteri rendelet 8. Jj-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. íj-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervéuyt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság, Csík-
szeredán. 1S89. január hó 16-án. 

^ r n d E m 6 . 
tvszéki biró. 

Sz. 1 ;"»<;« -1SSÜ. ni. 

Csik-Szereda város rendőrkapitánya, betegség miatt állásáról 
lemondván, arra ezennel pályázatot mitok. s lelhivom mindazokat, 
kik azt elnyerni óhajtják, hogy rendesen l'elszerelt folyamodványukat 
legtovább íolyó évi ápril 20-ig hozzám nyújtsák be. 

Az állás javadalmazása törvény szerinti. 
Csíkszereda, 1889. márczius hó 18-án. 

B E C Z E -A.3STT-A.XJ, 
(1—3) alispán. 

• (,_„, I K I ö I t s é g ^ e t é s . * 
fl  A nagyméltóságú  m. lcir.  belügyminiszter  urnák 03,888. számú tűzrendészeit 
^ kormányrend,elete  8. § ának teljesen  megfelelő  és  több lii.olló  ejjyJet  által  ajánlott  s több 
^ község  által  megrendelt 
Â TTJZOX JTÓ-I^EOSKIEISTIDŐK:- é s S Z E E E K E Ó L : 
2 1 drb. soproni Seltenliofer-féle  két vagy négy kerekű f>.,  14. vagy 
fl  15 szánni fV'C*keiidtf  10 c m henger-átmérő és előirt felszerelések-
M kei, u. m.: 4 méter szivó-tündő és 0 méter vezető kender tömlő, 
™ kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel  . 650 frt. 
4 Kiilon rendelendő (-0 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
2 minőségű kcndertömlő, 6 rézcsavarral . . . . 1 1 7 frt. 
• 1 drb vizliordó kocsi, pirosra testve, vastengellyel, erősen vasalva, fel-
£ szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
ţp belül vastag horganylemezzel bélelve . 250 frt. 
^ 1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-

kérrc, pirosra festve  42 frt. 
M  2 drb (i mtr hosszú tíízlétra, 2 végen vasalva, festett  30 frt. 
™ 2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve  7 frt. 
m 2 drb tiízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve  . . . 20 frt. 
2 2 drb ék-alnku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve  5 frt. 
ţ 4 drb villa, „ „ „ „ „ . . . 6 frt. 
A 2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 intr. magos rúdon és kézi lámpás-
* nak is használható . . 16 frt. 
^ Fuvar Sopronból . . 54 frt. 
M Összesen 1155 trt. 

Fenlirt gyári árakból liajlaudó vagyok tömeges megrendeléseknél 10%, írva tíz százalékot engedni. 
^ Tekintettel arra, hogy a gyárosok rendelésekkel túlságosan lel vannak halmozva; további, hogy a magas kormány-
H rendelet értelmében a szerek beszerzésére nagyon rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 
^ hozzám beküldeni. — Levélben! felszólításra  ké3=3éggel beutazom eaját kö l t ségemen. 
fl  l í i e m e r ü d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhoíer Fr. fiai"  megbízottja. 

Ebbíli megkereséseiért kérem Bolt:«:i_?erescz nihoz Csik-Karezfalvin  fordulni.  "^Q ^ ^ 

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában, 188U. 



I. évfolyam. Csik-Szereda, 1389. április 3. 14. szám. 
Jf 

* Szerkesztőségi iroda: t 
f  Csik-Szereda :-
j Szultin-ház, (posta mellett) ţ 
< hová f 
-: a lap szellemi részét iPetíí 
3 közlemények küldendők. 
-: SJ-S-

Z l a d ó h i v a t a l : 
Györgyjakuh  Márton  :-

X könyvnyomdája > 
< liová r 
\ u els&ietéii pénzek éa C 

hirdetések küldendők. " 

LAPOK 
(" 
V, 
-: Kgész évre 
-j Kéh'-vre 
"i Nugjedevre 

(?) 

Előfizetési  ár: k 
4 frt. 
2 frt. 
1 trt. 

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

Hirdetési dijak: 
*: 3 hasábos petitMin'-rt vagy 
5 annak helyéí-ri 5 kr. 
Í Bí-lyegilijírt kuliul niiinlen 
j beiktatásnál 30 kr. 'C 
j f 

Nyílttéri czikkek \ 
soronként 10 kiért közöl- > 

tétnek. 
' ífyrrvrrvVT"vvX 

R e n d , rendőr né lkül . 
A inni viszonyok között e közlemény 

élére állitott czini az ország legtöbb váro-
sában megfordítva  áll, csak ('sikszereda ké-
pez kivételt; sok helyt van rendetlenség 
ott is, a hol rendőrök vannak — és nálunk 
rend van. pedig régóta nincs rendőr-kapi-
tányunk. 

Különben városunk az utéibhi időben 
sok tekintetben kezdett különbözni más v;í 
rosoktól: igy például csak közelebbről re-
giatrálták a lapok, hogy Csíkszereda tán az 
országban egyedüli város, melynek nines 
adóssága — sőt ellenkezőleg készpénzbeli 
vagyonnal rendelkezik. — Ily k e d v e z ő ál-
lapot nem is lehet máshelyt, csak nálunk, 
hol mi magunk tartunk rendet. 

Egy hosszú éven át nem is tételeit az 
illetékes lu-lyeken egyetlen lépés sem arra, 
hogy ezen önkéntes rendet hivatalos úton 
csinált reiiil váltsa fel,  — most c lapok 
hirdetési rovata szerint, vége lesz ezen pa • 
radiesonii állapotnak, — rendőr-kapitány 
kerestetik Csíkszereda városába is. Hát ez 
helyén van-, nemcsak, hanem törvényesen 
ii igy kell annak lenni. 

L)ö mennyire különböző módon törté-
nik ez — az ezelőtt .r> évi állapottól, lli 

Ezelőtt, fi  évvel nevezetes dolog volt a 
rendőr kapitány megteremtése; a városi pol-
gár egyéni súlya es nvoniatékosságáiiak tu-
datában hányta vetette a dolgot kereste az 
ezen állásra érdemes embert, maga választotta 
meg azt, ki majd rendet fog  neki csinálni! 

Haj! mennyire más világ volt akkor! 
Az a nemzedék elég érettnek tartatott arra, 
hogy magát kormányozza s elég megbízha-
tónak arra. hogy önsorsát maga intézze el; 
ma már más gondoskodik róluuk, — más-

nak fő  a feje  azért, lmgy nekilnk alkalmas 
vezetőt találjon. 

líövid öt év alatt bár ina is él még az 
a nemzedék, elvesztettük józan gondolko-
zást képességünket, legalább ilyet ma már 
nem tesznek fel  rólunk felsőbb  helyen, — 
nem bizzak többé ránk az önmagunk kor-
mányzását. Dt; hát ez is törvénveii alapul! 

Ezelőtt évvel afelett  gondolkoztunk, 
ki lenne legalkalmasabb, legmegbízhatóbb 
ember ezen állásra, --kit válasszunk meg 
arra? M »st meg azon kell tűnődnünk. Imgv 
a hatalom kit neve/, arra ki? — Ezelőtt azt 
választottuk, a. kii szereltünk — most a/.t 
kell elliirjiik, n kii más szeret! Nehézszeivp 

Az itt felmutatott  képe a mai állapot-
mik egy kissé- sötétnek lálszik — s valóban 
az is. I >e mint minden dolognak, úgy en-
nek is két oldala van. 

A rendőr-kapitányi állás betöltése ma 
már ;t lőispán jogkörébe tartozik; apáivá 
zók köziil válassza meg a legalkalmasab-
bat, a legjobbat; nekünk nu-g van nz a v i-
gasztalásunk, Imgv derék loispánunk ismert 
tnpintata kárpótolni fog  azon veszteségért, 
mely önkormányzati jogunk erészbeni i-l-
vesztéssével minket ért. -- s , ,| v e;rv>'nt fog 
kijelölni ez állásra, kiben a polgárok bizal-
ma is összpontosul, ni.-rt Indyes és ezél-
szerü vezetés csak úgy lehetséges, ha az 
alattvalók bizalom ragaszkodással visel-
tetnek elöljárók iránt — s ez viszont nem 
nézi őket magától idegennek. 

Ha ez meg nines, úgy megfordul  az 
eddigi állapot — s inig eddig remi volt 
rendőr-kapitány nélkül — ezután rendetlen-
ség fog  beállani a ívnd őrei beállítása da-
czára is. /. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJ A. 

W © z g £ d l 
Nem kérdezi a napsugár: 
A virágnak mi a harmat, 
Felszárítja, mi gi mdja rá, 
Ha a virág el is hervad. 

Nem kérdezi a kis madár: 
Örökké tart-e a tavasz"? 
Ha jíí a tél: víg énekét 
Nem követi-é majd panasz. 

Nem kérdezi a szerelem, 
Ha a szivet lángra gyújtja : 
Fénytől ragyog, vagy beborul 
Örökre az élet útja. 

A mikor megszerettelek, 
Eszembe sem jutott nekem, 
Hogy minden bút és fájdalmat 
Csak érted kell elviselnem. 

Dtmhaj I  iktórin. 

A múltból. 
Irta: Sándor László. 

Elvégződött az esketési szertartás. A pópa 
áldást oKZtőlag terjesztette karját az ujpár fölé: 

— Legyetek boldogoki 
£ perezben iszonyú menydörgés reszkettette 

ineg a templom falait.  A vihar teljes erővel tört 
ki. A szél felsza-jr  r-.lta a házak zsindelyeit s dü-
hösen csapta a templom ablakaihoz, hogy azok 
üvege csörömpölve luilotl alá. A villám rémesen 
czikázott s a ineg-nn-g újuló mennydörgés alapjai-
ban ingatta meg a templomot. 

Végül megeredt a zápor oly erővel, mintha 
millió tölcsérből omlana a viz. A szél erössen ka-
vargott és a kövér eső cseppeket beszórta a temp-
lom tört ablakain. 

A násznép és a bámuló falusiak  a teníjduin 
zugaiban félve  húzták meg magukat. A nienyasz-
szoiiynak imént boldogsági ól sugárzó arczáii a ré-
mület ült ki, s egész testében remegve simult 
vőlegényéhez. 

Nyúlánk termetű, gyönyörű oki leány volt. 
Nagy fekete  szemei, korom sötét haja és arczának 
minden vonása bájoló szépségűvé tették. Egész lé-
nye önkéntelenül keltette fel  a kérdést: miként 
lehet a hozzá közeledő törpe, görnyedt anyának 
ily szépen fejlett  leánya? 

A vőlegény teljesen illett kedveséhez. Nap-
barnított», de linóm metszésii arcza, göndör haja, 
deli termete mind-mind megkiilömbözleti a többi 
oláh legénytől, kik neki a falu  legszebb legényének 
árnyékai is alig lehettek. 

A két szerelmes egy vásáron ismerkedett 
meg s most már férj  és feleség  lettek. Senki össze 
illóbb párt nem találhatna akármint is válogatna 
a környék fiatalsága  között. 

A vihar végre lecsendesült. A nászsereg uiár 

l A P S Z E M L I i . 
Országgyűlés. 

A képviselőház márczius 2(i-án folytatta  a 
katonai javaslat tárgyalását. Ez ülésen a híressé 
váll s sokat emlegetett 24. és 2.Vík í;£-"k felett 
megtörtént a szavazás. A vita bezárása előtt 
I lay Imre Károlyi Gábor grófot  elég türelem-
mel hallgatta meg a ház: —- a zárbeszédek alalt 
azonban folyton  nőtt a türelmetlenség. IMüiiuirli 
Aurél elöado tolytouos közbeszólások között tar-
totta uieg zárbeszédét. •— l l .inna tiajáry Ödön 
a.áiiiotia elfogadásra  h a t á r o z a t i javaslatát. 

Az ellenzék részéről Bolgár Ferencz a kii-
louv éleiui'uy előadója, tosábbá Hoitsy Pál és Beöthy 
A kos éltek a zárszó jogával, l.'tolsó szónok Fe-
hérvár,. miniszter \olt. lieszi'-dében a kérdéses 
jjjţ-al ii.-m is foglalkozott,  csupán a Zathurcczky 
ezred ön gyilkosságának okát ismertette hivata-
los adatokból. 

Délül áll I inakor kezdődött a szavazás, me-
ly. n Tisza. Fchérváry, Itaros*. Széchenyi, Csáky 

Orczy miniszterei; i> jelen voltak. A 25-ik sza-
kaszhoz beadott módosítások és inditványok leg-
looojél eg, szerű felállással  mellőzték. 

Névszerinti szavazás bolgár Fereucz kiilön-
véleiuéiiyéiick második pontja és tiajáry határo-
zat javaslata lelett volt. Az első népszcriiiti sza-
vaz isii.il az ellenzék i g e n-nel, a töobség u e m-
niel szavazott Kakovszky Istvánt. Buér Bélát. 
Kudlovics Imrét (szabadelvüpártiaki. Szilágyi De-
zsőt é< Karolyi Sándor grófit  a/, ellenzék zajosan 
megél jenezi e, miül a kik itiilg.ir különvéleménye 
mellett szavaztak. A különvélemény második pontja 
HM szótöbbséggel elvitetett. A 24. és 25. >k 
feleli  is ni'-..szerinti sza.azás volt, a mely nagy 
élénksi'-j; közt meni végbe. A szavazás eredménye 

melyről mull szamunkban távirati tudósítást 
hoztunk következő: 4.">l igazolt képviselő kö-
zül i g e n u e 1 azaz a §§-"k mellett szavazott 
25;t, N e III NI e I 144, távol volt 52 képviselő s 
igy a szakaszok toll szavazattöbbséggel elfogad-
tatlak. 

Márczius 27-én a véderövitát 2<>-ik szakasz-
nál folytatták.  Nagy István és Fenyvessy Ferencz 

útnak indulhatott, hogy fészkébe  kisérje az ifjú 
párt. 

Ismét kezdetét vette az esküvötbámulok kü-
lönböző megjegyzése, melyek susogását a vihar 
alatt uralgó félelem  megszakította volt. Akadt 
olyan ki nagy hasonlatosságot fedezett  fel  a meny-
asszony és vőlegénye között, s ismét volt. olyan, 
ki erősen tagadásba vette ezt, de mindannyian' 
megegyeztek abbau, hogy nagyou szeretik egymást 

— .ló, jó! hiszem, hogy szeretik — susogja 
egv asszony a mellette levőnek — de hi'gyjctek 
meg, nem jót jelent ez a rettenetes égiliáhorii! 
Emlékezzenek csak Mikii lakadahnára! Akkor is 
ilyen idő volt, azok is szerették egymást, s úgy-e, 
hogy utoljára is szerencsétlenek leltek? 

— Na már hogy beszélhetsz ilyet, te Lucza, 
— vág közbe a szomszédasszony — még meg ver 
az Isten az ilyen beszédért. 

Tovább nem folytatták.  A nászsereg kiment 
a templomból, s a bániulók is sz*rte-szét oszoltak. 

* 
* * 

Három év inult, azóta, hogy Mari és Garril 
összekeltek az i templomban. 

Kevés idő egy boldog házaspár életében. — 
I'edig ők boldogok voltak, inert egy szép kis leány-
gyermek .d is megosztották végtelen szerelmüket, 
s boldogságukat csak az zavarta, hogy ez a kicsi 
jószág betegeskedett,. Nem volt olyan életerős, 
mint a hozzájuk hasonló derék szülőknek gyereke 
szokott lenni. 

Mari ápolta, gondozta, mindig mellette volt, 
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qj szakaszokat javasoltak. A Nagy István szövege 
a 95-ik § következéseit enyhítené, még pedig olyan 
formán,  hogy azon önkéntesek, a kik a tiszti vizs-
gát az első év alatt nem tennék le, a második évi 
szolgálatban is megtarthassák az önkéntesi jelle-
get. A honvédelmi miniszter ellenezte az uj sza-
kasz több pontját. A ház azonban Apponyi, Bolgár, 
Almássy, Thaly, Andrássy Manó gróf,  Petrich és 
Gnllner képviselők hozzászólásai után Nagy István 
oj szakaszát a védelmi bizottsághoz utasította; 
ugyanezt tette a Fenyvessy indítványával is. Ez-
után a 27. §-tól a 34-ig folytattták  a vitát. Ülés 
végén Szederkényi Nándor interpellálta a közleke-
dési minisztert az 1849-ben felégetett  tiszafüredi 
hid felépítése  ügyében. 

Márczius 98-án a katonai javaslat tárgyalása 
egész az 50-ik §-ig haladt. Remény van, hogy ha 
a tárgyalás tovább is ily rohamosan halad, akkor 
a hátralevő 30 §. néhány nap alatt le fog  tárgyal-
tatni. Az ülés végén interpellácziót terjesztett be 
Szentkirályi Albert a regálé törvényre vonatkozó 
ntas i tások tárgyában. Tisza — ámbár jelen-
volt az ülésen, — de nem válaszolt rögtön Szent-
királyinak. 

Márczius 99-én az 50. §. tárgyalása folytat-
tátott, mely alkalommal Thaly és Györy tettek mó-
dosításokat. Az 51. §-nál szintén Györy Elek adott 
be módosítást, de ez nem fogadtatott  el. Az 52. és 
63. §. válozatlanul el fogadtattak.  Az 51. §. mái-
nem fogadtatott  ugy mint a megelőzők. Ez nagyobb 
vitát provocált. Legelőször Bolgár Ferencz szólt e 
szakaszhoz és törlését indítványozta amaz intéz-
kedésnek, mely szerint a tartalékos tisztek fegy-
vergyakorlatra minden évben behívhatok legyene-
nek. Horváth Ádám azon módosítást adta be, hogy 
a behívás legfeljebb  négyhétre szóljon. Pártolták 
Bolgárt és Horvátot: Orbán Balázs, Kaas Ivor, Sze-
derkényi, Thaly és Madarász József. 

Márczius 30-án a honvédelmi miniszter felszó-
lalása után a többség változatlanul elfogadta  az 
84-ik szakaszt. A véderörö! szóló törvény e napon 
egész a 62-ik §-ig letárgyaltatott. E szakasznál 
azonban ismét nagyobb vita fejlődött  ki, mely az 
nap be sem fejeztetett. 

E G Y L E T I É L E T . 

• orikszsrddal fogyasztási-szövetkezet  évi 
közgyűlése. 
Csíkszereda, 1889. uiárcz 31. 

Mai napság, n gőz és villany korszakában, 
honunk legtávolabb eső pontjain is fölismerhető  a 
nagyobb központok mozgalmainak hasznos és élénk 
hatása. E hatás elöl Csíkszereda város, mint egy 
„par eicellence" intelligens megyének központja 
sem zárkózhatott el, sőt a haladás és kulturális 
élet minden mozzanatára élénk visszhangot és visz-
szatűkrözödést szokott tanúsítani. 

Igy történt ez a Sclmlze-Delitsch által a ! 
népek boldogulására föltalált  és fölállított  s mű- j 

veit világszerte nagy elterjedésnek és megvalósu-
lásnak örvendő ö n s e g é l y e lvéve l is. — 
Nemcsak jóhirnévnek, teljes bizalom- és hitelnek 
örvendő takarékpénztárunk van, de az önse-
gély e lvének legnépszerűbb és legáltaláno-
sabb megvalósítási alakzatával — fogyasztási  szö-
vetkezettel is bírunk, — habár csak nagyobb küz-
delemmel tud ez bölcsőkorából kibontakozni. 

De csoda-e ez — azon sajnos és keserű ta-
pasztalatok után, melyek Csikmegye színe-java 
közönségét az általa melegen fölkarolt  s valóban 
jobb sorsra érdemes tej szövetkezetnek, 
a 100—100 forintos  részvények teljes értéktelenné 
válása folytán  érzékeny anyagi veszteséggel járt 
tönkremenésében csak az imént — s nem egyha-
mar feledhetőleg  — óvatosságra inték. 

Mindennek daczára ezen elsőrangú marha-
tenyésztő megyében a marha olcsósága mellett is, 
a húsféléknek  szokatlan silánysága és magas árai 
arra ösztönzének néhány vállalkozóbb szellemű 
férfit,  hogy az önsegély elvének megvaló-
sításához forduljanak  — s illetőleg fog  y a s z-
tási szövetkezetet alakítsanak, a fogyasz-
tási czikkeknek s főleg  a háztartásokban mai nap-
ság immár általános és mindennapi szükségleti 
czikknek tekintendő húsfélék  o 1 c s ó n és j ó m i-
n ő s é g b e n i elöállithatása czéljából. 

1887. év végén alakult meg e czélból a csík-
szeredai fogyasztó-szövetkezet,  s a szokásos elő-
ítéletek és a már említett szomorú tapasztalatok 
nyomasztó hatásaival küzdve, merőben töretlen 
úton, kevés tapasztalattal, de annál több jóaka-
rattal és kitartással történt egy évi haladás után 
ma tartá meg első rendes évi közgyűlését, mely 
az üzletrész-tulajdonosok 81-et tevő nem nagy 
száma mellett is igen látogatott, élénk és elég ér-
dekes volt arra, hogy lapok hasábjain is meg-
emlékezzünk róla. 

Az üzlet menete- és eredményére vonatko-
zólag előadott igazgatósági és felügyelő-bizottsági 
jelentések is erős és siírii vonatkozásokban utal-
gattak azon nehézségekre, melyekkel a szövetke-
zetnek első évében megküzdenie kellett. S ezek 
között a szövetkezetnek kézzel fogható  közhasz-
núsága mellett a részvétlenség nem utolsó helyen 
emlegettetek. Mindezek daczára a további sikere-
sebb működést biztos ki látásba helyezek az egy év 
alatt szerzett tapasztalatok, isineretek és a leg-
nagyobb elfogultság  által seui ignorálható amaz 
eredménynél fogva,  hogy mig egyfelől  a korábbi 
magas árak a szövetkezet működése óta állandóan 
24 kron alól maradtak s a czikkek minősége is 
emelkedett (mely előnyökben még a neinrészvényc-
sek is részesültek); másfelől  még osztalékbani 
nyeremény is adható a részvényes tagokuak. 
Pedig egy kilogr. hús árát naponta csak 4 krral 
(tí—IG-eJ js olcsóbb volt a szövetkezet előtti árak-
nál) számítva, egy év alatt ez is 14 frt  60 krt. 
teszen. 

Ezek után a szűkebbkörüség mellett u évi 

14,970 frtnyi  forgalmat  mutató számadás egyes 
tételei lettek behatóan és részletesen megbeszélve, 
s az adott felvilágosítások  után, némi módosítás-
sal s jövőre vonatkozó némely fttasitásokkal  elfo-
gadva. E számadásból kiemeljük, hogy csak na-
gyobb marhából 39,318 klgr. hús vágatott el, s 
az e czélra felhasznált  marhák ára 10,300 frtot 
tett és állami adó tekintetében is 680 frtnyi  ösz-
szegre nyújtott adóalapot a szövetkezet. 

A még nem is e m 1 i t e 11 mizéri-
ák*) ellenében is oly eredmények ezek, melyek 
hitünk szerint, a legmakacsabb pessimismust és kö-
zönyt is megpuhítani képesek. 

Erre az általános tisztujjitás következett, mivel a 
felügyelő-bizottság  a törvény értelmében a szerve-
zéskor csak egy évre volt választva; az igazgató-
sági tagok pedig — bizonyára a már érintett küz-
delembe belefáradva,  — állásaikról mindiiyájan le-
köszöntek. 

A feliigyelö-bizotttság  közfelkiáltással  újra 
megválasztatott, s miután Eröss Elek méltánylást 
érdemlő okok miatt, további közreműködésre nem 
vállalkozott, — helyébe Éltes Elek lett 3-ik fel-
ügyelő bizottsági tagnak az újra megválasztott dr. 
Molnár és Balló Mártonhoz megválasztva. 

A továbbra nem vállalkozott igazgatóság he-
lyébe pedig dr. Iletegh Antal, Hajnód József,  Ke-
resztes József,  Albert Balázs és Kovács József 
lettek általános szótöbbséggel, titkos szavazás út-
ján, igazgatósági tagokká. 

Mi a legmelegebb és igaz öszintességgel üd-
vözöljük nevezett urakat, a művelt világszerte köz-
hasznú intézménynek elismert fogyasztási  szövet-
kezet élén, s egész valónkból azt kiváiijuk. hogy 
oly derék eredményt bírjanak elérni, a mily derék, 
becsületes embereknek ismerjük őket egyénkint és 
egyetenileg, s vajha az ök elismert becsületessége és 
népszerűsége a több pártolást érdemlő szövetkezel-
nek is a legmagasabb fokig  öregbítené népszerűségét. 

—ae.— 

K I L Ö K T E L E K . 

— Felhívás előfizetésre.  A „Csiki 
Lapok" ápril—jiinius havi második negye-
dére ezennel uj előfizetést  nyitunk. Lapuuk 
t. előfizetőit,  kiknek előfizetésük  az első ne-
gyeddel lejárt, kérjük hogy előfizetésüket 
minél hamarább megújítani szíveskedjenek, 
hogy a lup szétküldésében seninii fennaka-
dás ne történjék. Feltételeink az eddigiek 
maradnak t. i: 

Kgész évre 
Kelévre 
Negyedévre 

4 frt. 
2 irt. 
1 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-
kab Márton nyomdájában, — Gyergyó-Sz.-
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében. 

*) Mult számunk vtzérczikkében ezek is kellően voltak 
méltatva. Szeik 

de csak nem akart javulni az a kicsi leány. Éle-
tével is megmentette volna, de nem tudott segí-
teni ; a sok orvosság sem járt haszonnal, szegény 
leányka mindig csak gyengébb lett. Mari fajdalma 
kimondhatatlan volt; hasztalan igyekezett féije 
megvigasztalni, nem hitte, hogy meggyógynland 
meretett gyermeke. 

Ez a betegségség aztán nagyban megzavarta 
az eddig kimondhatlan édes boldogségot. 

Ujabb csapás is érte Marit. Édes anyját is 
ágyhoz szegezte egy erős betegség. Az öreg tesb-
böl kiasszott már az éltető elem. A halál nagyon 
közel férkezett  már az öreg asszony beteg ágyá-
hoz. Mindezek nagvonkoniolyá tették az eddig vig-
kedélyü menyecsket. 

A haldokló egyik nap délutánján halkan szó-
litá a másik beteggel foglalkozó  Marit. 

— Kívánsz jó anyám valamit kénlé? Mari. 
Az öreg olánö nehezen fölemelkedett  ágyában 

csendes szaggatott hangon elkezde beszélni: 
Igen Mari akarok neked mondani valamit. 

Add ide kezeidet. Oly jól esik nekem kezedet meg-
fognom.  . Érzem hogy végem van Mig élek egy 
titkot kell neked felfedeznem.  . Régen nyomja 
szivemet, sokszor akartam megvallani neked, de 
féltem,  hogy elveszítelek, pedig igazán sze-
retlek. Hiszed-e Mari, hogy nagyon szerettelek 
mindég. Nó-nó! ne sírj. Figyelned kell arra, a mit 
most elmondani akarok. 

Mari letörülte könynyeit és anyjára halgatott 
ki köhécselve folytatá  beszédét: 

Tudom hallottál beszélni arról az issz.'iiyu vé-
rengzésről, melyet a mi népünk a forradalomkor 
véghez vitt. Hallottad hogy a környékbeli földes-
urakat miként mészárolták le, s mint perzselték fel 
kastélyaikat. . . Jól emlékszem éppen csütörtök 
nap rohanták meg a Dáray kastélyt. Férjem is 
oda ment, én meg a kert felé  kerülék. Ekkor se-
gélyért esdő hangok iiték meg füleimet.  Gyorsan 
szaladtam arra felé,  honiiau a kiabálást hallottam 
s igy az égő kastély kertfelöli  oldalához juték. 
Egy emeleti ablakban egy asszouyt pillauték meg, 

! ki egy kisded csecsemőt tartott kezei közt. Az 
j ablak alá menve, kiáltottam neki, hogy engedje 1c 

a kisdedet. Ö megértett és u másik pillanatban 
már karjaim közt tartottam a csecsemőt. A nő egy 
abroszt erősített a kicsike pólyájához a igy sértő-
dés nélkül jutott ölömbe. Biztattam az asszonyt, 
hogy most már ő ugorjon le, jobb mintha odaég. 
O csak ennyit felelt:  „Várj itt mig visszatérek". 
E szavak után eltűnt az ablakból. Én sokáig vá-
rakoztam reá, de hasztalan. Végre inra gondoltam 
hogy tán lilás helyen menekült. Rosszul okos-
kodtam. Az oláhok rá találtak és megölték. Ezt 
csak másnap tudtam nwg. A gondolattal, hogy a 
nö megmenekült indultam a kis leányai haza. Senki 
sem tudta mit viszek s éa abaan a hitben voltam 
hogy a menekült szülök majd gazdagon megjutal-
maznak. De nem igy történt. A kastély lakói mind 
meghaltak, de én azért mégis megtaláltam jutal-
mamat. 

Az öreg asszony itt egy perczig megszakibá 

elbeszélését és Marit szerel vit el szqritva magához 
gyöngéden homlokon csókolta. E rövid szünet Után 
tovább folytatta  vallomását, 

Mint mondám az egész Dáray család oda ve-
szett. Férjem is rablási vágyának esett áldozatul. 
Egy égő gerenda leütötte és még a kastély udva-
rán meghalt. 

En mindenki előtt eltitkoltam, hogy a kis le-
ányka nálam vau, de. féltem,  hogy a szomszédok 
végié is rá jönnek a gondosan rejtett titokra s 
rosszat tesznek velem, h >gy az urasággal tartot-
tam. Ezért falunkból  ide költöztem, itt senki sem 
tudta, hogy a sajátomként ii"velt leáuvka Dáray 
ivadék. Így neveltelek fel  téged édes Mari! 

Az örejj asszony itt elhallgatott és kimerültei) 
hanyatlott vissza párnáira, Kosszabul lett. Még 
akart valamit mondani, de már nem adtak hangot 
kitzáradt ajkai. 

Mari az egész elbeszélés alatt elfogultati  ült 
az ágy szélén. Bámulata óriási volt és hitetlensé-
get fejezett  ki arcza. 

A haldokló öreg ezt észre vette s végső 
erőlködéssel még megmozdult, és karjával a festett 
ládara mutatott. 

Mari rea borult, megcsókolta szenvedő ar-
czát. A következő pillanatban a szegény olánö ha-
lott volt. Mari őszinte szívből megsiratta, hisz 
anyát potölt nála a kiszenvedett öreg. 

A temetés után az öreg által megmutatott 
láda rejtekében megtalálta a koronás D. G. betűs 
abroszt. Egészen sárga volt a hosszú ideig tartott 
rejtegetés miatt. O'ége kövj. 
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színháznak is beillenek, tisztességes anyagi hasz-
not eredményezett. A női szereplők közt főleg 
Gergely Mariska (a cziniszerep) kedves megjenése 
naiv alakítása által és Steinburg Pepi (Pepa) és 
Flórián Sultika (Saganceg baronesse) hatásosan 
megjátszott jelenetei folytán  megérdemlett módon 
provocáltak nyílt jelenetben is tapsokat. Szóval 
olyan volt minden izében, csontjában, minőnek kell 
lenni ott hol annyi erő áll a műkedvelői előadások 
rendezésére. Különben osztatlan dicséret illeti meg 
Fankovii-h Gyula reál. tanárt a lankadatlan buz-
galommal vezetett rendezői és decorativ tiszteért. 
és elismerés Emberi Árpad főgynin.  tanárt ki a 1 
és \ , órán át húzódó darab sugasának háládatlan 
szerepére vállalkozott. - E I i s c li e y ,| ú z s e t 
kir. tan. tankerületi főigazgató  a helyi 3 főiskolát 
szokott alapos és sznkertoi vizsgálat alá vévén s 
a tapasztaltak fölött  meg nem szokott elismerését 
a paed. haladásnak sehol ily nagy mértékben való 
nyomát konstatálván, 27-én a vonattal székhe-
lyére Utazott. Tisztelgésre megjelentek az állomás-
nál az egyes iskolák küldöttjei. 

— Azon vakmerő lopás telesét, mely a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróságnál f.  évi inárczius 
15-re viradőlag lelt elkövetve. vizsgálóbíró és 
csendőrség igen erélyes és eszélyes üldözése kide-
rítette. Nem más ez, minta roszliirü Csepes l'alea 
llemeter gyó.-hékási olali lakos, ki lopásért néhánv 
hétre elitélve épen a járásbíróságí fogdában  volt, s 
a bíróság kézinyomdájához segédmunkásként volt 
alkalmazva, mit azzal halait meg, li.gv a helyszí-
nét kitanulva megszabadulását kövei i éjszakán el-
követte vakmerő tettét. A csendőrség a lopást kö-
vető napon d. e. In órakor vette üldözőbe a hegye-
ken át s még meg sem pihent volt. midőn lakásán 
letartóztatta, s minthogy frissen  vásárölt. javakat 
és pénzt találtak nála. szorosan kérdőre vonta, s 
meg kísérlett, de hasztalan tagadás után már a 
csendőrség előtt, s később a bíróságnál is töredel-
mesen és részletesen beismerte bűnös cselekményét, i 
sőt még azt is, hogy K. A. gyergyószentmiklósi la- ! 
kosnak megbízásából ennek feleségétől  20 frtot  ! 

I 
kért, miből K. A.-nak csak 15 frtot  adott, tehát •"> Irtot, 
innen is elsikkasztott. Most már biztoson várhatja I 
a megérdemlett jutalmazást, mit néhány nap alatt I 
el is uyerend. 

Nyilvános számadás. A csíkszeredai ka-
szinó által, saját könyv tára javára idei márczius 
2-án rendezett bálbóli bevétel összesen 1-14 Irt, 
kiadás összesen 138 frt  21» kr. tiszta jövedelem 5 frt 
71 kr, a bevételi ös.szcgh ;z felülfizetésekkel  hoz-
zájárultak: Madár Imre megyei főjegyző  1 frt,  Sie-
ber István esendői-főhadnagy  2 frt,  Vajna Tamás 
k. l. elnök 3 frt,  Bee.ze Antal alispán 1 frt,  özv. 
Rózsa Györgyné (Szépviz) 2 frt,  Sándor Albert 
k. t. bíró 1 frt.  özv. Lakatos Jánosné f.  polg. leány-
iskola-igazgatónő 2 frt,  Csiszér Miklós alcsiki já-
rási orvos 1 frt,  Hodor András (Sz.-györgyi) l frt, 
László Domokos k. t. bíró l frt,  L.izár Domokos 
(taploczai) 1 frt,  Fejér István (szépvizi) 1 frt,  Cseh 
Vilmos (szentmártoni) 1 frt,  Solnai Sándor ügyvéd 
1 frt.  A szíves adakozásért a „Kaszinó1' nevében 
köszönetet nyilvánít Benedek István pénztárnok. 

— Méhészeknek és méhészet-kedvelöknek 
ügyeimébe ajánlani kívánjuk, hogy a csíkszeredai 
kir. ügyészségi fogházban  40 -50 drb. legponto-
sabb méretű és igen jól készült, Dzirzon-Berleps-
Bodor-féle  méhkaptár van készletben. A burkoltak 
ára 2 frt.  a burkolatlanoké 1 frt  50 kr. s legalább 
5 drb. megvásárlásánál részletfizetések  is elfogad-
tatnak. Van készletben továbbá néhány igen jó és 
czélszerii mézpergetö is, s ennek ára 4—5 frt,  mig 
máshelyen a hasonló készítmények ára 8—12 frt. 
szokott lenni. Mindezeket tisztelt olvasóink figyel-
mébe is melegen ajánljuk. 

delkezönek esze ágában sem lehetett az ö neki 
adott végrendelet helyett egy újat és későbbit al-
kotni és más valakire gondolni, különösen felhívja 
a bíróság figyelmét  a következő strófára:  „Ha 
megváltam e világtól, minden földi  hiúságtól, — 
hogyha a sir hivni fog:  akkor is rád gondolok !•' 
A törvényszék — mint az „Ü. L." irja — legkö-
zelebb fog  ez érdekes perben határozni. 

— A legolcsóbb magysr élczlap a „Mátyás 
Diák" második évfolyamának  második negyedébe 
lép, s njnlt erővel folytatja  pálya futását.  A kitűnő 
élezlap, a melynek képei sikerült karrikaturák sa 
melynek szövege mi kívánni valót sem hagy fent, 
határozottan ellenzéki irányú ugyan, de a társa-
dalmi ügyekre is kiterjeszk-dik, és pedig oly 
mértékben, hogy a nem politizálok is élvezettel ol-
vashatják. A legutóbb megjelent számban már kez-
detét vette az adomák illusztrálása is. Fölemiitvén 
ezeket, a „Mátyás Diák"-ot — a melynek előfize-
tési ára egy negyedévre csak egy forint  — olva-
sóink figyelmébe  ajánljuk. A kiadóhivatal Buda-
pesten, Kishidutcza 9. sz. alatt van s mutatvány-
számokat készségesen küld. 

— Lapunk olvasói a „Magyar Gazdák Fv-
könyve, budapesti útmutatóval" czimii díszes köiésii 
tartalomdus munkát egy frt  50 kr boltiár helyet 
egy frt  kedvezmény árban rendelhetik meg a Frank-
lin-társulatnál, Budapesten, IV. Egyetem utcza 4. 
A „Magyar Gazdák Evkönyve" gazdag tartalmá-
ból közöljük a következő czimeket: 1) Vázlatok 
188K. évi gazdaságunkról. 2) A mezőgazdák élet-
biztosítása. 3) Bortermelésünk. 4) A tej kereske-
delem. 5) A Vaj hibái és ezek keletkezése. 6) Hus-
és növénytápszerek. 7) Búzatermelés és fogyasztás 
1888 s:i-ben. 8) Amerika hanyatló versenye. 9) 
Kertészeti könyvvezetés, lu) Nemzetközi vám egye-
sülések. 11) Uj buzaszállitási rendszer. 12) A do-
hánytermelésről. 13) A fegyver  s vadászati adó. 
14) A szeszadó. 15) A gabona viteldija Ki) Adó 
s fogyasztási  illetéki díjjegyzék. A becses könyv 
függelékéül  egy „Budapesti utniutató'' van csatolva 
mely szakmák szerint rendezve bevásárlásainknál, 
valamint terményeink eladásinál tájékoztasson. Az 
itt ajánlt mii össze nem tévesztendő a hasoncziniü 
évkönyvekkel. .Megrendelések postautalványon a 
Franklin-társulathoz, Budapest. IV. Egyeteinutcza 
4 sz. küldendők. 

— Dohányzók figyelmébe. Mióta a dohány-
és szivarneniek árait felemelték,  azóta — mint a 
statisztika bizonyítja — a czigarettázás óriási 
mérvben emelkedett.. Szolgálatot velünk tehát tenni 
a dohányzóknak, ha figyelmüket  Wlach Albert 
Bécsben élő hazánkfiára  (Mariahilferstrasse  ">K| tel-
hivjuk, kinek szabadalmazott „Imperia l s z í -
va r k a t ö I t ö - g é p e ( HU krtól l frt  3t»-ig) a 
legnagyobb ni Mtínylást ig'iiyli. E czigarettaké-
szitö-gép, mely munkaképességre nézve minden ha-
sonló készítményt. telülmul, épugy vékony hölgyczi-
garettik, mint szivarvast agságu czigaretták készí-
tésére alkalmas. -- a legjobb, a mi e nemben ké-
szül. A kL'd.cIt nickelből vau készítve, csinos alak-
ja folytán  minden dohányzó asztal díszét képezi, 
rendkívül könnyű kezelése következtében, úgy höl-
gyekn -k. mint "férfiaknak  kellemes időtöltésül szol-
gál, de hasznos is, mert e géppel a legfinomabb 
dohányból készített egy czigaretta alig l — l \ t krba 
kerül," és ehhez csakis egy kész 5 kros specziáli-
tás-czigaretta hasonlítható. Hasonló figyelmet  ér-
demel e czégnek gazdag czigaretta-hüvely raktára, 
melyben több mint 500 a legu abb agyptusi-, tö-
rök-, orosz- és fantazia-hüvelyvignetták  arany- és 
szinnvomásban vannak képviselve. A nevezett czég 
kívánatra szívesen küldi ingyen és bérmentve gaz-
dag minta-katalogusát, melyhez egy több mint 20(t 
különféle  hüvelyvignetta-mintával ellátott eredet i 
iv Houblon-papir van mellékelve. A legérdekesebb 
ha valaki egy „Imperial" czigaretta-töltö-géppel 
egyszersmind meghozatja magának 1 frt  50 krért 
e czigaretta-hüvelyek disz-mintagyüjteményét mely 
az 500-at messze' túlhaladó a legkülönfélébb  és 
legszebb hüvelyeket tartalmazza. 

C S A R X O K . 

Gyűjtők 6 előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Mindazon t. olvasóinkat, kik lapunkat 
ez ideig megtartani szívesek voltak, kérjük 
a lejárt elsőnegyedre eső előfizetési  összeg 
beküldésére. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSIKI L A P O K " kiadóhivatala. 

Léczfalvl Gyárfás Ferencz a marosvásár-
helyi kir. tábla területén levő összes törvényszé-
keknél a tagositási, arányositási és birtokrendezési 
ügyekre vonatkozó ügykezelés és ügyvitel vizsgá-
latával megbízott kir. táblai bíró, kőrútjában f.  év 
márczius 29-én városunkba érkezett és f.  hó 2-ig 
tartózkodott itten. Ez idő alatt a vizsgálatot el-
végezvén, az arányositási ügyekben referens  bíró-
nak munkásságáról rendkívül hízelgő nyilatkoza-
tot tett, kifejezést  adván annak, hogy kőrútjában 
nem igen volt alkalma olyan haladást tapasztalni 
minőt László Domokos biró az aránylag nagyon 
rövid idő alatt felmutathat. 

— A veres-keresztegylet csíkszeredai fiókja 
által f.  hó 1-én rendezett táncznmlatsággal egybe-
kötött közvacsora rendkívül jól sikerült. A legin-
telligensebb közönség zsúfolásig  megtöltötte a ..Csil-
lag" nagytermét. A leányok és fiatal  asszonyok igen 
nagy előzékenységgel szolgálták fel  az ízletes éte-
leket és italokat s e nagy előzékenységért nem 
léptek fel  a közvacsoráknál szokásos követelések-
kel, hogy a gavallérok zsebeit kiforgassák.  Elfo-
gadták és megköszönték az önként ajánlott túlfi-
zetéseket, de nem kívánták mindenáron kizsákmá-
nyolni a szépségük és kedvességük által nyújtott 
előnyöket s igy ha egyes urak talán nagyobb ösz-
szeget költöttek, egyedül saját jó indulatukból tet-
ték. A vacsora után kitűnő kedély-hangulattal 
táuczra perdültek a „vendégek" és a szép „piuczér-
nök" s reggeli 3 óráig folyt  a mulatság. Ekkor 
a legkellemesebb emlékkel hagyta el mindenki a 
„Csillag"-ot. Jövedelem mint halljuk roppant nagy 
volt. 

— Tánczmulatság. A csíkszeredai „polgári 
ifjúság"  a helybeli „Polgári olvasókör" javára fo-
lyó 1889. évi április hó 22-én (húsvét másodnap-
ján) a „Csillag vendéglő" nagyterűiében jótékony-
czélu zártkörű tánczinulatságot rendez. Belépti-díj 
Személyjegy 60 kr. Családjegy 1 frt.  Feliilfizetések  j 
köszönettel vétetnek és hirlapilag nyugtáztatnak, j 
Felhívjuk polgártársaink és a tánczkedvelő ifjúság 
figyelmét  e kedélyesnek ígérkező mulatságra, mely-
nek rendezésénél az ifjúság  az élvezetest, a hasz-
nossal igyekezett párosítani azáltal, hogy a begyü-
lendő jövedelmet jótékonyczélra: a helybeli ..Pol-
gári olvasókörének szánta. Már pedig az olvasó-
kör olyan hézagpótló egyesület városunkban, a 
mely méltán megérdemli a pártolást akár közvetve, 
akár közvetlenül történjék az. 

— Gyergyói hirek. A g y ó - s z e n t m i k -
1 ó s i „szegény tanulókat segélyző-egyesület" már-
czius 25-én tartott bizottsági ülésében az évi ren-
des lfözgyülés  megtartását folyó  Iţo 7-ére tűzte ki. 
Elhatároztatott egyúttal az is, hogy az elhalasz-
tott hangversenyt az egyesület április 28-án meg-
tartja. — A gy ó - s z e n t m i k l ó s i a k által 
rendezett márczius 15-iki emlékünnepélyen Görög 
Joáchim plébános által tartott felolvasást,  nem-
különben Szacsvay Imre kir. aljárásbirónak ugyanez 
alkalomra irt versét az ünnepély rendezői meg-
örökíteni akarván, azoknak több száz példánybaili 
kinyomatását határozták el. A befolyó  jövedelem 
a gyergyói 48-as elaggott honvédek között fog  fel-
osztatni. A nyomdai költségekre adakozás útján 
már is több mint 40 frt  gyűlt össze. 

— Műkedvelői színielőadás Csikszentmártonon. 
A csikszentmárton-csekefalvi  műkedvelő társulat f. 
hó tí-án tartja meg XV-ik műkedvelői előadását 
a két községháza nagytermében. Ez alkalommal 
színre kerül Szigeti József  „Vén bakkancsos és 
fia  a huszár'' czimii 3 felvonásos  népszínműve. — 
A főbb  szerepeket Baka Amál, Szabó Jnla kis-
asszonyok, továbbá András György, Hirtlia Jó-
zsef,  Köllö Ignácz, Kömény István, Márton Károly 
urak játszák. Rendező: Ferenczy Lajos. 

— Udvarhelyi hirek. Folyó évi márczius hó 
23-án zajlott le a reáliskolai alumneum javára ren-
dezendő jót. színielőadások első pontja Pailleron 
„Egér" cz. vígjátékában. Distingnált főleg  hölgy 
közönség tölté be a termeket, s eltekintve a költ-
séges diszletkjadásoktól, melyek bármely fővárosi 

— Vers mint jogi bizonyítók. U. Xavér es-
pe.res elhalván, halála illán kei végrendeletet mu-
tat be két különböző személy ; az egyik a volt 
cselédje, M. Teréz, ki birtokban is van ; a másik: 
az azelőtti gazdasz Nivának a leánya B. An-
tonia. Utóbbi az M. Teréz állal kihirdettetett vég-
rendeletnek megsemmisítése végett pert is indítván 
a budapesti törvényszék előtt, többi közt azt is 
előadja, hogy ö a végrendelkező különös kegyeltje 
lévén, ez volt aẑ  ind >k arra. hogy őt tette örökö-
sül. Miután alperes ezen utóbbi állítást különösen 
tagadta, felperesnő  válasziratában azt adta elö, 
hogy tanuk bizonyítéka helyett ö az örökhagyó 
által hozzá irt szerelni s versekkel igazolja az örök-
hagyó forró  szerelmét. — A becsatolt 80 szerelmi 
versben — igy allegál felperes  — már rámutatott 
örökhagyó arra, hogy „t'elperesnöre bízza holta 
után mindenét", mert különben miért énekelte 
Volna több helyen : „Midőn léged megláttalak, éli 
azonnal imádtalak, mert vidít ad szivemet; meg-
k ö s z ö n ü in ezt neked!" Dehogy a törvényszék 
ket tejesen meggyőzze arról, miszerint avégreu-

E p i z ó d o k . 
— A kolozsvári tüntetésekről. 

Este 8 óráig nyugodt, volt a város. Hétköz-
uapiságából úgylátszik nem is akart kivetkőzni, 
csakhogy ez olyan nyugodtság volt, mely vesze-
delmet hordoz méhében. 

Az Orbán-kávéh íz előtt izgatott arczu fiat  al-
eniberek jártak-keltek : korifeusok  súgtak-búgtak ; 
végre megszületett az eszme: „macskazenét Szász 
Bélának!" ki tudvalevőleg a kolozsvári mameluk-
gárda egyik hangadója. 

A legnagyobb titkolódzások daczára is meg-
neszelte e forradalmi  t e r v e t e g y jámborképü rendőr. 
Nósza szaladt az ipse az alkapitány úrhoz, s li-
hegve adta elö, hogy nagy dolgok vannak készü-
lőben; az alkapitány rohan a főkapitány  úrhoz, 

| azzal a jelentéssel, hogy kitört a ribilüj 1 A foka-



Április 3. C S Í K I L A P O K . 14. szám. 

pitAny úr sem rest, s hogy savát-borsát megadja 
a dolognak először is titkos rendőrökkel árasztja 
el a veszedelmesebb poziczíókat. 

Bármilyen furcsán  tűnik fel,  de itt is vannak 
titkos rendörök. Ebben a forrongó  időben minden 
alsóbbrendű városi hivatalunk egyszersmind de-
tektív. 

A titkos rendörök jelentései után megindult 
a basibozuk-gárda, szép rendben, kettős sorban. 
Hatalmas lábaik topogása kellemes consonantia a 
délczeg Tisza-huszárok lovainak patkócsattogá-
saival. 

Az Orbán-kávéház előtt vagy liusz ember 
tanácskozik. 

— A törvény nevében! — hangzik Fekete 
úr vezényszava. 

— A távolban czérnaszál vékonyságú hang 
kiáltja: „eóoki András!" 

A daliákban felfortyan  az ősi virtus, nosza 
utána, csakhogy előbb: 

— Vigyázz! Jobbra át! Indulj ! 
S mennek a czérnaszál vékonyságú hang 

nyomán vagy 12-en, élűkön a vezérrel. 
Az üldözött kis gnerilla haiczos papucsai 

záporával fogadja  a támadókat s eltűnik a szén-
utcza sötétjében. 

— Hátra arcz! — hangzik a vezényszó s a 
sereg mintha egy bravourt vitt volna véghez, ki-
dttllesztett mellel robog a főtérre.  j 

• I 
+ * ! 

Érdekes világot vet rendőreink vitéz bátor- j 
ságára a következő esel j 

Egy abszi hangos kifejezést  ad niegbotrán- I 
kozásának. Meghallja ezt egy András s a törvény I 
nevében veszedelmes gestnsokal közeledik az ilju- ! 
ür leié. [ 

Az hirtelen kikapja oldalzsebéböl a hatalmas j 
kapukulcsot s elszánt pozieziot váirva, rá'ogja a 
rendőrre: 

— Ide jöjjön, mert azonnal lelövöm. 
A gázlámpa világánál rémesen csillan meg 

a kapukulcs. 
Megretirál az András s báránvszelid hangon 

mondja: 
— Ifjúr  ne lessen lármázni! 

Meghallja a vezér, hogy az ellenfélnél  fegyver 
vau. útnak indít ja három kipróbált bajnokát, hogy 
élve vagy haha kerítsék elő a merénylői. 

Megindul a három s a Nvegrulz-sarkoti meg-
látja a veszedelmes tiintetut az előbb meghátrált 
András. 

Társai kérdik: 
— Nem ez? 
— Nem ez! — feleié  reszketve a hős. mert 

a kabátzsebböl fegyegetöleg  kandikált, ki a — 
k a p u k u l c s . 

" * * 

Vau itt Kolozsvárit egy hadnagy, ki :i kutya 
nélkül uem is indul ki az utczára. A mult tünte-
tés alkalmával egyik mopszlijn eltévedt. Hosszú, 
éles fütytyel  hívogatja gazdája. 

De a mopsz helyett három rendőr rohan oda 
u sípszóra! 

— Mi baj r Mi baj ? 
— Elveszett a Dianka — feleié  a hadnagy 

röviden. 
— A hadnagy úr épen úgy sipoll, mintha 

uiinket hívott volna. 
— Hiszen az mindegy! 

Mióta azt a pesti rendőrt, kit lova elvetett, 
100 forinttal  jutalmazta meg a király, szörnyen 
vakmerők. 

Egyik a múltkor sóhajok kíséretében igy ino-
nologizált: 

— Ejnye! nem tört ki a lábain; még csak 
sebet sem kaptam! 

* * 

Van nekünk egy philosof  tüntetőnk is — 
Miska bácsi. Valaha színész volt, most másodízben 
jelöltje a szebeni sárgaháznak. 

Egy orvosnövendék temetésén gyász-szónok-
latott tartott — ez egyiL passiófa  — s még min-
dig a 25. §. lidércznyomása alatt igy végzé be-
szédét : 

. . Es most boldogult ifjú!  átadunk az 
enyészetnek, vajha a 25. §-t is igy átadhatnák! 

Ott van mindig a színházban, s sokszor per-
ezekig tapsol — egyedül. 

Kedden is ott volt. A tüntetések zaja be-
hallszott a színházba. 

Miska bácsi angolos hidegvérrel fölkelt  s 
'dthagyta az előadást. 

Mikor Sigmond Dezső kormánypárti képiselö 
aidakai alá jutott, a legnagyobb nyugodtsággal 
törte be az ablakokat, mintha az neki elmulaszt-
hatatlan kötelessége lett volna — s mint ki jól 
végezte dolgát, visszaballagott a színházba s végig-
hallgatta »z előadást. 

Nem is olyan rossz emberek, a mi rendőre-
ink — kivált ha egyedül vannak. 

A Dorgó macskazeiiéje alatt egyik azt mondja: 
— Nem bánóin én. csináljanak akármit az 

ifjúrak,  de arra a helyre, a hol én vagyok, ne 
merjen senki jöni! 

l'gy látszik ö kelme még nincs tisztában a 
phyzika „áthatlansági törvényével-' 
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Felelős szerkesztő: Or. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: ViTOS  MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
224. vlisz. -1SHÜ. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. Iii2. !j-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a esikszeredai kir. törv.ayszék 4til2—1887. 
száinu végzése által Száva Lukács csíkszeredai 
lakos javára Száva Zakariás és neje szül. Szebeni 
Taréz n.-baezoui — és Száva Ödön brassói lako-
sok ellen löiMI frt  töke, ennek 1887. január hó 
2. napjától számítandó ii" 0 kamatai és eddig ösz-
szeseii l'J7 fi  t 47 * i0 kr. perköltség követelés 
erejéig elrendelt biztosítási és kielégítési végre-
hajtás alkalmával bíróilag lefoglalt,  és 1572 frt  8n 
krra becsült petroieumgyártáshoz tartozó készü-
lékek. gépek, lekutosiníihelybeli szerszámok, búto-
rok, irodai felszerelések  stböl álló ingóságok nyil-
vános árverés útján eladatnak. 

.Mely árverésnek a 8IV- -I88:i. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén vagyis Csik-
i jyiniesen a gyári helyiségben leendő eszközlésére 
1889. evi április hó ll-ix napjának délutáni 2 órája 
határidőid kitii/etik ahhoz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
e\ j LX. L.-rz. I"7. ;}-a értelniében a legtöbbet Ígé-
rőink li- rsaron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
é\i IA. t.-cz. I'IS. -̂álian inegál lapít olt feltételek 
szerint lesz kifizetendő.  \ égül felhívatnak  mind-
azok. kik a vételárra igényi tartanak végre-
hajt utó kiveleh-vel ehbeli igényünket, az árve-
res luegki'Zdese elolt alulirl. bírósági végrehajtónál 
jelentsék be. 

Kelt ('sikszi-redán, I8s;i-ik évi márczius hó 
2ii-ik napján. 

Croaad.os I s t v á n , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. ir>ij<; — ís^ü. ai. 

Csik-Szereda város rendőrkapitánya, betegség miatt állásáról 
lemondván, arra ezennel pályázatot mitok, s lelhivom mindazokat, 
kik azt elnyelni óhajtják, lioyy rendesen felszereli  folyamod  vám űkat 
legtovább l'olyó évi ápril 20-U' hozzám nynjtsák be. 

Az állás javadalmazása törvény szerinti. 
Csíkszereda, 1881). márczius hó 18-án. 

B E C Z E -A.3STT-A.XJ, 
(2-:J) alispán. 
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A nagyméltósága  m. kir.  beliigym/niszler  untuk szá.ua tiiz  rendészeti 
kormányműiddé  ü. § áualc  teljesen  nuy/i'Jrlű  és  több InzoUónijylet  által  ajánlott  $ több 
község  állal  megrendelt 

T x j ^ o x j a r o - ^ E O s i C E i s r i D O i c - és s z e e e k e ő l : 
1 drb. soproni Sultenhofor-féle  két vagy négy kerekű ö., 14. vag)' 

lü szánul t«'C*i<eil<(tf  10 e 111 henger-átmérő és előirt felszerelések-
kei, u. in.: 4 méter szivó-töinlő (> méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Külön rendelendő t-0 méter, it magyar egységes csavarral ellálutt I. 
minőségű kendurtonilő, ü rézesavarral 

1 drb vizhordó koe.-d, pirosra testve, vastengellyel, erősen vasalva. lei-
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsal es | drb 100 lit. k.nldal, 
belül vastag horganylemezzel bélelve . . . . . 

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

2 drb (J mtr hosszú tüzlétra, 2 végén vasalva, festett 
2 drb csákány, aezélból, liyelezve és festve 
'2 drb tíízhorog, 7 méter hosszu nyéllel, testve . 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve 
4 drb vilin, „ „ „ », . • 
2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos nidou és kézi lámpás-

nak is használható 
Fuvar Sopronból . 

(»50 frt. 

117 frt. 

2ó0 frt. 

30 frt. 
7 fit. 

20 frt. 
5 frt.. 
G frt. 

10 frt. 
54 frt. 

Összesen llí>5 trt. 
Keiitiit gyári árakból hajlanJó vagyok tömeges Mi-̂ n-mlclt-seknél 10" „, ina tiz százalékot engedni. 

Tekintettel arra, liujjy a gjárusuK remli-li-M-Kk I tul uzinali lui vannak hahn.v.va: továhliá, hô y a magas kormány-
ruuilelet éitehnélieii a s/.i-ii-k lii-s/.erzéseri.- uaĝ ou ruvnl iilii van liayjva, kórom becses iiicgreiideléŝ ket uiielétib 

uu/zaiu iiekui .tni. — i.evei-=..í ís.iiíii.ítaara kéa-35&gei bsutazom eajăt USltssgemen. 
IESi©jaaer E d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

I C EbtoU mefktreaesekért  k»rem Boltrtaz F«mez nrhoz Ciik-Euozfalviui  feritünl  "90 ^ ^ 

Nyomatott Uyörgyjakab Máitounáí( CüíküzeiedúLiau. ltíbJ, 
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A P * * * * * * * * * * * * * K Í K 
| Szerkesztőségi iroda:« 
•K Caik-Szereda 
jsnütán hAí, (po«ta.melIett)ţ 
* hová * 
-! a lap szellemi részét illető i-
^ közlemények küldendők. fr 

ţ Kiadóhivata l : > 
+ Györgyjakab  Márton  > 
$ könyvnyomdája £ 
+" hová [r 
£ ti «löflsetéil  pénzek 4a í 
'i hirdetések kfll&endók. 

. & 
a yrttTTYTrvvT^S 

CSÍKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

T w i r K m r ^ T S Z E E D Í L N . 

+:*••»• r1- -1- * í^í^SS 
U Előfizetési  ár: * 

Egész évre 4 frt.  v 
"K Félévre . !l frt.  > 
| Negyedévre 1 irU í 

-S--9- + 
t Hirdetési dijak: í 
j 3 hasábos petitsorért vagy £ 
^ annak helyéért 5 kr. -;-r 

Bélyegdijért kiilön minden 
^ beiktatásnál 30 kr. (j. 
£ -ej®- cî 
{í Nyílttéri czikkek >> 

soronként 10 krért közöl-

O l v a s ó i n k h o z . 

— Felhívás előfizetésre.  A „Csiki 
Lapok" ápril—juiiius havi második negye-
dére ezennel uj előfizetést  nyitunk. Lapunk 
t. előfizetőit,  kiknek előfizetésük  az első ne-
gyeddel lejárt, kérjük hogy előfizetésüket 
minél hamarább megujitani szíveskedjenek, 
hogy a lap szétküldésében semmi fennaka-
dás ne történjék. Feltételeink az eddigiek 
maradnak t. i: 

Egész évre 4 frt. 
Kelévre 2 trt. 
Negyedévre 1 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-
kab Márton nyomdájában. — Gyergyó-Sz.-
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők ü előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Mindazon t. olvasóinkat, kik lapunkat 
ez ideig megtartani szívesek voltak, kérjük 
a lejárt elsőnegyedre eső előfizetési  összeg 
beküldésére. 

Csikszereila, 1880. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI LAPOK' kiadóhivatala. 

A miniszter mondta. 

(B. I.) Hazánk kormányának hazafisá-
gát, vitális érdekeink iránti helyes érzékét 
és éles látását igen sokszor még az ellenzék 
is kénytelen elismerni. S ha ezt néha még 
általánosságban is megteszi, annál inkább 
kénytelen elismerni (sőt ezt tán örömest is 
teszi) azon államférfiúi  bölcsességet, éle-
sen látást és helyes érzéket, melyet a mos-
tani kormánynak egyik legifjabb,  de egy-
úttal legtehetségesebb tagja mindennemű 
érdekeink iránt lépten-nyomon tanusit. 

Mi ez alkalommal Baross Gábor köz-
munka és közlekedési miniszternek csupán 
a vasúti politika terén tanúsított helyes és 
felette  üdvös magatartására, és az abból le-
vonható közgazdasági konzekventiákra kívá-
nunk rámutatni. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

A s s e z e l e m é© fcmeég. 
(tilosba német után.) 

A szerelem rajként terem, 
A Innen meg nagyon ritkán, 
Klíil lulibau a szerelem, 
Hűség járat maga titán 

(.•eöthe. 

Homok  között  barangolj  bár, 
Avagy sivár magányban járj, 
Szerelemtől  ki  ment meg 
A bh éjjé sem föd  tőle, 
Delejfényként  világit  be, 
Semmitől  meg nem remeg. 
KeresiI  bár a sziklák  ormát. 
Vihar  dúlja  kebledet  át, 
Ott hordozod  ten-sziveden: 
„A szerelem rajként  terem* 

De ha aztán hő szerelmed 
Szende  hűség  után eped 
S szomjúhozza balzsamát? 
Akkor  aggály  s fénytől  menten 
A hűs árnyék  s csendességben, 
ijtt  keresd  a cüllayút, 

Tudja mindenki, hogy a vasutak álla-
mosításának ő a legőszintébb s egyúttal — 
leghatalmasabb liive, s hegy már is mit tett 
ennek megvalósítása érdekeuen. S hogy mily 
véleménye s további szándékai vannak a 
vasúti politika terén, azt legszebben és leg-
többet mondólag fejezé  ki a képviselőház 
pénzügyi bizottságának í inlt hó vége felé 
tartott egyik ülésén a következőkben : 

„Az, e r d é l y i v a s ii t h á 1 ó z at ki-
egész í t é se k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t -
ból e l s ő r a n g ú s z ü k s é g l e t e t képez . 
Te l j e sen j o g o s u l t n a k ismerem el az 
e rdé ly i r é s z e k e r r e v o n a t k o z ó t ii 
re k vés ét és a r e n d e l k e z é s e m r e ál léi 
a n y a g i e s z k ö z ö k k o r l á t a i k ö z ö t t 
h a j l a n d ó is v a g y o k azt me legen tá-
moga tn i . " 

Bármelyik minisztertől is nagy és fon-
tos jelentésűek volnának ezen önként, mon-
dott határozott szavak. — De sokkal több, 
nagyobb és fontosabb  jelentésük s értékük 
van — az erdélyi részek közgazdasági po-
litikájára vonatkozó cnie szavaknak, hogy 
azokat nemcsak a szakminiszter, hanem Ba-
ross Gábor mondotta. Valóban — nagy 
örömmel tölthetik be "-de szivét.-lelkét e 
hazarész minden jobb érzésű és gondolko-
zású gyermekének. 

Mert szükség e rámutatnunk vasútta-
laiiságunk mizériáira? Szükség efejtegetnünk, 
vagy csak fel  is említenünk, hogy — kü-
lönösen a Székelyföld  a gazdasági kultura 
minden ágazatában évtizedekkel maradt 
hátra, mert alig van egy talpalatnyi vasútja? 

Az őstermelésnek is esak az eddig foly-
tatott ágazatai mellett kell maradnunk, mert 
az újabb termelési ágak föltárása  esetén 
nyerendő produktumok, vasútak hiányában 
nem lenuének piaezokra szállíthatók. Pedig 
a Székelyföldnek  sok oly vidéke van, me-
lyek gazdag kincseket rejtenek magukban, 

s még pénzes emberek által is kiaknázhat-
lanok, niert nincsenek vasútaink. 

Vájjon Csikvármegyében is igen sok 
helyen, s nevezetesen Kászonban, Csikszent-
Imrén, Csicsón, Madarason stb. mutatkozó 
arany-, ezüst-, ezinóber- és vasbányákra néz-
ve a vasút éles siphan^ja nem lenne-e a kike-
letet-, a feltámadásnak  hossánnája? — Váj-
jon Balánbánya lassú és meg nem érdemelt 
haldoklását nem váltaná-e föl  egy lüktetőbb, 
pezsgőbb élet, — s Gyergyó márvány-telepei, 
és Borszék s Kászon világhírre érdemes bor-
vizei nem kelnének-e útra a borpataki gaz-
dag kőszéntelepeknek gőzt fejlesztő  erői által! 
— Es e —sejtlietőleg — mérhetetlen kincsek 
nyomdokain nem valósulnának-e meg azon 
igények is, melyeket, a gyáriparhoz minden 
hegyes, vizben, fában  gazdag vidék s ezek 
között megyénk is egy jobb sors fordultá-
val olyan jogosan fűzhetne! 

Mert most kis-iparunk is alig van, s a 
mi van az sem fejlődhetik  vasútaink teljes 
hiányában. Pedig különösen a Székelyföldnek 
van sok oly vidéke is, — s idetartozik me-
gyénk is — hol a nagy-, sőt a gyáriparnak 
is meg van minden föltétele,  s csuk a 
legfőbb,  mindannyit életre keltő s műkö-
désbe hozó vasút, — csak ez hiányzik. 

Nos a közmunka és közlekedési mi-
niszter idézett szavai e tekintetbeni elha-
gyató! tságunkban egy szebb és jobb világ 
felidézésével  kecsegtet. Többet mondunk. 
Egy szebb és jobb világ kezdetét jelzik 
azok már is. Mert mindenki tudja, hogy 
Baross Gábor nem csupán a szó, hanem a 
tett embere. Hisz ezt még az ellenzék is szí-
vesen elismeri — több érdemeivel együtt. 

Valóban a lehető legjobbkor jöhetne 
ő excellentiája segélyére ama vajúdásoknak, 
melyek a székelyföldi  vasúthálózat megte-
remtésében oly régóta folyamatban  vannak. 
Jöjjön is, mert szemüveg sem kell ahhoz, 

Mámor  között  és vig zajban 
Lángérzelem  könnyen lobban; 
De mi eni/ltén  ringat  aztán: 
„A hűség  meg nagyon ritkán." 

Ilány  van, a kt  könnyes szemmel. 
Mint  borom/ó  felhő  jár, kel 
Fájdalmával  eyyeiliilu 
A's hirtelen  kebelének 
I  'ig  húrjai megzendülnek, 
Erdő  mező megcsendül  ? 
Mint  taeaszszal  u lágy zefir, 
Vagy  ujjongást nemző szép hir, 
Mely  lángra  gyújt nagy hirtelen  : 
„Eléd  lobban a szeretem." 

I>e  hol csak a kéjvágy  tombol, 
S mámort le.s a sziv lángjából, 
Hol  inog a szenvedély; 
S mihelyt  a kór  búra fordul, 
A gyanú szúr s néz csalárdul, 
A hűség  ott meg nem él. 
A hűség,  iniitt a bölcseség, 
Sziv és észben egyszerre  ég, 
Szeress  bár hőn és igazán, 
„llűséy  járat maga után.u 

—>'. — M, 

4 múltból. 
Irta: Sándor László. 

(Folytatás es vége.) 

Egy éve mult. az öregasszony halálának és 
Mari még férjének  sem szólt származása titkáról. 

Minek is szólt volna? — Oláh parasztin in ek 
lett nevelve, és nem érzette a különbséget, melyet 
a snrs különös játéka teremtett az által, lrngy a 
Dáray leányt egyszerű parasztnővé tette. 

És mégis szomorúbb, komolyabb volt, mint, 
valaha, pedig kis leányának egészsége is némi-
leg javult s az elhalt jó öreg helyett is volt ismét 
egy szeretett öregjük. — Gavril atyja hozzájuk 
költözött. 

A boldogság már-már visszatérni kezdett a 
kis család fészkébe,  de egyszerre mintha megbánta 
volna a sors újabb jótetteit. — A rideg halált 
kiihlötte újból megkeseríteni a fiatal  pár életét. 

A javulófélben  volt kis leány egyszerre is-
mét neliéz beteg lett s végre is egy jobb hazába 
költözött. 

Eddig Mari volt a vigasztalhatatlan, most 
Gavril lett azzá. A szerepek megcserélődtek ; most 
Marinak kellett vigasztalnia kétségbeesett férjét. 

Saját búja mellett is mindent elkövetett a 
fiatal  asszony, hogy megszomorodott férjébe  lelket 
öntsön, 
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hogy tisztán lássa, mire vezet ily nagy és 
közérdekű dolgokban bármily lelkes, bár-
mily hazafias,  de szegény népet a „laisser 
fairé"  és ,,laisser passer" elvének olymérvll 
követése, miként ezt eddig tapasztalni le-
hete. Tisztán és világosan látván, erélyes 
kézzel, hathatós erővel legyen segélyére 
azoknak. 

Mert ha az elől idézett nagyjelentőségű 
szavak mondásakór a deés-zilahi vasútra 
nézve találóan még azt is mondá: ,A min 
szóban forgó  vasútat i l leti , oly vi-
dékeket fog  az átszelni , a melyek 
közlekedési tekintetben mindig 
egészen el voltak hanyago lva A 
kö z g a z d a s á gi s z e ni p ontli o z hoz-
z á j á r u l i 11 a h a d á s z a t i t e k i n t e t 
is," — úgy c szavakat legelső sorban a 
Székelyföldre  alkalmazhatja legtalálóbban. 
Mert van-e az országnak még egy oly vi-
déke, mely gazdasági, ethnograíiai és hadá-
szati szempontból csak megközelítőleg is oly 
fontossággal  binia, mint a Székelyföld?! 
Van-e közgazdasági tekintetben mégis <>ly 
szegény és elhanyagoltjvidék, mint a Székely-
föld  s ennek különöse^ keleti részei? Van-e 
videke az országnak, mely értelmesebb, jóru-
teríuettebb, szorgalmasabb s honszeretetln n 
hivebb és honfiúi  áldozatokban bővelkcdőbb j 
népet adna a hazának, mint épen a Szé-
kelyföld?—  S tekintve, hogy Ausztria-
Magyarország a jelenlegi és még hosszú 
időkre kihatónak mutatkozó irányzatok sze-
rint ellenségei által leghamarább és legva-
lószínűbben kelet és észak-kelet felől  fog 
megtámadtatni, — van-e hadászati szempont-
ból is a hazának még egy ehhez fogható 
fontos  vidéke igy vasút nélkül hagyva, mint. 
ismét a Székelyföld  ? ! 

Stentori hangon jön mindenfelől  a meg-
rázó felelet,  hogy — egy sincs ! 

E megrázó felelet  által is ligvelmez-
O ^ y 

tetve a vitális érdekek iránt oly biztos és 
helyes érzékkel biró miniszter, hát j ö j j ö n, 
l á s s o n és t e g y e n a hihetetlenül és ér-
deinetleniil elhanyagolt Székelyföld  érdekei-
ben is Villamit. M-Tt jól tudhatja, hogy lui 
Erdély fellegvára  Magyarországnak, úgy e 
fellegvárnak  legerősebb és legmegbízhatóbb 
sziklabástyája a — Székelyföld.  Az a szik-
labástya ez, mely a Székelyföld  nyugati szé-
leitől Biharig terjedő oláhtengert ezredév 
óta gátolja a keleti, nagy oláhtengerrel 
való egyesülésben. 

E szikla-sziget az, mely keleten a ma-

gyarságnak nemcsak erős védbástyája, — 
hanem hatalmas előfoka  volt mindig keleti 
missiójának is. 

A kultura minden ágazatában olyany-
nyira niagárahagyatott ezen hullámtól vert 
szigetnek jöjjön tehát segélyére a miniszter; 
s éles szemmel látva ottan a hazának elha-
nyagolt érdekeit, erélyes kézzel tegyen a 
székelyföldi  vasútnálózat előmozdítása, s az 
•ország védelmi állapotát is leginkább foko-
zó — centrifugai  vasút kiépittetése érde-
kében, nehogy azt a körülötte egyre áradó 
tenger alámosva, mégis összecsapjon fölötte, 
— mert „gutta eavat lapidem, non bis, sed 
saepe cadendo." 

Országgyűlés. 
Április 1-én a képviselőházban a véderő tör-

vényjavaslat egészben letárgyaltatok. A i>2. jj-nál 
Zay Adolf  határozati javaslatot terjesztett be, mely-
ben a büntető codexet sürgette meg. Kz a több-
ség által elvettetett. A tiJ-ík ij-nál Irányi l>á-
niel azon módosítást adta be. hogy a ház tagjai 
Ülésszak alatt csakis a ház engedélyével legyenek 
behívhatok. F, mödosilás törvénybe nem vételeit 
fel,  de a kormány ígéretei lelt, hogy erről kiilöu 
törvény útján még ez ülésszakban gondoskodik. 
Módosításokat teltek még, iig a 72-ík Şţ-nal 
Kállay Zoltán, a 7.~>-ik Jj-nál Meszlényi bajos 
Lázár Árpád, de ezek köziil csak a Kállay mó-
dosítása fogadtatott  el. mely szerint az IsSő-ben 
született katonakölelesek lHS'.>-b n njojiczállitásra 
nem hivatnak fel. 

Április 2-án Nagy Istvánnak a inárczius 
27-iki ülés alkalmával előterjeszteti indítványára 
került a sor. Az indítványozón kiviil Bolgár Fe-
rencz, Madarász József.  Ilellty Ignácz és gróf 
Api'onyi az indítvány mellett, Müiiuich előadó és 
a hoiiv. miniszter az ellen szólaltak fel,  melyek 
ut;ln a többség az indítványnak nem adott helyei. 
Az indítványozók után jelentette az elnök, hogy 
a védelmi javaslat részletes tárgyalása véget éri. 

Április :1-án a véderő törvény harmadszori 
felolvasása  és megszavazása után három inl.erpel-
lácziő lett előterjesztve. Ezek közül Kaas Ivor b. 
iuterpcllátióját említjük fel,  ki a miniszterelnökhöz 
kérdést intézett „a választási czélokra adott, költ-
ségekről vett rcvorsálisok tárgyában.-' Kaas elő-
adása szerint a kormánypárti llock János válasz-
tási czélokra 3000 frtot  kapott, s ez összegről re-
verzálist kellett aláírnia, ha a pártot elhagyná. 
Ez képezte az inlerpellátió tárgyát. A miniszter-
elnök azonnal válaszolt, s e válaszában kijelentette, 
hogy ö nem adott Hock Jánosnak egy garast sem 
ss igy llock neki sem adhatott reversálist. Külön-
ben azt is kijelentette, hogy minden pártnak vau 
törvényes választási költségekre kasszája. Irá-
nyi Dániel a függetlenségi  párt. nevében kijelen-
tette, hogy ők választási czélokra annyit sem köl-

Ez a vigaszt nyújtani hivatott törekvés vonta j 
le Mari származási titkáról az eddig elrejtő fátyolt. 

Öröm közt és piruló arczczal beszélte férjé-
nek, hogy Isten jósága kárpótolni fogja  a leányuk 
halálában ért veszteségért, mert ismét anyának 
érzi magát. 

És hogy Gavrilt jobban megvigasztalja el-
beszélé neki anyjának halálos óráján tett vallomá-
sát, s szeretettel tette hozzá, hogy születendő 
gyermeküknek majd visszaszerzik a Dáray-vagyont, 
hisz Mari származását illetőleg az elsárgult ab-
roszban is bizonyítékkal rendelkeznek. 

Mari elbeszélésének kezdetén Gavríl atyja 
szokásához híven csendesen szundikált a tüzelő 
előtti kis széken, — nem is látszott figyelni  gyer-
mekeinek csendes beszédjére, de a Dáray névnek 
.Mari ajkáról történt elhangzása figyelmessé  tette 
u szunnyadó öreget. 

Mari és férje  nem vették észre a változást, 
melyet Gávril atyjában Mari elbeszélése okozott. 

Az öreg felemelkedett  ülöhelyzetéböl; figyel-
mét megfeszítette  és közömliös tekintete mind iszo-
nyúbb és iszonyúbb jelleget öltött magára. 

Végre a bizonyíték említésekor egész testé-
ben reszketett s görcsösen kapaszkodott a tüzelő 
párkányába és borzalmasan kiáltott fel; 

— Mari! az ég szerelmére, te a I >áray-kas-
tély urának leánya vagy V!! Nem, nem oh ! az 
lehetetlen! Istenem! nem hihetem, hogy ártatla-
nokat ily iszonyúan büntethess. Oh ' mint borza-
dok még elgondolni is, hát még kimondani! 
Gábor! te saját testvéredet vetted nőül. A te ne-
ved Dáray Gábor' — — — 

Iszonyú sikoltás reszketteté meg a levegőt,. 
Mari halva terült el a padlón. Megölte a felfede-
zett titok borzalma. 

Gábor örült módjára rohant az öreg oláhra. 
Borzasztó hangon követelte az öregtől, hogy sza-
vait vonja vissza, s inert ez nem tette, fojtogatta 
öt. — Gávril iszonyú fellépése  sem vehette rá az 
öreget, hogy elbeszélését, megmásítsa. A fojtogató 
kezek alatt utolsó nyögései a Dáray Gábor nevek 
voltak. 

A zajra besiető szomszédok szeme elé iszo-
nyú látvány tárult. Két halott felett  Gavril reuie-
sen kaczagott. Elvette eszét a borzasztó izgalom. 

Siránkozó hangok megjegyezték, hogy igazat 
mondott Lueza. Az égi háború nagyon nagy sze-
rencsétlenséget jelentett. 

De a tragédia indító okát soha sem tudták 
meg az emberek. 

tenek, mint a mennyibe egy kisebb mulatság ke-
rül s igy a függetlenségi  pártra nem fogható  rá, 
hogy a kormánypárthoz hasonlóan költekezik. 

Április 4-én Hock János Kaas Ivor báró in-
terpellácziójára személyes kérdés czimén válaszolt. 
Előadta, hogy a miniszterelnöktől ö nem kapott 
pénzt, de kapott kerül-te a szabadelvű párt köz-
ponti végrehajtó bizottságától, s előadta, hogy re-
verzálist sem irt alá. Erre ismét Kaas szólalt fel 
s kijelentette, hogy neki Hock személyével nincs 
semmmí baja, mert nem szalonkákra, hanem tig-
risre vadász. 

Ezután a vaskapu szabályozási költségeiről 
szóló javaslat vétetett tárgyalás alá, mely a Darányi 
Ignácz, Helfv  Ignácz, Horánszky Nándor. Mudrony 
Soma, Thaly Kálmán és a közlekedésügyi minisz-
ter hozzá szólása után egyhangúlag megszavaz-
tatott. 

April ."i-ai a ház rövid ülést tartott, melyen 
a kassa-oderbergi vasul elsőbbségi kölcsöneinek 
konvertálásáról, a Snez-csatorna ügyében kötött 
egyezmény beczikelyezéséröl, a buriapest-saroksár-
haraszti, a belisce-kápolnai és a deés-zilahi vas-
úinkról szóló javaslatok intéztettek el. 

Április ii-án a képvház elintézte a zárszáma-
dás vizsgáló bizoltsignak a Magyarország és horvát 
tartományok közölt IHHI; évre eszközölt leszámolás 
Virgyában tett jelentését. Kiintézte az 1S8">. I88t>. 
évekre vonatkozó közösügyi zárszámadási jelentést 
úgyszintén az ISS7. 18SS. évi közösügyekre a ma-
gyar korona országai álla! pólóing fizetendő  ösz-
s/egrol szóló iörvény javaslatot. Ezek után több 
kérvény felett  döntött a ház és pedig vita nélkül 
a bizottság által hozott határozat éri elmében. Ez 
ülésen terjesztetett a ház elé a ment elini bizottság-
nak a Uolionczy -Shaniorzil ügyre vonatkozó je-
lentése. A meni cluii bizottság Rohonczy mentelmi 
jogának feli'ügcísztésél  ajánlja, miután a törv#.iy-
szék megkereséséhez csatolt elővizsgálati iratok-
ból az tűnik ki. hogy nevezett képviselő által oly 
tény követtel ett el, mely bűnvádi eljárás tárgyát 
képezi és zaklatás fenn  nem forog. 

t ' N i k v á r n i e g y e k ö x i g a y . g » 1 á * i b i -
z w l l N á g A n a k i i l é m é h á l . 

Csíkszereda, 188». április H. 

Csikvármegye közigazgatási bizottsága mai 
nap tartotta meg Hecze Antal alispán elnöklete 
aluli havi rendes ülését, melynek folyamáról  a kö-
vetkezőket jegye/tiik föl: 

Az alispáni jelentés szerint márczius havában 
csakis az alispáni iktatóra beérkezett <>87 ügyda-
rab, miből elintéztetett t>75, hátralékban maradt 
12. Fegyelmi kereset egy községi biró ellen ren-
deltetett el, közvagyon rendetlen kezeléseért. — 
Tüzeset 7 jelentetett be, összesen 2912 frt  kárral. 
— Marhalevél-űrlap kiadatott 13,900, 15 napos 
útlevél 2o, külföldre  szóló útlevelet kért 1177 
egyén. 

A megyei árvaszéknél iktatóra érkezett 622 
ügydarabbői 598 nyert elint é'.ést. Az árvapénztárba 
inárczius havában lo,23 "> bt 3J kr vétetett be, 
miből 4229 frt  11 kr kiadatván, maradt a hó vé-
gén ÖOoti frt  22 kr. 

A megyei k >zegészségi viszonyok a mult hó-
napban elég kedvezők voltak. Járványos betegség 
csak egy községben fordult  elő, mégpedig Dánfal-
ván a vörheny, hol 20 betegedési eset fordult  elő, 
niiböl 8 halállal végződött. 

A csíkszeredai közkórházbau (>3 beteg gyógy-
kezeltetett, kik köziil 3» elbocsáttatott, 3» periig 
további ápolás alatt maradt. 

A kir. adófeliigyelö  jelentése szerint az első 
évnegyedi 73,751 frt  adótartozásból márczius vé-
géig 52,1159 frt  tolyt be, s igy ezen évnegyedben 
az adófizetés  eredménye a mult év hasonló idősza-
kában történt befizetési  eredménynél 547i> frttal 
kedvezőtlenebb. Hadinentességi dijakban a jelzett 
idő alatt 661 frt  22 kr folyt  be. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint az isko-
láztatás márczius havában rendes folyamatban  volt 
s csak kevés igazolatla mulasztás fordult  elö. 

A csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
fogházak  személyforgalma  márcziusban 170 volt 
s ebből elitélt 154. Büntetés idejét kitöltötte 71, 
letartóztatva maradt 83. Vizsgálati fogságban  volt 
1<>, ezek közül szabadon bocsáttatott 8, maradt 8. 
Bűnvádi feljelentés  beérkezett 52. 

A közlekedési viszonyok normális állapotban 
voltak, kivéve egy-két esetet, inidön különösen a 
márczius első felében  dühöngött hóviharok közlea 



Április 10. C S I K I L A P O K . 15. szám. 

kedési nehézségeket okoztak; melyek azonban az 
úti személyzet mellé felfogadott  segédmunkásokkal 
annyira elhárittattak, hogy a közlekedés fennaka-
dást nem szenvedett. 

A folyó  ügyek között különös figyelmet  ér-
demlök nem fordultak  elü. 

K Ü L Ö J Í F E L É K . 
— Kossuthról bécsi lapok irták, hogy beteg. 

Ezzel szemben illetékes helyről kijelentik, hogy 
Kossuth gyengélkedett ugyan márczius utolsó nap-
jaiban, de ágyban fekvő  beteg egy uapig sem volt 
és uiost már annyira egészséges, hogy szokott, 
uapi sétáját rendesen folytatja. 

— A kabinet rekonstrukciója. 0 felsége  áp-
ril 6-án reggel fél  10 órakor Tisza miniszterelnö-
köt, 11 órakor Szilágyi Dezső képviselőt fogadta 
kihallgatáson, mely alkalommal Szilágyi hajlandónak 
nyilatkozott az igazságiigyminiszteri tárrza elvál-
lalására. Ezzel a válság egyelőre be lesz fejezve. 
Magáról a rekonstrukcióról a következőket jelenti 
a félhivatalos  B. COIT. Ö felsége  Széchenyi Pál 
gr. kereskedelemügyi miniszter lemondását elfo-
gadta. Szapáry Gyula gr. képviselő kineveztetése 
földmivelés-,  ipar és kereskedelemügyi miuiszterré 
és .-vilagyi Dezső képviselő kineveztetése igazság-
ügy miniszt erré, továbbá Tisza miniszterelnök felmen-
tésé a pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésé-
től, valamint Wekerle Sándor államtitkár kinevez-
tetése péuzugyuiiuiszterré, legközelebb varhaló. Az 
erre vonatkozó legfelsőbb  kéziratok a hixatalos 
lap keddi szumabau tétettek közzé. — Baross 
közlekedésügyi miniszter megtartja a belügyminisz-
térium ideiglenes vezetését. 

Arányositási ügyek. Felhívjuk az egyes 
birtokosok ügyeimét a folyamatban  levő és a köz-
helyek arányosítására vonatkozó birói működé-
sekre, liogy érdekeiket maga idejéb ÍI érvényesít-
hessék. Így a esik-görö csfalvi  és csik-tusn.idi köz-
helyek aranyositása tárgyában is közelebbről tár-
gyalások fognak  tartami, mégpedig a göröesfalvi 
közhelyek arányosításának megeiigedlietosége és 
az aranykulcs meghatározása felett  f.  evi április 
lö-éii a göröesfalvi  községháznál ; a tusnádi 
közhelyek arányosításának megengedhet őségé és 
az aranykulcs meghatározása felett  május hó 20-án 
a tusnádi községháznál fognak  a tárgyalások a ki-
küldött bíró által megejt etuí. 

— Halálozás. Csikszentkirályi Halló líerta az 
előtt férjezett  Kovács Antalné f.  hó 4-éu d. u. 3 
órakor egy évig tartott súlyos betegség utáu el-
halt. Temetése t>-án délután nagy részvét mellett 
ment végbe. Az elhunytban özv. Balló lgnáe.zné 
szül. Léstyáu Lujza toldbirtokusnő második és 
utidsó gyermekét veszítette el. Végtelen fájdalmát 
enyhítse az osztatlan részvét, melyet mindeki érez 
a köztiszteletben élt li.ual asszony korai halála 
fölött. 

Többszörös l.ipasok fordiiitak  eió az utóbbi 
időben ('sikszentkirályon, ile a legszemesebb vizs-
gálat sem volt képes a tettesek nyomara jöni. .Né-
hány nappal ezelőtt isuiét meili.t fel  egy lopás, 
mely miatt, minthogy egy hímjeit képező disznó 
lábnak urat adui nem tudtak, kel ember lett letar-
tóztatva. Mikéut a farkasok  megürült barlangján, 
ezek házánál is bátrabban né/.tek szél a gyanak-
vók közül s hát nz egyik luiiijára. a másik fej-
széjére, a harmadik lanexára stb. stb. ismert rá. 
Erre a bíróság is ínég erélyeseobeii látott a dolog 
után és ez szerecsésen oda sült ki, hogy csaknem 
egy szervezett tohajbandiinak jött a nyomára, — 
alapos kilátás van arra, hogy most már valameny-
nyi korábbi lopások tettesei is csakhamar ismerete-
sek lesznek. S igy ha -Szentkirály hű akar maradni 
régi rossz híréhez, a bíróság sem tehet másként, 
mint régebbeu, t. i. tölti velük a tömleczet. 

— Sara Miklós táncztanitó folyó  hó 22-én 
(húsvét másodnapján), Gyergyószentmiklóson a 
Laurenczy János nagytermében zártkörű vizsga-
tánezestélyt tart. Műsor: Este 7 órától «-ig 12 kis 
lány Duua-ballet tündér-tánczot ti képletben — 
és 12 pár a magyar-solot görögtíízlény mellett 
lejtik. Tündér királynő: Kiss Mariczi. — belépti-
díj: Személyjegy UO kr. Családjegy 1 frt  5U kr. 
Kezdete 7 órakor. 

— Felesége gyilkosa lett id. üencze Miklós 
csiktusnádi lakos, ki ápril 4-éu este csekélyebb szó-
váltás utáu oly kegyetleuül összevisszaverte nejét, 
hogy az másnap lueuthetleuul bele halt. Az orvos-
WlYényszéki vizsgálat azt derítette ki, hogy a bru-

tális férj  az elszereiH'sétleniilt nő teste különböző 
részein felette  súlyos sértéseket ejtett és valameny-
nyi, mindkét oldali bordáit többszörösön is betörte 
s az igy okozott belső sérülések idézték elő a ha-
lált. A baromi ember, kiről még azon alapos gyanú 
is fölmerült,  hogy első feleségét  is hasonló módon 
tette volua el láb alól, most a hűvösön várja 
méltó büntetését. 

— Udvarhelyi hirek. Foly ó é v á p r i 1 6-án 
ment végbe a ciclns 2-ik előadása. A „válás után" 
kitűnő vígjáték került színpadra. Óriási, elegáns 
toiletteben öltözött puplieum töltötte meg a termet 
s az egész darab menetén át kitűnően mulatott. 
Dr. Vajda Emil (Duval Henri) tanulmánynyal meg-
játszott részei, Flórián Sultana (Bmiivánlné) hű 
maszkja és Embery Árpád (1'otir ganeuf)  remek 
alakítása felejthetlen  élvezetben részesiték a jelen-
levőket.— F o l y ó hó 13-in a sétatér javára 
concert lesz, melyen a l'esten is feltűnést  keltett 
zongoraművésznőnk, F I ó r i á u Heléne fog  a töb-
bek közt excellálni. 

A karlsbadi pezsgöporról Egy budapesti or-
vosi szaklapban a következő megligyelésre méltó 
sorokat olvassuk a b i p [i m a u n 1). K. karlsbadi 
gyógyszerész állal készített. k a r l s b a d i p e z s-
g ó p o r r ó 1 Lippuianu karlbadi pezsgő-pora, mely 
a helyszínén készíttetik és mint az oltani gyógy-
módul előmozdító és utókurára alkalmas sz. -r hasz-
náltatik, rövid idő óla átadatott a uaií.v forgalom-
nak és azóta Magyaiorszagoti is iiatry elterjedést 
nyert. Az orvosok kellően m'li.tuyolj.tk azt a jó 
gondolatot hogy a vilá>rhirii karlsbadi fürdő  pro-
ductumai egy ptilvis aeroph >rus (pezsgő-por) alak á-
jan allittatnak elő, a közönség pedig s/.ives n ve-
szi ezeket a porokat, — először is kellemes izük 
miatt es azért, mert csakhamar meggyőződik iiditö 
és kitűnő hatásukról. — Az említett práparátuin 
mindenekelőtt egy kellemes hashajtó szer, mely a 
gyomrot és beleket nem izgatja és m-dy acut és 
dironicus gyomorkatarrusoknál, szini íu> iil-'ges dys-
pepsiánál iiidicalva van. Miután alk.t.ikus sótartal-
ma az epekiválasztási szaporít,a. a belek működé-
sét elősegíti és azoknak szenved ileges hyperániáiáit 
csökkenti, ennek következtéjén alkalmas m tjba-
jokn.il, ehroiiiiuts bélhiirtuokual, makacs ohstipoliók-
n.il és az abnomiiialis l'lethorán.il tallesti elreki-
désj. Az alkaliktts-savas ás\l.uiy\iz.ekli-z hasonlóan 
diureticus hatása van, minek következtében bizo-
nyos vesebajoknál és a húgysavas Diathesen.Ü elő-
nyösen alkaluiaztatik.1' — Szívességet. vélünk tenni 
a szenvedőknek e sorok közlésével. Megjegyezzük 
ínég, hogy a karlsha li pezsgő-pm-ok tudtunkkal 
adagonként, 2<> krrért, 3 adagonként (iu kré.t és 
12 atlagonként, csomagolva 2 irt éri használati 
iuasitassal együtt, mijd ui.n l ti na/yobb gyógy-
tárban, Budapesten To.ik .loz?efn  -I es Karlsoad-
ban L i p p m a n n gyögyerésznél kaphatók. 

> \ y i l v á u o . H ttzáiMiulnN. 
A veres-kercszt-cgylei <<ikszeiedai liókja által IS39. évi 

április hó 1-én rendezett közvarsoialio/. adakoztak: 
Csikszcntinártoni Antal .loz-ulnc 1 bárányczmnliot és i 

kürtöskalácsot, mindszenti Cziko .-audoiné 1 sonkát és I 
kenyeret, cs.-sztimrei Székely andreile 1 pulykát es tésztát, 
cs.-taploczai Lázár Domokosm- I lal tésztái, egy üveg kávét 
és 1 fél  bárányt, cs.-taploczai Láreiirz Albeiiué 1 tál silte-
inényt, 1 pulykát, t kenyeret éa ug.irkát, l.izár Dénesné 1 
tál sulzirozott nyelvet, l bétpecsenyet, salátát, 1 tál atmaibé-
lest, t kenyerét es 1 doboz fagylaltot,  szépvizt Kain Adolfné  l 
bárányezombot és 1 tortát, Zakariás Lukái-iUd 1 kappant és 
50 krt, cs.-szentuiártom Hasa Miiialyué 1 pulykái es 1 ke-
nyeret, <>al Istvauiu 4 üveg beiodet, kappant és l tortát. 
Márton Ferenczaé 1 sonkát és i kenyeret, Sándor Lászlóné 
1 kappant, l tortát, 1 ken,eret és ugorkát, csik-szentsnnoni 
Kndes Ida 1 pulykát és l tésztát, Eude» Józselné fel  bárányt, 
tésztát és 1 kenyeret, zsógódi t'auszne Mikó Ilka özet, 2 do-
boz fagylaltot  es i tazek tejlelt, csíkszeredai Éltes Jakabné 
1 kupa 'zsírt és 1 tál ezukrot, Becze Antalne borjuüúst és 
tésztát, Szabó Miklósué 1 nyulat és 1 lal tésztát, Bokros 
Eodrené t puskát es 1 kenyeret, !• .Nagy Iiuréne l bárány-
czomliot, 1 kenyeret és ugorKát, Uj oi Ily lguacziic tét bárányt, 
ugorkát és egy üveg kávét, Lux Sáudoriié lel bárányt, özv. 
Mihály Józsefné  1 tortat, Liszlo Ooniokosné bélpecsenyét és 
i tat láukot, id. l'otoczia uerg.'lynu 1 baranczcouibot, Szul-
tán Lázára» 1 kappant és 1 lorut, Kovács Uyotgynú tel bá-
rányt, 1 tortát, 1 kenyeret es zsírt, La/ina Karolyné 1 tál 
tésztát, tiál Józselné 1 Üveg rulimoi és 1 iloboz teat, linij/.t 
Elekue l frtot,  Vajna l'aiuasne l pulykát, tésztát, ugorgát, 
pityókát és 1 kenyeret, Uöjüty Kudrené tésztát, tlieát, ruhniot 
es ezukrot, Szőcs Mártoune 1* kappant és 2 tát tésztái, Kozina 
Ede borjubúst és f  tál tésztát, l'app Uyorgyne 1 lál tésztái, 
liary Uezáné borjúhúst és 1 tál tésztát, llogády Uyuláuó 1 
pu.ykát es 1 kenyeret, Uál Elekue l soukát es káposztát Szul-
tán üergelyné 1 uvog ruhnijt, Köváry Laszlóne 1 egesz bá-
rányt, t tortát és ugorgát, üorbátn falué  l bárányezombot ós 
1 kenyeret, Tellmauu Ujiitáiié 1 tortát, Komfelu  Fé ixue 1 
kappant és 1 kenyeret, Sieüer Istvánné 1 sonkát, dr. fejér 
Antalné i fél  bárányt, I kenyeret es egy üveg kávét, Tódor 
Janosué t tal tésztát és l kenyeret, Éltes Kiekue 4 klgrui. 
borjúhúst, ugorkat es 1 kenyeret, Csanády lléláné t tál ta-
ehirozotuit, r'iscli Lipotné -í üveg bort, Albert iialázsué 2 
kenyeret, Lakatos Mmaljtié borjnmui, Jakau Jozsetné tjegj-
zóaej borjuliúsi, Szász Lajosne ö kdrtóskalácsot, Uajnod Ig-
náczne l soukát, Gál Eudrené l kai>paul, l kenyeret és egy 
szulczot, László Ferenciül! I báiáujczouibot, 1 tál tésztát, 
Györgyjakab Mártonué 1 tál tésztát, Uávid iatviUiié egy tor-
tát, *zabó Antalné egy kenyeret, Lárenez Lászlóné egy tál 
zoukát, Szára Lukácsné egy uialaczot, egy kenyeret és zsírt. 
Kovács Antalné egy tál soukasiésztát és egy Üveg kávét, 
Ualló Márlonné egy kappant, IJalló Katinka 2 Üveg kávét és 
ezukrot, üalizs Lajosue egy tál tésztát, flagy  Sándorué egy 
t«l bárányt. 

Elei helyett péuzt adakozUk: lteiiedek Iriua 1 trt, Pap, 
Oomokosué 'i  frt,  Arad Krn<iu« 2 frt,  Aagjcloszkuaé • bt 

Lakatos Jánosné 2 frt,  Itapsy l-'rigyesné á Irt, Baktsy (lás 
párné í frt,  Bartha Ignáczné 1 frt,  I'aál István né 1 írt, Ador-
ján Imréné 1 frt.  I'át tiáb.>rné 1 frt,  tilo«z Miktósné 50 kr. 
I.ikatns l7ráné 50 kr, Karkas Lajos 50 kr, özv. liuc-ikí>r Mi-
liályne 50 kr. Pap Andrási»' t Irt, Madár Imre l frt,  l'. Paal 
li. -Iáno4 I frt.  Nagv Sándorué (szmártnn) 1 lit, Fercnrzi 
l-ajosné 50 kr, Xagy József  1 lit, Cseh Gáspárné 1 frt,  I'o-
toc/.kv Antalné (sztgyörgv) 1 frt,  tlodor Andrá-né 60 kr, 
sipos r jztanár neje 50 kr, özv. Száva Istvánné ăo kr. üaka-
liá-. Izsákué 50 kr. Dájlmkát Dávidné 50 kr, özv. I>ájbukát 
Jakabné 40 krt, ilj. liózsa (i vörgyné 40 kr. Zakariás l'éterné 
41) kr. Fzv. Szeheni I'úterii" 50 kr, Fejér Istvánné 50 kr, 
Fejér Jakab 50 kr. Zakariás Antal 40 kr, l'otoc/.ky Antal 
fiai  40 kr, özv. Fi'ji-r Miklósné 50 kr, Imre Sándor 20 kr, 
Zakariás Kristóf  50 ki, Zakariás l9tvánné i)0 kr, Zakariás 
.lakaimé 40 kr. Dájlmkát Antalné 40 kr. Fejér János 40 kr, 
Zakariás Istvánné 50 kr. Száva Kristófné  40 kr, Oániel Antal 
50 kr, I'tieil Frig.es 20 kr. IWiki Zsoti 20 kr, Dzialkicvies 
Jánosné 1 frt  Bartlia Gergeltné 20 kr. Tamás János 30 kr, 
Eszernyei Mihály 30 kr. X. N. lu kr. Tők,: Ferenczné 60 kr, 
Mihály Ferenczné t f.  t, Schuszter Ginztávné 5 Irt, Lukács 
Juliska 1 frt  és Ileígel Lipótné l frt. 

Belépti dijhii feluhizettek:  Schuszter Gusztáv százados 
2 frt,  Üii' sziizailos 2 Irt, Horváth Károly főhadnagy  70 kr, 
lloii.ha liw.Mia 70 kr, Novotnr Mariska 1 trt, dr. Fejér An-
tal i Irl, 1.Lii-n z Albert 40 kr. Tolvaj hadnagy 00 kr, Ko-
vács tViliadüaxy "-0 kr. Sándor Albert 30 kr. Xiitos ügyvéd :l(i 
kr, Balázsi József  jegyző 30 kr, Lász'ó Itoouikos 40 "kr. Kő-
vári I Irt .10 kr. I'uskás IViliadnagy 70 kr. Kltcs Klek 40 kr. 
Bocskor Ádám 20 kr. dr. Molnár Károly 70 kr. Kndes ,lii-
zsetiié 70 kr. IVterli JózsKtné 1 tit, iizv. Mptznó Hl) kr, GIT-
iri'ly liáiMÓ- 40 kr. .Vajfy  .lózsi't 10 kr, Antal József  10 kr. 
Farkas I, :to kr. Hsztegár l'al 10 kr, l'ap Domokos 10 kr, dr. 
l'si«ér li i kr. Lázár Domokos i frl.  Fodor tanuló 10 kr, 
i; i/.sy Árpád 4(i kr. llary (íé/.a 40 kr. ilv. [)<>nsiii*/.ky 20 kv, 
Gál J.izs'1 |o kr Vajna Tamás 70 kr, <iy inás Ferencz 7u 
kr. Hona Gergelv 1" kr, Kndes Ida. Szai-svai Imre 70 kr, 
Molnár Lajos :!•) kr. dr. Molnár József  7o kr, L döb Jakab 
70 kr. Mikii Bádnt 70 kr. Györffy  Ignác/. 40 kr, és Nagv 
Lajos 70 kr. 

Összes bevét i-t volt 27S frl  HM kr. Kiadás 49 frt  92 kr, 
tiszta maradék, illetve jiiiydWeiii tit 47 kr. 

Fog.uljak a iii>uii'5S'itii adakozók a rendezi) bizottság 
hála* krtsz.ini-t-'t tlzv. t.ázár Dénesné biz. elmik. Kndes Ida 
bir. aWn-'k. Kn.l»* Józsi- n-. Fejér Antalné. Gál Klekné, I,s-

i rene/, AI'hTiiu1. rj/v. M-i.' Vilniiisné, l'ap Andrásné, Páll liá-
boriié, Sz-íts Mártonn \ Vajna Máli. 

K Ö Z G 4 Z n i ü i « . 

Milyen gyümölcsfákat  ültessünk? 
Moşi a gyümölcsfa  ültetés küszöbén azt liisz-

s/.iik szidsrálat t lel.esitiuik. ha lapunk egyik ba-
rátja szi,ességéből. ki már több év óta foglalkozik 
a gyümölcsfa  tenyésztéssel az ő feljegyzései  után 
ide iglat.iuk azon gyiimölcsla fajtákat,  a melyek 
tapasztalat szerint legjobban kibírják a mi zord 
éghajlatunk szeszélyeit, s a melyek az 1 tiH7-iki ke-
mény léi ulán is, a mely pedig igazi próbaköve volt 
a tenyésztett gyümölcs fajtáinknak,  — utóbaj nél-
kül virítanak. Ilyenek az a l m á k k ö z ii I 

1. Astracliani piros ; 
2. Danczigi bordás; 
3. Oszi piros Calville; 
4. Londoni Pepién ; 
5. Téli arany Parmaiiie; 
ti. Italul •, 
7. Muskotály reiin-tte; 
8. Massanszki. 

K ö r t v é k k ö z ü l : 
1. Juiiusi esperes; 
2. Boldogasszony vajoncza; 
3. lsanibert; 
4. Nemes Colmár ; 
5. ('sászár körtve ; 
ti. Hardemptoii; 
7. Liegel téli vajoncza; 
8. Esperon Berganuitte.,ft; 
9. Salczburgi körtve. 

S z i l v á k k ö z ü l : 
1. Beszterczei nuiskotiíly ; 
2. Pettyes Mirabella ; 
3. Mármarosi nyakas szilva; 
4. Kirke szilvája ; 
5. Victoria; 
fi.  Perdrigon. 

M e g g y e k k ö z ü l : 
1. Fekete spanyol meggy; 
2. Korai Hortensia; 
3. Braunani Amarella; 
4. Holman lierczege. 
A mi a talaj és a fekvés  megválasztását il-

leti lapunk barátja ajánlja, hogy udvarokban s fő-
leg homokos és utczai sár. szuvat, törmelékkel töl-
tött helyekre csak körtvét és szilvát, illtessünk 
a szilvát alantos, vizenyős helyekre. 

Almát és meggyet csak nagyobb térségii, 
szellős kertekbe és olyan helyekre illtessünk, a Ind 
még a föld  eredeti rétege megvan és főként  kö-
tött agyagos talajba. 

Az ültetéssel nem kell sietni, inert ha még 
fagyos  földbe  ültetünk fáink  vagy ne.ii fogam,  a iák 
meg, vagy korai halállal múlnak ki. 

— «. — y. 



Április 10. C S Ţ K 1 L A P O K . 15. szám 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 

Április H-án. 
ínra tiszta hektoliterje 5 írt - kr 
„ közepes „ 4 1» 75 1» 

Hozs „ 3 50 n 
Vrpa „ 3 n 
TörAkhnza „ r> — » 

Uh «> 
— 

torsó 15 — » 

jenase „ 10 — ÎI 
•iisziilyka „ 14 — n 
\ása „ in — n 
fcirgonya  „ 2 50 
Marhahús kilogramm — ifi n 
'ertéslins „ — 40 n 
íerbécshns „ — — îi 
izatma mm. — 70 n 
Széna mm. 20 n 
ikrtr párja 250 — n 
Tchcn párja loo n — n 
Kaggyngyertya kilogrammja — n GO n 
Tűzifa  khm. (1 méter) — n 
tfalacz  darabja 1 — n 
Lilid — rt 80 fi 
Bárány 2 n — n 
-airke párja — rt 50 n 
10 tojás — n 14 n 

S z e x l c e e z t ó l " C i z e n e t e l E : 
V. X. jSzUrUy. Nem lehetünk Önnel egy véleményen 

t nVer<). mint jogi bizonyíték" eziinil soroknak természetét 
lletuleg. Papjainkat sokkal intelligensebb. jrizanalib és maga-
lalib gondolkodású etnl>ereknck ismerjük és tudjuk, semhogy 
i legkisebb czélzatosaágot is kiolvasni tudnának a kérdéses u j-
ionságból, mivel az nem egyéb, mint érdeken közlemény, moly 
prdekét nem abban találja, hogy egy esperesről van szó lu-unt*. 
banem esupán abban, hogy akadhat a magvar igazs;i;;szol;;;il-
:atás közben egyéniség, ki jogait holmi szcicIiuch vrrsikék idé-
tésével akarja megállapítani, s ki egy végrendelet érvényét ei»y 
semmit mondó gyenge verssel. egy érvelésszámba nem vehető 
valamivel kívánja megdöuteoi. A közlemény ép oly kevéssé 
czélzatos és a clerus meggyalázására ép oly kevéssé alkalmas, 
mintha nem egy esperesről, vagy egyáltalán papi személyről, 
hanem a társadalom kármelyik más tagjáról, példáid v-ila ne 
lyik állami tisztviselőről, katonatisztről vagy bárki másról 
szólana. — Több kéziratról a jövő számban. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS M Ó Z E S . 

Kiadó: GYŐRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 243—I8s9. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó a/. l8sl. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a Csíkszeredai kir. törvényszék 47iif> 
— 1886. számú végzése által Száva Lukáts csík-
szeredai lakos javárj csiktuploczai Csedö László 
ellen 260 l'rt töke, ennek 1882. évi május hó 
lő. napjától számítandó lí°,0 kamatai és eddig 
összesen 40 frt  32 kr. perköltség követelés ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
lefoglalt  és 477 frtra  becsült széna, sarjú, lo-
vak, kanczák., juhok, sertések és szekerekből 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladat-
nak. 

« 

Mely árverésnek a 2 Ki. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csiktaplo-
czán Csedo László lakásán leendő eszközlésére 
1889 ik év április hó 18-ik napjának délelőtt 9 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg: hogy az érintett ingóságok ezen árveré-
sen, az l88l. évi LX. t. cz. 1U7. :j-a értelmé-
ben a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el-
adatni lógnak. 

Kelt Csíkszeredán, 1889-ik évi márczius hó 
2(3 ik napján. 

G o n d o s I s t v á n , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 2|8— I8s9. 

Ár verési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. lo2. Jj-a értelmében ezennel közhírré 
tesii, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság l«8<; 
évi IH94. 153. 491. liilT, 3028, - 1887. évi Il(i3. 
2208- és 18H8. évi 44. számú végzése által Sárkány 
testvérek, Kaufmann  és társa, Száva Lukáts, 
Müller Mihály, Singer és társa, ugy Dcutsch 
Sándor javára, llutter Pál és neje szül. Szabó 
Zsuzsanna csíkszeredai lakosok ellen 212 frt  (íU 
kr, 4H frt  öo kr, 370 frt,  307 frt  75 kr és 359 
frt  88 kr s járulékai erejéig elrendelt biztosítási 
és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le 
és felülfoglalt  és 985 frt  40 krra becsült lovak, 
kocsik, veres és fehér  borok, bútorok, ágyne-
mű. hámszerelv, jégszekrény, hordók, fürdőkád 
sertés stbböl álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak. 

legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 

Mely árverésnek a 30 ">5, és 632 sz. kikül-
dést rencíelö végzés folytán  a helyszínén, vagv 
is Csíkszeredán, Huttcr Pálné lakásán leendő 
eszközlésére 1889-ik év április hó 24-ik napjá-
nak délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ah-
hoz a venni szándékozók ezennel olymegjegyzés-
sel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. cvi LX. t. cz. I08 ij-a 
értelmében a legtc 
is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t, cz. 108. § ában megállapított 
feltételek  szerint lesz kilizetendö. Végül felhi-
vatnak mindazok kik a vételárra igényt tarta-
nak, ebbeli igényüket az árverés megkezdése 
előtt bejelenteni. 

Kelt Csíkszeredán, 1889-ik évi márczius 
hó 29 ik napján. 

G o n d o s I s t v á n , 
kir. bír. végrehajló. 

Sz. 4343—1888. tlkvi. 

III. Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kii*, járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
gyergyóremetei Portik ^Orásl- Lajos végrehajtó 
nak gyó.-remetei Varga Antal és Ad am végre-
hajtást szenvedők elleni 151 frt  <18 kr tőkekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság terüle 
tén levő, a gyergvórcmctei 229 és 2-ltí sztjkvi 
jegyzőkönyvben foglalt  ingatlanokra az árverést 
312 frt  f>3  krban ezennel megállapított kiállítási 
árban elrendelte, és hogy a lennebb megjelölt 
ingatlanok az 188'J. évi június hó b-ik napján 
délelőtti 8 órakor Gycrgvóremctc községháza 
nál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáitási áron alól is eladatni fognak. 

Árverez.ii szándékozók tartoznak az ingat-
lanak bccsárának 1U „-át készpénzben vagy az 
1881 LX. t. cz. 42. ij ában jelzet á r f o l y a m -
m al s z á m í t o t t és az 18*1 évi november 
hó l-én 3333. sz. a. keh. igazs.igügyminisztcri 
rendelet 8. íj-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 

1881: LX. t. cz. 107. § a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezésről ki-
állított szalályszerü elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó szentmiklóson, 1889. évi 
február  hó iO. napján. 

| A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság 
mint tclelekkönyvi hatóságtól. 

S z a c 3 v a y I m r e , 
kir. aljárásbiró. 

78. vhsz.—1889. 

Á r v érési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. lo2. g-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bécsi kereskedelmi cs. kir. törvényszák 
198.863— 1888. számú végzése által Tóth és Auner 
bécsi czég javára Csikszépvizi itj. Dájbukát Antal 
ellen 271 frt  89 kr. töke, ennek 1888. évi április 
hó 1. napjától számítandó 0°/, kamatai és eddig 
öszszeseu 27 frt  01 kr. perköltség követelés ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bí-
róilag lefoglalt  és liOít frtra  becsült lovak, tehe-
nek, tulkok, borjú, hámszer, kocsi, szekerek, szá-
nok és sarjából álló ingóságok nyilvános árverés 
útján eladatnak. 

Mely árverésnek az 52—1889. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén vagyis Csik-
Szépvizen iij. Dájbukát Antal lakásán leendő esz-
közlésére 1889. évi április hó 20-it napjanak dél-
utáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
ineir. hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az ISHl. é\i LX. t.-cz. lo7. §-a értelmében a leg-
tiiobet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. lo8. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kilizetendö. 

Kelt Csíkszeredán, 1889-ik évi április hó 
2<>-ik napján. 

<3-on.ölos I s t v á n , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 1566—1889. ai. 

Csik-Szereda város rendőrkapitánya, betegség miatt állásáról 
lemondván, arra ezennel pályázatot nyitok, s lelhivom mindazokat, 
kik azt elnyerni óhajtják, hogy rendesen felszerelt  folyamodványukat 
legtovább folyó  évi ápril 20-ig hozzám nyújtsák be. 

Az állás javadalmazása törvény szerinti. 
Csíkszereda, 1889. márczius hó 18-án. 

B E C Z E -AJSTT-AJLi,. 
(3-3) alispán. 

A nagyméltóságú  m. kir  heJiiggminiszter  urunk  53,888. szá'int  tűzrendészed 
kormányrendelete  8. § ának teljesen megfelelő  e's  több tűzoltó-egylet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt. 

T t í Z O L T Ó - r E C S K E l S r o Ő K : - é s S Z E I í E I d e Ó L : 
1 drb. soproni Seltenhofer-féle  két vagy négy kerekii 5., 14. vagy 

15 számú IVcikeiMltf  10 <• ni henger-átmérő és előirt felszerelések-
kei, u. m.: 4 méter szivó-tömlő és <! méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Külön rendelendő M) méter, a nngyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségű kendertönilő, tí rézcsavarral 

1 drb vizliordó kocsi, pirosra testve, viistungellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroucsal és 1 drb 100 lit. káddal, 
beliil 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, aezélból, nyelezve és festve 
2 drb tüzhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve  . 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve 
4 drb villa, „ 
2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

nak is használható . . 
Fuvar Sopronból . 

650 frt. 

117 frt. 

250 frt. 

30 
7 

20 
5 
6 

16 
54 

frt. 
frt. 
frt. 
frt. 
frt. 

frt. 
frt. 

Összesen 1155 Irt. 
Fenlirt gyári árakból bajlamló vagyok tömege.* megrendeléseknél 1<)"„. írva tíz százalékot engedni. 

Tekintettel arra, hogy a gyárosuk remlelésekk.'l túlságosan lel vannak halmozva: továbbá, hogy a magas kormány-
rendelet értcliuélifii  a szerek beszerzésére nagy un rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 

nozzâui beküldeni. - Lsvélfceni  felazólitaara  ksazaéggel beutazom saját költségemen. 
B l e m e r E d e . első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

^ BC* Elteli megkeresésekért kériffl  Boltni^arasoz árhoz Osik-Karotblváii fordulni  ^ ^ ^ ^ 

Nywwtvtt työvgyjakab Mwtviwál, Usíksmedábiw. 1WS>, 
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* Szerkesztőségi iroda: * 
4 Csik-Szereda í 
1 Sznltin liiz, iposta mellett) ţ 
Ş hová > 

a lap szellemi részét il'etö > 
1 közlemények küldendők. C 

y Kiadóhivatal: > 
i Györgyjnkah  Márton  :-

kíny vr.yorr.dája C 
hová 

-Í. az előfizetési  pénzek és 
hirdetések küldendők. 

Vj " Á -e -»• v v kC 

csíki lapok 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

M E G - J E L E 1 T I K JÜLTXT^IZIX  S Z E R D A I T . 

» Előfizetési  ár: 2 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

4 frt. 
2 frt. 
1 frt. 

Hirdetési dijak: >í 
3 hasábos petitsorért vagy f 

annak helyéért 5 kr. 
Bélyegdijért külön minden ^ 

beiktatásnál 30 kr. ţ 

Nyílttéri czikkek > 
soronként 10 krért közöl- r 

tetnek. y 
S'iíi V t v v r ¥ * 

O l v a d ó i n k h o z . 

— F e l h í v á s előfizetősre.  A „Csíki 
Lapok" ápril—junius havi második negye-
dére ezennel nj előfizetést  nyitunk. Lapunk 
t. előfizetőit,  kiknek előfizetésük  az első ne-
gyeddel lejárt, kérjük hogy előlizetésiikct 
minél hamarább megujitani szíveskedjenek, 
hogy a lap szétküldésében semmi fennaka-
dás ne történjék. Feltételeink az eddigiek 
maradnak t. i: 

Egész évre 
Felévre 
Xegwdévre 

•J I r t . 
1 f r t . 

Előlizetlietni Csíkszeredában Györgvja-
kab Márton nyomdájában, — Gycrgyó-Sz.-
Miklósoii lvriesa l'éter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők II előlizeló után egy :i><telet-
példányban részes ii 1 n e k. 

Mindazon t. olvasóinkat, kik lapunkat, 
ez itleig megtartani szi vesék voltak, kérjtik 
a lejárt első negyed re eső előfizetési  í'wszeg 
beküldésére. 

C'sikszereda, 18-S!•. niáre/.ins hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K - kiadóhivatala. 

A k o r c M i i i a j o g m e g v á l t á s á n a k 
k é r d é s é h e z i ' s i k i u e g ^ é h e n . 

— Kút közlemény. — 

A koresmárlási jog ugy megyénkben, 
mint az egész székelyföldön  a beltelekkel 
összekötött oly dologi jogosítványt képezett, a 
mely jogosítvány magával a telekkel szál-
lott 

át előtlről utódra és a melv jogosít-
ványnál fogva  minden belbirtokosuak j'»g.i 
volt saját belső telkén koicsinnrolni a lili-
kül, hogy ezért valami ellenszolgáltatásra 
kötelezhető lett volna. Iv/.eti a törvény ál-

tal elismert joga minden egyes beltelek tu-
lajdonosának ős időktől fogva  fenn  volt és 
lent van ma is, s a mint múltban semmi 
korlátoknak alávetve nem volt, ugy ma 
sincsen. 

E koresmárlási joggal addig a mig a 
szeszfőzés  szabad volt, a mig az 1HÖU évi 
septemberi nyilt parancs a szesz adót be nem 
hozta, vidékünkön — mint semmi értéket, 

| seninii jövedelmet nem liozo joggal—sem az 
egyes, sem pedig a nagy ósszcség ueni tö-
rődött, mert hiszen mindenki, a ki liáztiizet 
tartott, maga a saját tűzhelyén, a saját kis-
üstjével loztu meg és gyártotta a házi szük-
séglétére sziikségjs szeszt. A ii.int azonban a 
szeszadó törvény behozatalával a termeli', 
megadóztatott, kezdett gv eriilni a kis üstök-
keh szesztozés és ezzel szaporodott a szá-
ma azoknak, kik kihasználva azon jogukat, 
li.'g) kon sniárlást folytathatnak,  a részint 
kisiistök. részint a gyárak által termelt szeszt 
kis mértekben elárusítsák, vagyis szaparo-
11« itt a száma a korcsmánisokuak. 

Igy kcz«l haszoiilia)ti'> 1 ighiiknzássá vál-
ni vidékünkön a koresmárlas, s igy fordul 
nemcsak egyesnek, de a n.igy közönség.H-K 
is figyelme  e napról-napra nagvobo 
nagyobb haszonnal kiaknáz.iató jog felé,  s 
fordul  különösen a Jogos.il; belőtt tokosok 

1 egyetemét képező, azokat megszemélyesítő 
községek tigyebiie, a melyek v,illáira ujabb 
és ujabb terheket róván a közérdek őreként 
szereplő administratió, jövedelemforrásokról 
kellett gondoskodni. 

Es ezt a jöveilelenilorrást a község a 
ki resniáriást jogban, a melvet addig a jogo-
sultak kárara elvesek li.iszn.tltak ki. — iiie" 

• o 
is találta. .Ueglai.'lta p.-dig aiiban tí-
tal, hogy mint a korcsinárlásr.i jogosu.tak 
egvelenut képező, azokat megszeiiiélye>itő 

jogi személy, — a koresmárlási jogot a köz-
ség egész területén bizonyos bérösszegért ki-
adta egyeseknek haszonbérbe, s az igy nyert 
jövedelmet saját szükségleteire forditotta. 

A koresmárlási jognak ily módon értéke-
sítésével azonban sein a község, — mint a 
jogosultak egyeteméből különböző jogi sze-
mély nem szerezte meg ezen saját javárai 
értékesítéssel, az a feletti  szakadatlan ren-
delkezéssel a község belterületéin kizáróla-
gos koresmárlási jogot; sem viszont az egyes 
belbirtokosok nem vesztették el a belbirto-
kaikhoz kötött eme jogosítványukat, mert a 
község nem mint ünszemélyében jogosult 
adja haszonbérbe a község területéni ital-
mérési jogot, hanem adja mint a szervezve 
nem lévő jogosítottak összegét megtestesítő 
személyiség, mely nem a saját — s ama 
szervezetlen többségtől különböző — szénié-
ig iségének érdekében alkudozik a haszonbér-
lővel, daczára annak, hogy az ez által adandó 
i'."t'*k az ő külön szükségleteire fordittatik; 
Inneni alkuszik a jogosult többség érdeké-
ltéi Hiszen meghatározza a szeszfokinagas-

H O 
ságot, meghatározza annak árát, kiköti, hogy 
a bérlő bizonyos csekély taksa fizetése  mel-
lett megengedni tartozik nemcsak a niáshely-
rőli behozatalt, hanem a kimérést is azoknak, 
kik ezen jogukkal élni akarnak. Tehát meg-
köti a bérlő kezét a jogosultak érdekében 
és a sej át kárára, világos és félremagyaráz-
hatlan bizonyítékául annak, hogy nem ura 
a jognak, hanem csak megbízott, csak ked-
vezményezett, kinek csak ideiglenes liasz-
nálatra lett az értékesítés átengedve a jogo-
sítottak által anélkül, hogy ezen átengedés 
tényében jog ítruliázáx benne foglaltatnék 
és anelk-1!, hogy a sok helyen kikötött taxa-
fizetés  a koresmárlási jog gyakorolhatásá-
nak feltételekép  lenne tekinthető. 

Az egy. - belbirtokos, ki korcsmárolni 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
• ff  ~ Sf  ~~ 

H o g ii r . 
iLomee de La«serre-töl — iian.v.iábúl) 

I. 
— Ma kérem meg! — kiáltott fel  a niiss 

Bacon Lucyba halálosan szerelmes ilug Artlinr, 
mialatt egy utolsó vizsgálódó tekintetet vetett a 
tükörbe, azután elindult. 

A nap legenyhébb sugarait árasztá a földre, 
langyos szellő hordta el mindenfelé  a világok il-
latát, madarak csicsergése hangzott fel  a bokrok-
ból, a galambok pedig turbékoltuk. 

Miuden a természetben szerelmet Icliel, gon-
dolá Artliur, niiss bacon csak szívesen fogadhat. 
Huszonnyolcz éves, csinos gyerek vagyok, legalább 
annak tartom magamat, különben tükröm minden-
nap ezt bizonyítja. Van ezer font  sterling évi jö-
vedelmein. Egészben véve tehát kitűnő „parthie" 
vagyok, s ha miss Lucy visszautasít, az csak rosz 
Ízlésére vallhat. 

Igaz, hogy csúf  nevein van: Hog:*) 
Utóvégre ezen állat igen hasznos, s nincs 

Iliiért megvetni! 
E perez ben érkezett Artliur a niiss Bacon 

villája elé. 
Keniegve csengetett. A szerelmesek miudig 

elfogultak. 
Egy csinos, de ravasz kinézésű szobaleány 

jött ajtót nyitni. 
— Miss Bacon ? — kérdé Artliur. 
Mire a szobaleány a salonba vezette. 
*) ilog angol gjsó, uielj" „disznói" jelent. .fc'onL 

Miss Lucy hímzéssel cllngialva últ az ablak-
nál. Mosolyogva fogadta  Arthiirt, s helyet jelölt 
ki n e k i . 

Kz utóbbi mély liaj 1<hil:'.;s után elfoglalta  a 
kijelölt lalltciiilt; elfogultságában  soká hallgatolt. 

A türelmetlen miss Luey kissé kemény han-
gon kérdé: 

— Mi lehet látogat isáliak szerencsés oka, 
Ilog ur: 

A látogató nevét csak tartózkodva ejté ki a 
hölgy. 

Ez már mégis „sliorking" volt, 
Artliur niegkisérlette visszanyerni nyugalmát. 
— Miss Lucy, — kezdé — én jöttem — 

megkérni, legyen mim. 
— Soha! — kiálla lel miss Lucy. 
— Miért e határozóit visszaút asitás? 
— Soha sem tudnám magamat rászánni az 

un nevét viselni. 
— Hisz nem eléggé tekintélyes — viszonzá 

Artliur sértett hangon. 
— En határoztam, felesleges  minden szósza-

porítás — válaszolt miss Lney. 
Artliur gúnyosan kac/agott fel  és távozott. 

* * 
E .szerelmi csalódás ui ai Aituur elhatározta 

szivéből kitörölni annak emlekét, ki öt oly sértően 
visszautasít á. 

Czel ját azonban nem érte el. 
Kétségbeejtő állapot. A ie.my kedves arezát 

nem tudta elfeledni  minden erőlködése daczára. 
Ekkor elhatározta oly eszközzel élni, mely 

eddig nem téveszté el hatását. Féltékenynyé teszi. 
Akár társaságban, akár sétányon talaikozett vele, 
csak hidegen köszönt, sőt kerülte, más hölgyeket 
keresett fel. 

Minél hidegebbnek mutatkozott azonban — 
Lucy annál kedvesebb lön, de fájdalom,  e barát-
ságosság kizárta a szerelmet. 

Artliur öngyilkosságra gondolt. 
Szerencsére azonban e borzasztó gyógyszer 

csak gondolat maradt. 
II. 

Arthurnak volt egy barátja, ki a parlament-
ben egy hely után vágyott. 

A választások ideje megérkezett. 
Smith tudván azt, hogy Arthur befolyásos 

egyén, hozzá fordult,  li igy megválasztatását elő-
készítse. 

Egy reménysugár világított be szegény Ar-
tliur komor lelkébe. 

— Megesküszöm, hogy megválasztatását elő-
mozdítandó — elkövetek mindent, de csak egy fel-
tétel alatt. 

— Beszéljen, mit kíván? 
— Ma még nem mondhatok semmit, de ígérje 

meg becsületére, hogy megválasztatván, egy ké-
résemet teljesíteni fogja. 

Smith habozott, de csak rövid ideig; eszébe 
jutott, hogy Hognak ezer font  sterling évi jöve-
delme van. kérése tehát nem lehet pénzkérdés, s 
csakhamar mondá: 

— Szavamat birja. 
Arthur annyira igyekezett, hogy Smith meg-

választatott. 
* * 

Két hét mnlva a választások útin, mielőtt 
még a felső  ház ülései megkezdődtek, Hog fölke-
reső tímith-t. 

ígéretemre jő figyelmeztetni  — gondolá az 
ujonuau választott — vigyáznom kell, 
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felett;  a község képviseli e magánkörököt 
harmadik személyekkeli érintkezéseikben, és 
benn" s általa nyer kifejezést  ezen egyéni ér-
dekkörök akarata, szóval a mai rendezetlen 
társadalmi viszonyok között magának a bel-
birtokossfignak,  mint önálló érdekkörnek, 
nem lehet más személyesitője, mint maga a 
politikai község, a ki mint ilyen egyedill 
van jogosítva a kártalanítási igényt beje-
lenteni,*) de természetesen csak azon felté-
tel alatt, ha azt második énje nevében és 
javára teszi.**) Ily feltétel  alatt igazolt a köz-
ségek általi bejentés jogalapja. De ha a község 
a kártalanítási bejelentést mint politikai tes-
tület teszi meg, lui a kártalanítást a maga 
— mint politikai testület — javára kéri, 
akkor eldobta a jogalapot lába alól, inert 
a község, mint testület koivsmárlási jog-
gal nem birt és igy őt korcsmárlás sem il-
leti, hanem illeti a bel birtokosság egyetemét. 

Igy állván a dolog, könnyű átlátni, 
hogy az összességnek adandó kártalanít;isi 
összegben koránt sincs benne az egyesek ál-
tal gyakorolt. korcsinárlásból lnizott jőve-
delem utáni kártalanítás; mert a községükkor, 
mikor a haszonbérleti összegben kifejezett  jöve-
delem alapján kéri a kártalanítást megállapíta-
ni, nem számítja be a maga javára a kártalanítá-
si alap nagyobbiiása czéljából azon jövedel-
met mit a község területén az egyes korcsmá-
rosok élveztek a korconárlási jognak tény-
leges gyakorlása után.***! Nem számíthatja be 
azért, inert ezen jövedelmet maga az egyes 
húzza és élvezi s nem az összesség, az adót 
ő fizeti  e jövedelem után és nem az összesség. 
Ezen jövedelem után kapandó összeghez te-
hát elsősorban annak az egyesnek van joga, 
ki a jog kihasználása tekintetében külön-
vált a többségtől. 

*) Az 18SS. 30. i.-ez. 13. S-a s az arra vonatkozó 
3SI>8 - ISs'.l. j). (i. min. utasítás .'!7. íj a értelmében a'bejelen-
tést bármelyik birtokos iiK'-ţrcln'ti I'. évi április :îl>-iîr, ha ki-
jelemi, hogy a közös jog iiii.nti tiilajîlonig';uyrnek~'megállapí-
tása végett a bírói elpirást f.  évi. jnnitis :io-ig folyamatba 
teszi és a folyamatba  tételt jiilhis 15-ig igazolja. Kz esetben 
az idézett törvény i".l. !;-a értelmében a részesedési arány 
megállapításáig a kártalanítási összeg bírói letétbe helyez-
telik. Szerk. 

**) Az idézett törvény i'. ţj-a a kárcilanitási összeget 
a községek mint jogi személyeknek kiadni rendeli, tekin-
tet nélkül arra. hogy az ílalméiési jogot mely alapon gyako-
rolta ; tehát a maga és nem egyúttal a birtokosok nevében is 
történik a községek részéiül a bejelentés. Szerk. 

'**) Ez csak azon egyesekre áll. kik az italmérési jogot 
iSIH. óla báboritbatl.-imil gyakorolták, i»'dig tekínlet-
nélkiil, b igy a gyakorl.it helyes és törvényei volt-e Szerk. 

Nálunk — mint fentebb  is mondva 
volt — minden belbirtokosnak joga volt korcn-
márolni. E joggal sokan éltek, azt sokan 
kihasználták, de még többen voltak azok, 
a kik nem élvezték a jogukat, legalább nem 
saját személyükben. A kik maguk éltek 9 
joggal, azok saját maguk élvezték a korcs-
máriás jövedelmét; azok pedig, a kik saját 
személyükben nem korcsmároltak, hanem az 
őket megillető jogot, időről-időre átengedték 
ellenérték fizetés  mellett egy 3 ik személy-
nek, a haszonbérlőnek, ezek szintén húz-
tak jövedelmet, e jogból, — csakhogy ezt a 
jövedelmet tovább adták, mielőtt maguk el-
kezelték volna, a mennyiben átengedték idé-
ről-időre a községnek kiadásai fedezésére, 
a mi által aztán eleje lett véve a szomorú 
állapotokra mutató pótadó kivetésének. 

Jövőre nézve sem az egyes korcsmá-
rosok, sein a jogosítottak egyeteme nem húz-
hat többe jövedelmet a korcsmárlási jogból, 
inert azt az állam a maga javára megváltja 
a jogosítottaktól abban az értékben, a mely 
az évi jövedelem 20-szorosának megfelel, 
igy akarván kárpótolni mindazokat, a kik 
e jogból jövedelmet húztak. Ez az alapelve 
a megváltási artiisnnk nyilt kifejezést  is ta-
lál úgy a törvényben, mint az útasitásban. 
Ila pedig cz az alapelv, akkor nemcsak azo-
kat a jogosítottakat, illeti kárpótlás, a kik 
maguk nem korcsinároltak személyesen, ha-
nem e jogukat, bérlelI>e adták; de kárpótlás 
illeti azokat a jogosítottakat is, a kik ma-
guk személyesen használták ki jogban rejlő 
s jövedelmet hozó értéket. — És az 
igazság esziné,ével sem volna összeegyez-
tethető az, hogy a többség, mely 1000 
forintokat  húz évente e jövedelemből, kár-
taliinittussék. a kisebbség pedig attól eliit-
t,essék azért, mort 50 —100 forintokat  tud 
csak évi jövedcleiiiképen felmutatni. 

De nem felelne  meg ez az eljárás a 
törvény szellemének sem. A megváltási tür-
vény ugyanis a kártalanítás alapjául azt a 
jövedelmet veszi, a init a jogosított — 
vagy ha többen vannak — a jogosítottak 
egy községben bizonyos éveken keresztül a 
korcsma jobból húztak. Ez a jövedelem ké-
pezi a kártalanítási összeg mértékét. Több 
és magasabb összeget, nem követelhet Hein 

O O 
az egyes, sem az összesség e jövedelemnél, 
de ez aztán feltétlen  kártalanítást talál, a 
mi természetes is, mert a korcsma jogértéke 
csak akkor lesz igazságosan megállapítva, 
ha összeadjuk azokat a jövedelmeket, ame-
lyeket e jog gyakorlásából a jogosítottak 

akart, nem azért fizette  a taxát a haszonbér-
lőnek, mert ennek engedélyére szorult, ha-
nem fizette  azért, mert oly időben is korcs-
márolt, a midőn őt korcsmáriás talán nem 
is illette. Ugyanis megyénkben ezen jog li-
mitátiója egyetlen egy községben sem volt 
és nincs máig sem keresztül vive. Az a jo-
gosított egyes teliát, a ki az őt kétségtele-
nül megillető korcsmárlási jogot gyakorolni 
akarta és tényleg gyakorolta is, maga sem 
tudta, nem is'tudhatta, hogy a birtokosság 
egyetemét megillető összes korcsma időből 
hány napi koresinárlás illeti őt, és ha már 
most mégis egész éven át akart korcsniá-
rolni, méltányos és igazságos intézkedés, 
hogy az őt illető napokon felüli  időben csak 
úgy korcsmáról hasson, ha ellenértéket ad a 
jogával nem élő, nem korcsniárló többség-
nek és illetőleg azon többség jogvevőjének 
a haszonbérlőnek ki a bérleti összeggel a 
neiu korcsniárló jogosítottaknak összes korcs-
ma-idejét megvette. Ezen fölös  korcsniaidő-
beni korcsmáról hatásért és nem magáért a 
korcsmárlási jogért fizettetett  a taxa. 

Ezek szerint tulajdonképpeni igényjo-
gosultnak nem mást, mint u belbirtokosok 
egyetemét lehet, és kell venni és tekinteni, 
nem pedig a községet, mint politikai közü-
letet. Mivel azonban a bclbirtokos.ság me-
gyénk minden községében ma még csak 
mint szervezetlen tömeg jelentkezik, — az, 
önálló testületként, jogi személyként sem 
hatóságok, sem egyesekkel szemben nem 
szerepelhetvén •— a kártalanítási igénynek [ 
bejelentésére is képtelen Mint ilyen helyett I 
tehát amaz aktusnál, hol egy vesztett jogért 
adandó kártalanítás egy rövidluitáridőii be-
lül eszközlcndő bejelentéshez van kötve, — 
a dolog természetéből kifolyólag  a politikai 
községnek föllépni  nemcsak joga van, de 
az neki kötelessége is, inert hisz magát a 
politikai községet is ugvanazoii elemek, 
ugyanazon atomok alkotják, a kiknek összes-
ségéből kellene és lehetne összealkotni a bel-
birtokosság egyetemét. Joga és kötelessége 
annál is inkább, mivel ez a politikai község 
tényleg nem is az az elzárt —, saját, kü-
lönleges czéljaival és hivatásával önmagá-
ban és önmagáért élő személyiség, mely 
kizárólag csak a magasabb állami érdek szol-
gálatában áll: hanem személyesitője a kii 
lön élet- és érdekkörben mozgó —, egyéni 
c/.éljaiknak élő individiuinok összességének 
is. mert hisz a község kezeli ezen szerve-
zetlen tömegnek is vagyonát; a község védi 
e tömeg vagyoni érdekeit és őrködik azok 

— .lövök - mondá Artliur — lwgy szavá-
nál fogjam. 

Smitli tetteié magát, mintha semmit sem 
tmlnn. 

— Miről akar i'm beszélni? 
— Ön jól tudja, ln»gy megválasztatása ese-

tében elsií kérésemnek eleget tenni ígért. 
— Ah igen, úgy ni homályosan emlékezem, 

hogy valami eféléiöl  volt szó. Nos mit kivan? 
Óhajtanám, hogy jelenlegi nevem cseréltessék 

fel 
a Percy Rantiall névvel. 

Smitli megkönnyebbülten sóhajtott fel: 
— Kz igen nehéz, de öli birja szavamat, s 

én részemről minilen lehetőt el fogok  követni. 
Három hónapi várakozás, sok járás-kelés és 

még több költség után megkapta Artliur a királyi 
leiratot, melynek értelmében ö ezentúl l'ercy Ran-
dall nevet viselhet. 

III. 
l'ercy Kandal késedelem nélkül sietett miss 

Baconhoz. 
Szive hevesen dobogott, midőn szemben állott 

azzal, kit annyi hévvel szeretett. 
— Miss Lncy — kezdé ö minden más be-

vezetés nélkül — van szerencsém kijelenteni, hogy 
nevem Percy Kan dall. 

— ,Mily szép név, — kiáltott fel  a leány. 
— Boldog vagyok, hogy ön ilyennek találja, 

engedje, hogy mi .'.'kínáljam vele. 
— Igen megtisztelve érzem magamat, Hog 
illetőleg Randall ur, de 
— De mi kedves miss? 
— Ez neiu történhetik meg doha. 
— Miért? 
— Én bolnnp esküszöm. 

l'ercy Randall elhalványult s morniogá: 
— Ezt nem tudhattam. 
— Három hónapja, hogy ön nem volt itt 

— mondá a leány nem minden fájdalom  nélkül. 
Artliur lehajtá fejét. 
Ily késedelem már igazán nem éri annyi fá-

radtságot és költségei, mint a mennyit a névvál-
toztatás okozott. 

Fájdalma idővel csendesebbé lön; elhatározta 
elhagyni az országot, hogy új neve alatt új pályát 
kezdjen. 

Egyelőre senkivel sem közölte terveit, sem 
pedig leendő tartózkodási helyét. Szándéka Volt 
múltjának minden nyomát megsemmisíteni, annak 
minden emlékével szakítani. 

E czélból egy a szülőföldjével  mindenben el-
lenkező vidéket keresett fel. 

IV. 
Percy Randall már egészen elfelejtette  sze-

relmét, s most cMik ambitiójáiiak élt; hogy ezt 
kielégítse a parlamentbe való megválasztatását ha-
tározta el. 

A választások ideje újra megérkezett. 
Percy liandall mint jelölt vett bennök részt, 

a siker csaknem biztos volt. 
A választások előtti nap volt; Percy az in-

dóháznál várta a kerület egyik hatalmas vezetőjé-
nek megérkezését. 

A vonat berobogott, az utazók nagy töme-
gekben szálltak ki, s csakhamar elfoglalták  a 
perront. 

Ugyan e pillanatban egy hang kiáltá: 
— Hogl Hog! 
l'ercy liandall mozdulatlan maradt. 

— • llog! Hog! ismétlé ugyanazon hang. 
S ugyan e pcívzbeit nehezedett a jövendő képvi-
selő vállára egy kéz, mely kényszerité szembeszál-
lani az őt fenyegető  veszélylvel. 

Még a/, egyetemi hallgatóság idejéből való 
régi társára ismert az idegenben, kit nem látott 
mióta elhagyták az iskolát. 

A helyzet roppant kényes volt. Nem köszön-
hetett anélkül, hogy egyszersmind ne vallotta volna 
meg, hogy oly nevet visel, mely nem az övé. 

Helyzete mindinkább kellemetlenné vált, mi-
nél több ismerős csatlakozott hozzá. 

•— Én uem ismerem önt — mondá alig hall-
ható hangon s ott liagyla barátját. Kz is megfor-
dult, megvetéssel vonva vállát, távozott anélkül, 
hogy a kérdezőknek akart volna lelelui. 

V. 
A mit eddig elmondottunk S.-ben történt.. . 

Még az este tartották a választók utolsó gyűlé-
süket. Mint mindenütt, a harcz itt is heves volt. 

Azon pillanatban, midőn Percy Randall be-
lépett a terembe, egy hang hallatszott: 

— Ez egy gyáva ember I 
Percy megállt, tekintetével kérvén magyaráza-

tát az előbbi mondásnak. 
— Igen, igeul — hangzott a terem külön-

böző részeiből. 
— Védje magát,, — kéré az elnök. 
— Önt ma egy idegen háromszor „hogu-nak 

(disznó) nevezte, a nélkül, hogy felelt  volna, sőt 
válláu ériuté az idegen ; akarjuk tudni, mi volt az? 

Percy nem tudván elfogadható  magyarázat-
tal lecsendesítem a felhevült  kedélyeket, távozott 
átkozta szerelmét, mely névváltozását okozta. 
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összessége élvezett. A jogosítottak összessége 
pedig kikből áll? Először azoknak a nagy 
csoportjából, a kik maguk e jogot szemé-
lyesen nem gyakorolták, hanem bérbe ad-
ták ; másodszor azon kisebb számú egyének -
bői, a kik jogaikkal élve, maguk koiv.smá-
roltak. Csak igy lehet megállapítani egy 
közaégbeni koresmárlási jog valódi értékét 
a mint ezt a következő példa is elég vilá-
gosan kitünteti. Csikszentlélek községében, a 
hol l«r>0 belbirtokos van, a koresmárlási jo-
got saját személyében csak tíz jogosított 
gyakoro/ja és 140 nem gyakorolja E 140 
belbirtokos nem kap többet az általuk igény-
be nem vett jog haszonbérletéből, mint 500 
frtot,  nem pedig azért, inert az a 10 korcs-
máros, a ki jogával élve, maga is korcsmát 
tart, a fogyasztó  közönségnek egy bizonyos 
százalékát elvonja a haszonbérlő korcsmái-
tól s azáltal annak bevétele kevesbedvén, 
jövedelme is kevesebb lesz, és pedig any-
uyival kevesebb, a mennyit ama tiz korcs-
márosnak jövedelme ki tesz; inig ellenben 
ha Szentlélek községében egyetlen egy jo-
gosított sem gyakorolná a saját személyében 
a koresmárlási jogot, akkor a haszonbérleti 
összeír (JOO frtra  is felemelkedhetnék,  mert 
a fogyasztó  közjnség csak egyetlen egy 
cassába adózván krajczáraival t.. i. a ha-
szonbérlő kassájába, a különbözet neki 
megtörülne. Igy azonban a jövedelem meg-
oszlik a 10 korcsmáros és a. iiaszonb -rlő kö-
zött. l>e habár a jövedelmet liúzó «szemé-
lyek különbözők is, a tárgy, a jog, a mely 
a jövedelmet adja, mégis csak egy, követ-
kezőleg, ha ezen jog értékét kelletik meg-
határozni az abból befolyó  jövedelmek alap-
ján és ez érték után állapítani meg a kár-
talanítási összeget, akkor mindazok a jöve-
delmek számításba veendők, a mit egy köz-
ség területén belől ezen jogból minden egyes 
elvezett, tartozzék az akár az első, akár a 
második csopotjába a jogosítottaknak, - - a 
mikor aztán kétségtelen, hogy az egyes korcs-
márost, ki saját jogán és szem 'lyében gya-
korolta a koresmárlási jogot, ha kártalaní-
tási igényét bejelenti, épi'igy megilleti a kár-
talanítás, mint magát a ncm-korrsmárló jo-
gosítottak egyetemét.*; 

Ur.  Molnár  Lit.izl'í. 

*) A niciinyiln'ii a „jogî imuak ejjjcu-iui'" aluti a jog-
nak gyakorlatában élő kCz»t';»-k<.-l érti czikk iró. 

s/erk. 

L l l ' S Z K J I L K . 
I. Képviselőház. 

Április 8-án a képviselőházban több külön-
böző ügy nyert elintézést, így a többek (között a 
budapest-pécsi vasútnak államosításáról szóló ja-
vaslat, valamint a nyeremény kölcsönkötvények és 
az ígérvény jegyek forgalmáról  beterjesztett javas-
latok. Csupán az előbbinél történtek felszólalások 
és pedig Orbán Balázs. lioross l!éni és Fenyvessy 
részéről, azonban ugy ez valamint a többi is vál-
tozatlanul egyhangúlag elfogadtatott.  Az ülés vé-
gén Tisza miniszterelnök váias/olt Szentkirályinak 
a regáletörvéiiy vé'ji r-hajtása érdekében tett in-
terpellácziójáia. April ü-.-n a képviselőház nem tar-
tott ülést, mivel naiion a védem törvényt a fő-
rendiház tárgyalta. 

A lo-iki ülésben liohoitizy mentelmi ügye 
került, a ház elé. líohonez.;, lm.1>.iiiattii kért a ház-
tól, hogy a márc/ius l'.i-iki lövésével a képviselő-
ház történetén örökr lenn maradó foltot  ejtett, 
ezután pétiig elbeszélte élele történetéi és erősen 
kikelt a/ ellenzék ellen lie>/.édjével roppant iz-
gatottságba hozta a ll i.Z:lt II egy elégetet leilsé-
séget keltett az ellenzéknek 

April 12--n a kép-, wel.',., i/.iian az uj-iinnisz-
terek: Szilágyi Ih-zso iga/.sau igyminiszter. gróf 
Szapary Uynla közgazdasági \\ ekerlc Sándor 
pénzügyminiszterek lienuiiaitak magukat s e napon 
néhány apróid» iigv elinie/.é.st nyervén, elhatároz-
tatni!,. hogy liusvél elöli még 12-én tart a 
képviselőház rövid i'|!.-si. K hal ;rozat értelmében 
csakugyan loMil ülé- \o|i .t.j>i-il 12-én. s minthogy 
a bpesi-jiresi ,KIII megváltásáról szóló javaslat 
harniads/oi i felolvasása  még meg nem történi, más-
napvagyis I í-att evégett negély rövidülés tartatott. 

II. Főrendiház. 
Április '.i-én a ii'.lei Mini'vi'ii.»javaslat a főrendi 

házban is tárgvalá>ra kerüli. \ loeud k a közön-
ségesnél sokkal jt.i-gy••ho s/.a.iili.ei jeleinek meg az 
ülésre. Legelső sor;«au ÍI»ÍIV. miniszter 
es esakis a 2->. ebeam aggilyok eloszlatása 
czéljából szólalt lianna >z..,ray Antal gróf 
beszélt kijeleli!ve, liog;, ai.;i..iii ^-;;goan kénytelen 
elfogadni  a javaslatot, löooi szaka-
szokhoz a reszlet.-ek.nei ol.llld. Eziil m llol-
lán Ernő beszeli a '.-tk-szii t-! sok kifogást 
telt a kél I-M szolgálat <-ll S/.'viienyi lléla gróf 
szinl én a eheu lort-iidek na-
gyon inegéijeliezlek. Alldi'.i — ! • \ 11igróf  IS kö-
vei, kezö oes/é.ijév • I ii ragadta, a méltósá-
gos főrendeket,  |n-dî  ej-.,- a mellett csil-
logtatta fényes  leii, '.I lelszólallak Zirliy 
Antal, tovaiiii.I Ti IILM-II <•_. M-gy szász püspök 
Szerben Antal mind /ivasial .mellett. 

Április In-eti a \eoe;,,ioi \eiiy részletes tár-
gyalásara került a A 25. §§-oknál Vé-

csey József  báró módosítást nyújtott he, melysze-
rint az önkénteseknek joguk legyen az elméleti 
tiszti vizsgát az állam nyelvén letenni. Éhez pár-
tolólag hozzá szolottak Eszterházy Miklós Mór és 
Zay Miklós grófok.  Sztárai János gróf  Vécsey ha-
tározati javaslatának elvetése esetén a második 
szolgálati év eltörlését kéri. Beszéltek még Kegle-
vich István gr. Zichy Nándor gr. Tisza és Fejer-
váry miniszterek. Vécsey javaslata felett  névsze-
rinti szavazás történt, mellette szavaztak huszon-
kilenczen és ellene százhuszonhaton. A további sza-
kaszok vita nélkül elfogadtattak  s igy a véderötör-
vényjavaslat a főrendiház  által is elfogadtatott. 

H Ü L O E Í F É L É K . 
— Györffy  Gyula dr. a csikkarczfalvi  kerület 

nrsz. képviselője szülői látogatása és privát ügyei 
intézése végett tegnapelőtt, megyénkbe érkezett. A 
húsvéti ünnepeket szülőinél esatószegben fogja  töl-
teni s már 2.1-án a fővárosba  utazik. 

— Lönncz Ferencz esikszeredai városi ta-
nácsos helyettes rendőr-kapitány érdekében né-
hány városi polgár mozgalmat indított meg. Ké-
relmet irlak ugyanis megyénk főispánjához,  mely-
ben azon forró  óhajuknak adnak kifejezési.,  hogy 
l/'irine/. Ken-'irz polgártársuk n -vezt essék ki a 
jelenleg üresedésben levő reiidörkapitányi állasra. 
L iritn ztiek likéi e hó t.í-én es K-áu sorban fel-
keresték a városi polgáruk nagyrészét. hogy kér-
vényük inin '-l számosabb aláirassal ellátva jusson 
t.'sikvárniegye főispánja  elé. 

- - Pikniket rendeznek folyó  hó 27-én a csík-
szeredai liaial emberek a „Csillag" vendéglő helyi-
s'-geiiM-a. .Mintegy negyven személy fog  e kedélyes-
nek i- 'ikezö mulatságra meghívatni. — A meghí-
vók par nap múlva szétkiihletnek. 

Élthes Jakabné sziil. Molnár írnia nrasz-
szonyt. súlyos veszteség érte; édes anyja özv. vaj-
kai és kereszti Molnár Lajosné szül. orczi Orczy 
Anna f.  hó 12-ea élete 73-ik évében hosszas szen-
vedés után líudapesten elhunyt. Az őszinte rész-
. i'-t enyhítse mérlietlen fájdalmát. 

Csikmegyében Orvos-, gyógyszerész- és 
természettudományi társulat alakult. A belügymi-
niszter állal megerősített alapszabályok értelmében 
ezélja ez egyletnek: az orvosi, gyógyszerészi és ál-
talaban a természettudományok művelése és ter-
|es,.t -se, továbbá az orvosi és gyógyszerészi tisz-
tess. -g lel,-ni erkölcsi őrködés; az orvosok és 
gyógyszerészek társadalmi állásának és anyagi jól-
léiéii'k az ok-t in giH-tő fokra  való emelése. A 
niegiart itt a! ;kuló közgyűlésen "gyhangulag meg-
választanak: l>r. Moln tr József  megyei főorvos 
einöku k. Szaihiiiany János gy.-dilröi gyógyszerész 
ah-ln'kit k. lüizsy Árpád esikszeredai gyógyszerész 
köny. pénzt írnoknak. Pr. Molnár Károly kór-
házi t'ooivo. tiik írnak. Azonkívül választmányi ta-
gok lett.-k: |),-. C-iis/.ér Miklós alcsikí kör és li. 
jiirasi in'e.;; Havas Jakab megyei állatorvos; Kör-
inendy La.os körorvos és Dr. Szilvásy Miklós bor-
széki furdoiirv  us. 

A reyale-megváltas kérdésében (Jsikmegye 
közönségéhez egyszer már tel tünk közzé figyelmez-

Az öreg jegyző már most ijedten bámult 
Arthurra: 

— Ez szerencsétlenség. 
- Hogyan? Hisz a név nem határozhat, a 

lényeges az öröklési jog, melyet pedig be tudok 
bizonyítani. 

— On csalódik. 
Kandall sápult, zöldült, nem inert kérdezni, 

csak várt, hogy a jegyző szóljon. 
— Az ön nagybátyja törvényesen veudelke-

zctt. 
— Ah! 
— Egy végrendeletet hagyott, mely egy fel-

tételt köt ki az örökös részéről. — Az ö vagyona 
azon legközelebbi rokanáé, ki nevét viseli; ön pe-
dig megváltoztatta. 

Szegény l'ercyre e csapás oly borzasztó volt 
hogy az Íróasztalhoz kellett támaszkodnia az áju-
lást elkerülendő, szempiláiról pedig két nehéz csép 
gördült le arczára. 

Az öreg ur nagyon megsajnálta öt. 
Istenem! hisz az ember nem mond le oly 

kónnyeu tíz millióról. 
* 

* * 

A rengeteg vagyon egy távoli rokon birtoká-
ba jutott, ki nem is gondolt e váratlan örökségre. 

Szegény Arthur ma legjobban sajnálta ama 
oktalan őrültségét, mely arra indította, hogy egy 
szeszélyes leányért, ki még sem lett neje változ-
tatta meg nevét. 

Kevéssel ezután trappirtra lett, de mily név 
alatt azt nem tudta meg szeuki. 

ti.  A. J. 

Másnap vetélytársát választóiták nieg sza-
vazattöbbséggel. 

Újra más tartózkodási helyei kellett keresnie 
hogy szégyen elöl meneküljön. 

Skócziába metil, hol csendesen éldegélt. 
* 

Angliában mindent a hirdetésekben igazíta-
nak el. 

Innen van, hogy az augalok minden nap a 
lehető legnagyobb ligyelemmel olvassák végig, akár 
Times, akár más brittaniai lapok r enge t eg hirde-
tését. 

l'ercy liondall soha sem vétett mindennapi 
szokás ellen. 

Egyszer, midőn már mindenféle  ajánlatokon 
és kérdéseken végig ment, s gépiesen minden ér-
dekeltség nélkül forgatta  lapját, meglepetve kiál-
tott fel. 

A következőket olvasá: 
— Hog Ezekiel rokonai felkéretnek  London-

ban M. B. jegyzőnél jelentkezni. 
Es csakugyan, most emlékezett vissza, atyja 

gyakran emlegette egy Ezekiel nevü testvérét, ki 
az uj világba, majd Ázsiába ment vagyont szerez-
ni; de kiről később seninii hir sem érkezett, 

Vájjon ő e ez? Ha csakugyan ö, — akkor 
én örökölök, okoskodék Arthur. 

Egy örökség, mely épen jókor jő. 
Smith elégé zsarolt névváltoztatásom alkal-

mával. 
Képviseiöjelóltségem is igen drága volt. 
Keni kell már most visszariadnom a London-

ba yaló utazástól sem. 

l'erczi Kaintall elke>z.iiieté ínálháit, felölté 
llti köntösét, s az indó ha/oa hajtatott. 

A vonat megerkeziii, ii. szalt, kényelmesen 
helvezkedeU el egy Kirokouil, s kéjizeletéoell Illái' 
egy milliomos vilag.il elte. 

Megél kezv en. a/.onaal sietett a jegyzőhöz. 
Ez egy tis/ic» ur voit. 
jSéh.tiiy pcívzny í ertek./.e* elég volt arra, hogy 

Tercv a hagyományozó l.iieieioi meggyőződjek. Az 
csakugyan uagybaiyja v olt., kt induioau halt meg, 
s tiz milliót hagyott halra. 

Már most i'ercyn voii a sor, hogy az örök-
séghez való jussai iieóizony uşa. b inig papírjait 
előszedegette, diadaimas mosoly játszott ajkain, 
eszébe jutváii neki miss Luey majd .Ver választői. 
Végre megszólalt : 

— Szegény bácsi, nem is juioit eszembe em-
lékének egy sóhajt bar szeiu.elni, hogy millióit re-
ám hagyta. 

„Mindenek elöti", monda a jegyző, „engedje 
meg, hogy egy kérdési legyek". 

iíandall perezre nyugtalan lett, de ijedtsége 
nem tartott sokáig, es/.eoe jiitvan, hogy naláiul 
közelebbi rokona uiucs a halomiak. 

„Hallgatóin-' szólt a komoly válasz. 
Hogy hívják önt. 
Nevein: l'ercy liandall. 

A jegyző meglepetten emelé fel  fejét. 
— llogyau lehetséges, holott ön, mint atyja 

részéről nevezi magat a halott uuoka öcsének í 
— Az én tulajdouképeni neveiu Hog Arthur 

de törvényes okirat alapján viselem a most em-
lítettet. 
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tetést, most ismételten felhívjuk  a jogosultak figyel-
mét ama körülményre, hogy ki a törvényben meg-
határozott helyen és módon regále jogainak kár-
talanítására vonatkozó igényét f.  április hó 3«»-ig 
be nem jelenti, egyszersmindenkorra elveszíti a 
kártalanítás iránti igényét. 

- RÖVID HÍREK. A Tátrában egy favágót  egy 
vadmacska borzasztó módon össze marczangolt; a 
szerencsétlen ember alva pillantotta meg a macs-
kát egy faágon  és kővel agyon akarta dobni. Hosz-
szul talált s erre a dühös állat ráugrott és húsát 
marczangoliii kezdette, a jajveszékelésre odaszaladt, 
vadásztársaságnak sikerült a favágót  megmenteni. 
— Vép vasmegyei községben Kalog János szegény 
napszámos egy vizkőrságban elhullott borjnt kiás-
va lakomát csapott belőle és annyira beteg lett, 
hogy az orvosok alig tudták életét, megmenteni. 
— A fegyver. Illmer ilili kisaszony egy somogy-
megyei földbirtokos  szép leánya >zol>a tisztogatás 
közben atyjának fegyverét  a falról  leakasztva föld-
re ejtette. A fegyver  elsült és a lövés életveszé-
lyesen megsértette a szép leányt. — Erzsnbetfal-
váfi a főváros  környékén Pelgrund l'iiiöp mészáros 
mester feleségével  Lcndvay Lajos nev ii legény til-
tott szerelmi viszonyban élt, s inert a háztól cl-
kellett távoznia, revolverrel előbb szeretőjét az-
ntán önmagát agyonlőtte. 

Fontos gyomorbajosoknak. A „Közlemények" 
czimü tudósítóban a következő megfigyelésre  mél-
tó sorokat olvassuk Nagy S dr.-tól: „Csaknem 
biztosan állitható, hogy a betegségek 3'..-na gyo-
1)1 o r t ó 1 ered. Az orvosok hiába figyelmeztetik 
pacienseiket, hogy tartózkodjanak egyes eledelek-
től és a gyomor túlterhelésétől, azok nem igen hall-
gatnak rájok és ha csak látszólag is jól érzik ma-
gokat. nem igen tartózkodnak, mikor gyomruk és 
inyük kielégítéséről van szó. Mintán tehát ez ellen 
küzdeni nehéz, legalább igyekezni kellene a k ö -
v e t k e z in é n y e k e t elhárítani, melyek gyakran 
veszedelmesekké s különféle  koinplieáít bajok knt-
íorrásaivá válhatnak. Ily gyoniorbaj. k : étvágyta-
lanság, rossz emésztés és annak következményei 
ellen nagyon jó háziszer a lirady C. gyógyszerész 
által készített ügynevezett „Máría ezc11 i gyó-
nt o r e s e p p e k" mely — tudtommal —" minden 
gyógytárban. Budapesten az ismert fővárosi  gyógy-
szerésznél Török Józsefnél  palaczkonkét in és 
7o krért kapható. Ugy, mint minden angol egy 
üvegcse Claik-léle „Chlnrodytie-'-t hord mindig ma-
gával. úgy kellene nálunk mindenkinek egy üveg-
cse Brady-féle  máriaczelli gyotnorcsöppöket magá-
nál hordani, mint védő szert gyomorbajok ellen. 
Nem szándékom itt e szerrel bővebben foglal-
kozni, hanem csak reá mutatni: a többit megmond-
ja a minden palaczkhoz mellékelt leirás. .Mivel 
azonban e kiliínö szert erőssen hamisítják is, aján-
latos, hogy a vevő csak a lirady kremsieri gyógy-
szerész által készített máriiTZelli esöppökel kérje 
és mást ne fogadjon  el. 

K Ö X G A Z U . t S i í i . 
Méhészet Gyergyóban. 

(lyorgjó-Alíalu, ItWl. április U. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

A mai nyomott viszonyok között jól esik az 
embernek, ha a sok panasz és sohajtások helyett 
valami jelét látja a törekvésnek, mely szorult anya-
gi h lyzetiink enyhítésére irányul. Örvendetes ese-
mény számba vehető minden lépés, — ha még oly 
kicsiny is, — mely a könyebb megélhetés, vagyoni 
gyarapodás érdekében történik. Egy ilyen kisebb 
szeiü, de üdvös mozgalomról kívánok életjelt adni, 
midőn a „gyergyói fiók  méhészcgylef  eddigi mű-
ködéséről a tek. szerkesztő ur szives engedelmé-
böl egyetmást röviden elmondok. 

Hazánkban az okszerű méhtenyésztés tán 
sehová sem illik jobban, mint Oyergyóba, mert 
tudvalevő dolog, hogy jobb és több legelöt a méh 
sehol sem talál mint nálunk. Ezek a terjedelmes 
inéli legelök nagyobbrészt kiliasználliatlauul vesz-
tek el; tehát igen helyesen tette a gy.-alialvi ta-
nító-testület, ltogy az eszmét felszínre  hozta. De 
még helyesebben cselekedett Gyergyó értelmisége, 
hogy azt melegen fogadván  hozzá látott a dolog-
hoz, hogy azt testté alakítsa. Az eszme testté lön. 
Es ennek kivitelén pap, tanító, tüldbirtokos, ügyvéd 
kereskedő és iparos egymás mellett dolgoznak, mint 
a méhek a gyergyószeutniiklósi plébános Ferenczi 
Károly eluök kiralysága alatt. A törzs egyrésze 
méz helyett pénzt hord, másik része virágpor he-
lyén tapasztaltsúgával megrakodva érkezik és lio-
zoiuánynyával táplálja a harmadik csoport altal 
összegyűjtött tiasitást. Here a nii családunkban 
uiucsen. 

Ilyen boldog családi viszonyok között kezdet-
tük meg működésünket azzal, hogy megyénk gaz-
dasági egyesületének és az enlélyrészi okszerű mé-
hész I e . létnek erkölcsi támogatását egyletünk ré-
szére biztosítsuk. Az utóbbi részéről immár a ke-
resztelő is megtörtént s fiatal  egyesületünket a 
legjobb indulattal leányának fogadta.  Erőt és bá-
torságot merítünk a megyei alispán ur ö nagysá-
gának meleg pártfogásából  arra, hogy az ügyrend 
második pontját is már ez évben végrehajtsuk. E 
pont ugyanis azt tartalmazza, hogy működési kö-
rünk minden községben a faisk  >la terűidén álli-
tassék be egy úgynevezett iskola-niinta-méhes leg-
kevesebb két családdal, hol az iskola nagyobb nö-
vendékei az okszerű méhtemésztéssel megismer-
kedhessenek s a tanulni vágyó felnőttek  okulást 
nyerhessenek. Nagyobb községeink készséggel nyúj-
tottak segédkezet s be is van rendezve már az 
iskola-méhes <iy-szentmikióson < iy-szárhegyen (íy.-
(litróban, (iy-reméién és < iy-alfalnSan.  Oy-szentniik-
lósoti lesz a főtelep  ô családdal. A kezelést min-
denütt a faiskola  kezelő lanilója végzi 511% juta-
lomért a tiszta nyereségből. Megyei vúndortani-
tóuknak épen jó alkalom lesz a faiskolák  vizsgá-

lása idején, hogy a tanítóknak a méhészetből is 
utasítást nyújtson. Tagjaink száma kevés (98) de 
folyton  szaparodunk. Gondos kezelés mellett kiesi 
rajból népes család iehet. Adja Isten! 

Szerkesztő ur tisztelője: 
Kezdő  méhész. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Április 10-én. 

Buza tiszta (hektoliterenként) 5 frt  — kr. Ruza közepes 4 frt 
"5 kr. Rozs J Irt 50 kr. Arpa 3 frt  — kr. TörSkbuza 6 frt  — 
kr. Zab 2 frt  — kr. Borsó 15 frt.  — Lencse 16 frt  Fu-
Hzulyka 14 frt  - kr. Kása 16 Irt — kr. Burgonya 2 frt  50 
kr. Marhahús (klgrammonkéiu) Sli kr. Sertéshús 40 kr. Ber-
IMVSIIIH — kr. Sza'ma (mcterinázsánként) — frt  70 kr. 
Széna mm. ă Irt -JÓ kr. ükrfr  párja 250 frt  — kr. Tehén 
párja 100 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  60 
kr. Tüzila kinn. (L méter) 2 irt — kr. Malacz darabja 1 frt 
— kr. Luil — frt  80 kr Bárány 2 frt  — kr. Csirke párja 
50 kr 10 tojás 14 kr. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
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l i o g y a J)itró és Szárhegy községek .Mellyel k ö / l i i rré 
t u l a j d o n á t k é p e z ő 

K Ö N Y V N Y O M D A 
a fürdő-  és üzletigazgató-bizottmánynak folyó  hó 3-án kelt határoza-
tánál fogva  folyó  évi május hó 1-től kezdve három egymásután 
következő évekre, a Ditróban 1889. evi április 23-án d. e. 9 óra-
kor megnyitandó nyilt árverezésen haszonbérbe adatik. 

1) Haszonbérlő' lehet bármely fedhetlen  jcllemii konyvnyonnlászati szakképesség-
gel bin'», keresztény vallású, magyar honpolgár, a ki Ditró .Szárhegy községekkel pe-
íTSviszonyban nem áll. 

2) A kikiáltási ár évi haszonbérül ;)00 Írtban állapittatik meg, s árverező 100 frl 
bánatpénzt letenni köteles. 

o) Ajánló levelek, ha szabályszerűen fel  vaunak szerelve, a szóbeli árverezés meg-
kezdéséig szintén ellogacltal nak. 

A feltételeknek  többi pontjai hivatalos órák alatt a ditrói jegyzőnél betekintlietők 
és kimásolhatok. (1—2) 

( í y ó - D i t r ó . ISS i i . ápr i l i s f!-áii. 

A borszéki fürdő-  és üzletigazgató-bizottmány elnökségétől 
FL'LUl' ISTVÁN, SIKLÓDY PÉTER, 

JCg.VZo elnök. 
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ii). I s Z ö l t s é g ' T r e t é s -
Ixliir/íjminiszter  untak  s\:á<nn tüzrendészeti 
iwy/etrlő  és töbU  tázoW>-e/jijtel  áltnl  ajánlott  s több 

A wii/yméih'ixá'jn  m. 
kormán  ţ/rendr/rh'  .">. £ áuak lelj••• 
k'ózséij  által  megrendeli 

TTT^iOXj ' I 'Ó-I^ECSI^E^Sr iDŐlSZ- é s S Z E E E 3 C R Ő L : 
1 drb. soproni tSeltenhol'er-féle  két vagy négy kei-kii ;*>., 14. vagy 

1 ;> számú I V o k c i l d í í 10 c in henger-átmérő és előirt felszerelések-
kel, ii in.: 4 méter szivó-irmilő és U méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó-kanna stb. apró felszerelésekkel  . 650 frt. 

Kiilön rendelen lő ' 0 méter, a ni tgyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségit kentlertömlő, ti ívzesavarral . . 117 trt. 

1 drb vízhordó kocsi, pirosra le.stve, v.titengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve l drb i500 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
belül vastag horganylemezzel bélelve . . . . . 250 frt. 

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

2 drb ti mtr hosszú tíízlétra, 2 végén vasalva, festett  30 frt. 
2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve  7 frt. 
2 drb tíízhorog, 7 méter hosszít nyéllel, testve . . . 20 fit. 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve  5 frt. 
4 drb villa, „ „ „ „ „ . . ü frt. 
2 drb lámpás, földbe  beszúrhat/), 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

nak is használható . . 16 frt. 
Fuvar Sopronból . . 54 frt. 

Összesen 1155 irt. 
l'Vinirl gvári árakból hajlandó vagy»'» tömeges megrendeléseknél 10"'„, irva liz százalékot engedni. 

Tekintettől arra, Imjiv a gyárosok rcTlelésekkvl tiiUigosan lel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány-
rendelet (''iidiin'licMi .! j/íMvk lii's/.i'iz.i'seii.' naivon rorid iil/í van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 

iiozzim békül '«ni. Lftvíiia  fe.a'jilitaari  ké328ésgel beutazom saját költségemen. 
E i e m e r E i s , első székely gépraktár és „Soproni Selteuhot'er Fr. fiai"  megbízottja. 

Ebtoli msgksjeBisekirt kwein Beltresz Feressz őrház Ciik-Ssrez&lván fordulni rem seitres^sreaoz arasz c9UE-&.-.reztamn ttrauni. ^ ^ 

Nyomatott Györgyjakah Mártonnál, Csíkszeredában, lübü. 
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Vr 
5 Szerkssztőségi Iroda:« 
Î Oeik-Szereda % 
Janltin-hii, (poeta m»U»tt)ţ 
+ llOV'á ';f 
-i, a lap szellemi részét illető + 
£ közlemények küldendők, ţ 
$ K i a d ó h i v a t a l : Ş 
+, Györgyjakab  Márton  + 
* könyvnyomdája 
"K hovft 

u előfizetési  pénzek és > 
g Urietéwk küldendők. Ş 

CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

^ n a s r i D E i s r s z B i m A ^ T . 

s Előfizetési  ár: | 
j Egész évre 4 frt.  4 
i Félévre 2 frt.  * 

Negyedévre 1 Irt * 
-ÎS * 
1: Hirdetési dijak: » 
j 3 hasábos petitsnrért vagy f 
i. annak helyéért 5 kr. -r 
j Bélyegei Íjért killön miiidcu * 

beiktatásnál 30 kr. (£ 
> 

* Nyílttéri czikkek f 
-V soronként 10 krért közöl- ír 

S tctnek- s 
F e l t á m a d o t t , a l l e l a j a ! 

(spó) A lmsvét rendkívüli örömünnepe volt 
már az ó-frigyben  a zsidóságnak, még tel-
jesebb örömünnepe a kereszténységnek. 

A zsidóság <1 „pascha" által emlékét 
illte az egyptoini rabszolgaságból való ki-
szabadulásának és a Vereatengeren való át-
meneteiének. A keresztények húsvétja szin-
tén á t m e n e t e t jelent; átmenetet a hiin 
szolgaaágából az üdv legtisztább szabadsá-
gára, a halál árnyékából a világosság orszá-
gába, a halálból a feltámadásra,  a mulan-
dóságból az örökéletre. A keresztények hús-
vétja örömmel teljes ünneplése a feltáma-
dásnak a halál, és virágzásnak az enyészet 
fölött.  A sírjából föltámadott  Üdvözítőnek 
diadalmi zászlóján e szavak ragyognak: „Ha-
lál! hol van a te győzelmed? Yeszendőség! 
hol van a te ösztönöd?14 

Anélkül, hogy predikácziót akarjunk 
tartani, a föl  támadás dicső ünnepén mi is 
ezekkel a kérdésekkel fordulunk  e lapok 
t. olvasóihoz. Följogosít erre korunk-
nak ura lkodó a n y a g e l v i iránya, 
mely már a kereszténynek nevezett társa-
dalom minden rétegébe be kezd hatolni, és 
nemcsak az einanczipáltabb szellemeket, 
hanem az alázatosan hivő sereg lelkét is 
veszedelmesen befolyásolja. 

A létért való szörnyű küzdelemben 
jobb lelkek is megfeledkezni  „látszanak az 
apóstól figyelmeztetéséről:  „Nincsen iiten 
maradandó városunk" ;„Salvatort várunk, a 
mi Urunk Jézus Krisztust, ki alázatos tes-
tünket az ő megdicsőült testéhez hasonlóvá 
fogja  változtatni." (Philipp 3.20) Megleled-
kezui látszanak arról, hogy ezen életpálya 
nem végez él, hanem csak á tmenet i 
á l lomás; hogy ezen élet csak előkészület 
egy további életre; egy rideg téli időszak 
az örök tavasz ébredésékez; hogy a halál-
ban minden nem végződik be, hanem a lé-
lek, mint egyszerű és azért feloszlásnak  vagvis 

• rjj o„ 
enyészetnek alá nem ^vetett lény, örökre 

fennmarad  ţ sőt hogy ;iz emberi test is, me-
lyet az Istenember felvett  és a mely arra 
vau hivatva, hogy már e földön  a Szentlélek 
temploma legyen, a halál tüneténél mint ha-
landómik látszó mag vettetik el, hogy mint 
Krisztus megváltásának gyümölcse a Meg-
váltóéhoz hasonló alakban ébredjen és tá-
madjon fel;  meglátszanak feledkezni  arról, 
liogy van lélek halhatatlansága, .elkövetke-
zik a testnek feltámadása  és tartani fog  az 
örök élet! 

Hiszi-e a tant mam-pság bár a keresz-
tény társadalomnak is nagy egyeteme? Igazi, 
valódi benső örömmel iiunepli-c a feltáma-
dás emlékezetének dic.-a napját ma a ke-
reszténységnek minden tagja? Sőt igazi 
örömmel, mert élő hitéből kifolyólag  szogi-c 
ina meg st kisasszony-kalácsot és a húsvéti 
bárányt mindenik székely atyánkfia  is? Oly 
kérdések, melyekre első sorban feleljen  az 
illetőknek öntudata; másod sorban mi is 
tehetünk egy pár észrevételt. 

A mik a keresztény társadaiombíii» r.z 
úgynevezett modern, vagy vallásnélküli er-
kölcs czég alatt végbe mennek, alig egyez-
hetők meg n íeltámadásban való hittel. 

Az anyagink utáni szertelen törekvés, 
a legközelebbi haszon lo.'se, a férfias  és ki-
tartó munkának kerülés' az érzéki és játék-
vágy, a bajok és megpróbáltatások közben 
való elcsüggedés kétségbeesés, az „enyém 
és tied" közötti jogeszinének összetévesztése 
stb. a keresztény társadalomban, köz- és ma-
gán életben talán sohasem rombolt oly ki-
számítással, tervszerűen, kizárólagossággal és 
ijesztő mértékben, mint éppen haladó és 
fel  világ osult korunkban. 

Avagy a f ö l t  á 111 a d á s b a 11 v a 1 ó 
hit t a n ú s á g a - e pl. lui ugy a hivatali sze-
mélyek, mint a kereskedők iparosok ós napszá-
mosok munkaszüneti napjait törvények, vagy 
más rendeletek nem szabályozzák ? Ha a 
böjti időszak alatt is községeinkben szaka-
datlan az clszilajult ifjúság  duhajkodása 

és kicsapongása ? Ha a böjtre és más-
nemű önmegtartóztatásra csak az reHec-
tál, a kinek azt megszegnie módjában nincs ? 
Ha a párbaj mániája és öngyilkosságok szá-
ma szaporodik? Ha a személy és vagyon* 
biztonság elleni merényletek a mi rendezet-
tebb viszonyaink között is fel-felmerülnek  ? 
Ha egyfelől  a nemes és keresztény érzület-
ben gyökerező szolgál Hiányok („officiuni  no-
bile") igen ritka példája és az önérdek ki-
zárólagos szolgálata a társas életet mind 
zárkózottabbá és ridegebbé teszi; má síelői 
a rossz gazdálkodás, könnyeltnll élet, okta-
lan fényűzés  és pazarlás addig terjed, hogy 
közönségesebb székely atyánkliainál is mind-
inkább hallani kezdjük az epikureus! jelszót: 
„a ki hátra marad, tegye be az ajtót" ! 

A keresztény társadalmi és hitéletnek 
oly kórtünetci ezek, melyek elégségesek ar-
ra, hogy a gondolkozó és hivő léleknek is 
húsvéti szent örömeit csökkentsék. 

Am legyenek ezek a kórnak csak tu-
iierei; de ne legyen maga a már alig gyó-
gyítható betegség! 

A polgári társadalom emelkedésének és 
üdvének is a valódi keresztényi és hivő élet 
teszi főfeltételét  és biztos alapját. 

Ila ennek garanciáit látjuk: akkor meg-
nyugtathat, sőt az élet, minden terhei és ba-
jai között megvigasztal, felemel,  a továbbira 
bátorít, és igazi örömmel tölt el a húsvét, 
magasztos ünnepe; azon életmentő hit, hogy 
fel t  á 111 a d u 11 k; mert ő, a Világváltó előbb 
támadott fel!  Alleluja ! 

E jelszóban üdvözöljük e lapok szives 
olvasóit ! 

A korcNmajog megvál tÁNának 
k é r d é s é h e z 4J»i lemegy é b e n . 

II. 
Az előbbi czikkben ki lett fejtve,  hogy 

megyénkben kit illet a szigorú jog szerint 
a kártalanítás, és hogy a községek minő ala-
pon léphetnek fel  kártalanítási igényükkel. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
H i i s v é t i t á r c z a . j 

Fakó szinfi  fellegek  borítják az eget, s csak I 
itt-ott tör át rajta a napnak egy-egy  halvány sú-
gára, hogy uéini fényességet  hintsen a komor táj-
képre. Az is csak pillanatig tart, s ismét eltűnik, 
hogy helyet adjon a lehangoló szürkeség színeze-
teinek. 

A közel fekvő  hegyek, mezők hólepellel van-
nak takarva, csendes a vidé&, nincsen madárdal s 
mi som hirdeti a beállott tavaszt. 

£1 sem hinnők, ha a naptár nem jelezné, 
hogy itt van a keresztény világ legmagasztosabb 
ünnepe, a feltámadás,  a halhatatlanság ünnepe: 
Húsvét. 

Mily magasztos eszmék vannak ez ünnephez 
fűzve,  mily kínzó aggodalmaktól meutette meg az 
embert, a szeretet nagymestereitek, Urunknak. 
Megváltónknak feltámadása. 

Sötétség helyett örökvilágosság, a tudatlan-
ság helyett felvilágosodás,  a pusztulás helyett élet 
és a halál helyett a halhatatlanság. Ezek azon 
eszmék, melyek a feltámadás  ünnepén diadalra 
jutottak. 

E nagyfontosságú  ünnep évfordulójának  meg-
állapítása a kereszténység első századaiban sok 
vitatkozásra adott okot. 

Húsvétnak iegelső neve l'ascha volt, e zsidó 

szó annyit tesz, mint. átmenetei; jelenté hajdan az 
öldöklő angyalnak átmeneteiét a zsidó házak fe-
lett. A zsidók e napon bárányt ettek, innen szár-
mazik a mai időben is divatos húsvéti bárány. Az 
első keresztények részint zsidókból, részint pogá-
nyokból lettek. Azok a húsvétot a Pasclia napján 
ünnepelték, mig ezek Krisztus feltámadásának  em-
lékére egy szabad napot, vasárnapot rendeltek. 
Ezen egyet nem értés utóvégre is zavarokat szült. 
Viktor pápa átokkal sít,tolta az ázs ia i kereszténye-
ket, mivel húsvét nap,át nem ugyanazon napon 
ülték meg. A versengés mindaddig tartott, mig 
Nagy Constantin császár magát közbe nem vetette 
s a Sáö-ben tartott nicaeai zsinaton a dolgot szóba 
nem hozta. 

Ezen zsinaton a résztvevők azt határozták, 
hogy húsvét a tavaszi na|i-éjegyenlőség után be-
álló holdtöltére következő vasárnapra essék; ha 
az ubaii holdtölte épen vasárnap vau, akkor hús-
vét 8-ad napra iiuneplendo meg. Ezen határozat 
értelmében nem eshetik húsvét márczius 22-kénél 
előbb és ápril Jö-kénél hátrább. 

A húsvét ünneplése hajdan l-t napra terjedt; 
8oö-ban a mainczi egyházi gyűlés azt határozta, 
hogy a húsvét hetéből 4 nap; — a koiistánczi 
zsinat pedig hogy 3 nap ünnepeltessék meg. Ma 
már hivatalosan csak két napot ünnepiünk, a har-
madikat csak úgy ráadjuk. 

A mint a fentebbiekből  látjuk, a húsvét ün-
nepe az ébredés korszakával esik egybe. A termé-
szet levetkőzi halálos álmát, az anyaföld  megsza-

badul hótakarójától, visszatérnek a lég dalosai, 
életre kél erdő, mező és hirdeti minden a feltá-
madást. 

A támadás ünnepe uj életet önt a társada-
lomba is. A vezeklés, a böjt után az emberek kedve 
is felpezsdül  s megkezdődik a zöld farsang. 

Számos népszokás fűződik  a húsvét ünne-
péhez. Ezek közé tartozik a nálunk is divatos ön-
tözés , piros tojás. 

A tojás jelképe az életre kelésnek, — amint 
a régi görög bölcs Aristoteles mondja : ^Minden 
mi él, tojásból kélJ Közönségesen pirosra szokták 
festeni  a tojást, mert a piros szin általában örö-
met, szerelmet jelent. 

A tojásfestés  eredete szintén a pogányságnál 
keresendő. Az újévet az ókorban általában a ta-
vasz beáltakor ünnepelték s örömük kifejezésére 
egymásnak különféle  színekre festett  tojással ked-
veskedtek. A görögök és rómaiak a piros szint 
tartották a legszebbnek. 

Igy jutott a piros tojás hozzánk is. Jelenti 
pedig az örömet Jézus életrekelése és feltámadása 
felett.  Azonban a mai korban különösen az öntö-
zés alkalmával a piros tojás ajándékozásának egyéb 
jelentősége is van, azért vannak azokra karczolva 
a;>ró versecskék, szivecskék . 

Én azonban diskrét természetemnél fogva  en-
nek jelentőségét világért seiu árulom el; inkább 
boldog ünneplést kívánok 1 

Babil<ix. 



Április 21. 

Jelen ezikk tárgyát az képezi, hogy a kár-
talanítási alap minő jövedelem után állapít-
ható meg. 

Ha a jogosítottak minden községben 
oly egyhangú megállapodásra tudtak volna 
jönni, mint jöttek a tusnádiak a 80-as évek 
elején ; akkor könnyű volna a korcsmajog 
értékét az abból nyert jövedelem alapján 
megállapítani. A tusnádi jogosítottak ugyanis 
a 80-as évek elején egyhangúlag elhatároz-
ták, hogy 2 vagy 3 éven keresztül egyet-
len egy jogositott sem fog  saját személyében 
korcsmárolni, hanem eme jogukat kivétel 
nélkül kiadják haszonbérbe, amennyiben ki-
mondották a haszonbéri szerződés egyik 
pontjában, hogy senkinek sem szabad más-
helyről szeszt, bort, sört venni, eladni, mint 
csak a haszonbérlőtől és a haszonbérlő ja-
vára. Tusnádon a jelzett időben kizárólag 
esak a haszonbérlő korcsinárolt Itt tehát a 
haszonbér igazi értékmérője volt a korcsma-
jog után nyerhető jövedelemnek, a mely 
számokban kifejezve  s a valóságnak megfe-
lelőleg 3000 frtot  tett. 

Csakhogy a legtöbb községben a jogo-
sítottak nem igy jártak el. Uk kiadták a 
korcsmajogot haszonbérbe egy személynek, 
de ugyanakkor kimondották azt is, hogy 
bizonyos csekély összeg fizetése  mellett min-
denki szabadon korcsmárolhat nemcsak, de 
sört, bort, szeszt ugy a saját szükségletére, 
mint árulásra, bárhonnan hozhat be, a mi 
nek természetesen következménve lett az, 
hogy míg egyfelől  az életrevalóbb rész igény-
be is vette a saját jogát, korcsmárolt s cz 
által egy tisztességes jövedelemre tett szert; 
addig másfelől  a haszonbérlő maga is szá-
molva e körülinénvnycl, vagyis számolva 
azzal, hogy a koresmárlási jogból egv köz-
ségijén nyerhető jövedelmén 10—20 jogo-
sítottal kell niegosztozkodni, csak felét,  két-
harmadát Ígérte haszonbér gyanánt. Ezt a 
haszonbéri összeget tehát a korcsniajog ér-
tékének, a korcsmajogból húzott jövedelem 
nagyságának kizárólagos mérezéjéiil venni 
nem lehet, mert az csak egyik ága a korcs-
majogból vont jövedelemnek; a másik ágát 
pedig azon viszontszolgáltatások teszik, a 
mit a fogyasztó  közönség saját magának ön-
kéntes megadóztatásával adott annak a po-
litik 

ai testületnek, a községnek — - mely mint 
a jogosítottak ideiglenes engedményese — 
a koresmárlási jog értékesítésénél őt, mint 
fogyasztót  a ráfizetéstől  niegkimélte. A mi-
hez pedig joga lett volna és reá nézve talán 
kényelmesebb is, mert utánjárás, ellenőrzés, 
kirovás nélkül jutott volna ama jövedelem-
hez, a mit igy csak nagy utánjárással tu-
dott a maga javára biztosítani. 

Ugyanis köztudomású tény, hogy me-
gyénk összes községeiben a korcsmáriásra 
jogosítottak, hogy a sok kellemetlenséggel 
jár.) községi pótadó kivetését kikerüljék, a 
korcsmajog jövedelmét ideiglenesen átenged-
ték a község kiadásainak fedezésére,  s ezen 
jog értékesítését tényleg csakugyan a köz-
s g kezelte már hosszabb idő óta. 

A községnek mint ilyennek az állott 
volna első sorban érdekében, hogy kihasz-
nálja e jogot oly mertékben, amily mértékben 
arra kiadásai fedezése  tekintetében szüksége 
volt. Ezt megtehette volna s meg is tette volna 
kétségtelenül, ha nem állott volna szemben 
az engedményes fogyasztó  közönségnek élet 
érdeke; megtehette volna azáltal, hogy oly 
feltételek  biztosítása mellett adta volua ki 
haszonbé|be, a mily feltételekkel  Tusnád 
adta ki 82-ben, hogy t. i. csak a haszon-
bérlő által árusított szeszt, bort, sört lehet 
fogyasztani,  de idegen halyről behozni nem; 
vagy pedig a behozatalt csak magas taksa 
fizetése  mellett engedte volna csak meg, a 
mikor aztán a haszonbér útján nyerhető jö-
vedelem magassága feleslegessé  tett volna 
minden más pótadózást. 

De ezt nem tette, nem tíízött ki ily 
szigorú feltételeket,  hanem bizonyos csekély 
taksa fizetése  mellett lehetővé tette minden-
kinek nemcsak az árulást, hanem a beho-
zatalt is; lehetővé tette pedig azért, inert 
számolni kellett a fogyasztó  közönség érde-
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kével, számolni kellett amaz előtte tudva-
lévő körülménynyel, hogy bármily magas 
legyen is a haszonbér, úgy ezt, mint a ha-
szonbérlőnek vállalkozói nyereségét nem más-
nak, mint maguknak a jogosítottak legna-
gyobb részének, — a fogyasztó  közönség-
nek kelletik hordoznia, a mely a korcsma-
jognak haszonbérbe adása által nem tett 
egyebet, mint önmagát, mint fogyasztót 
adóztatta meg. És számolni kellett azzal a 
tény nyel is, hogy minél magasabb a ha-
szonbéri összeg, annál nagyobb összegnek 
kell vállalkozói nyerességképpen a haszon-
bérlő javára befolyni,  a mely vállalkozói 
nyereség az egyesek zsebéből kivett olyan 
— a haszonbéri összeggel csaknem aequa-
lisalodó adó — a melyből egy krajezár sem 
fordul  a nagy közönség érdekére, javára. A 
mikor is aztán, ha volt út és mód arra, 
hogy ezen vállalkozói nyereség a fogyasztó 
közönség előnyére clenyésztessék a nélkül, 
hogy a korcsniajog teljes kihasználásárai jo-
gon csorba ejtetnék, a községnek egyfelől 
mint engedményesnek, másfelől  pedig mint 
a közönség érdekei őrének, — ezen útat, 
ezen módot felkeresni  és azt követni is 
kellett. 

Az ekként egy személyben jogosult 
és kötelezettként szemben álló község meg 
is találta az útat abban és az által, hogy 
mig egyfelől  a sör, bor és szesznek fogyasz-
tásához már csaknem az életszükségletekig 
menőleg hozzászokott fogyasztó  közönség 
részére kedvező feltételek  mellett adván ki 
korcsmajogot, ezen ezikkeknek olcsó árak 
melletti élvezését lehetővé tette; addig más-
felől,  hogy az alacsony haszonbér folytán 
a korcsmajogból elejtett összeg megtérüljön 
a kihasználással kedvezményezett község ja-
vára, arra a fogyasztó  közönségre, a mely-
nek érdekében nem használta ki teljes ér-
tékéig a korcsmajogot, különböző rovatalok 
mint fa-,  lcgeltetési-rovatal cziméit állót ve-
tett ki, igy biztosítván a maga részére a 
teljes kihasználás mellett elérhető magas jö-
vedelmet. A fogyasztó  közönség pedig mint 
olyan, ki ezen intézkedés által vagyoni 
előnyben részesittetett, — mert hiszen a 
vállalkozói nyereség az ő zsebében mara-
dott, természetesnek találta, hogy ő maga 
hordozza, ő maga fizesse  azon különbözetet, 
mely a tényleges haszonbér és a teljes ki-
használás mellett elérhető összeg között lé-
tezik, és mert más mód rendelkezésére nem 
állott, rovatalok: legelési, faizási  stb. rova-
tai ezimén váltotta meg a községtől azon a 

O n 
haszonbéri szerződéssel minden egyes részére 
biztositott jogot, hogy bizonyos csekély taxa 
fizetése  mellett bárki korcsmárolhatott, és 
bárhonnan hozhatott úgy eladásra, mint sa-
ját szükségletére szeszes italt. 

E czimen befolyt  jövedelem tehát szin-
tén a korcsmajog után nyert jövedelemnek 
tekinthető, a mit azon körülmény is támo-
gat, hogy a rovatalok száma és nagysága 
minden községben aszerint változik, amint 
a korcsmajog haszonbére emelkedik vagy 
alászáll, s hogy ez a fogyasztó  közönség 
abban a perezben megszűnik faizási,  lege-
lési stb. rovatokkal adózni a kihasználással 
megbizott községnek, • mihelyt ez a bélbe 
adásnál nem biztosítja többé az egyesek ré-
szére a szabad árul hatást és behozatalt, ki-
fejezéseképen  annak, hogy ő, ki tulajdonosa 
az erdőknek, a legelőknek, a kire tehát a 
tulajdonban foglalt  jogositváuyok: a legel-
tetési és erdőlési jogosítványok gyakorollia-
tásáért egy indifferens  harmadik szentély t. 
i. a község részére és javára semminemű 
szolgáltatás nem róható, akkor, mikor min-
den jogalap nélküli czimeken szolgáltatást 
vet ki maga-magára, ezen indifferens  har-
madik személy javára nem tett egyebet, 
mint kárpótolta azt, ki a korcsniajognak a 
fogyasztó  közönség érdekébeni teljes ki nem 
haszuálása miatt — egy bevehető és biztos 
jövedelemtől esett el. 

Ilyen természete vau a mi 10-
ratalainknak, a melyek csaknem minden 
községben előfordulnak,  a hol a korcsniajog 
teljesen kihasználva nem lett és a melyek 
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ép azért a korcsmajog után folyó  jövedel-
meknek tekinthetők s mint ilyenek a kár-
talanítási alap kiszámításánál figyelembe  ve-
endők. 

Ép igy figyelembe  veendők azon jöve-
delmek is, a melyeket azok a korcsmárosok 
élveztek, a kik önjogon gyakorolták a korcs-
niárlást; figyelembe  veendők legalább is 
azon összeg erejéig, a mely jövedelemösszeg 
erejéig adó rovatott ki. Ezen jövedelmekre 
első sorban maga a jövedelmet tényleg él-
vezett korcsmáros van jogosítva igényét be-
jelenteni, de a mennyiben ez eme jogával 
nem élne, vagy élni nem akarna, a beje-
lentési kötelezettség a községet, mint beje-
lentéseknél a jogosultak összeségét képviselő 
inandatarinst terheli, ki e tekintetben felelős-
séggel is tartoznék a viszonyoknak fentebb 
jelzett átalakít lata folytán  és a dolog termé-
szetéből kifolyólag. 

Ugyanis a korcsinárlásra jogosítottakat: 
a belbirtokosok összességét megyénkben, A 
hol a közbirtokosság mint testület szervezve 
nincs, ma nem képviselheti és nem is kép-
viseli más, mint a politikai község. Mi-
után pedig e képviselet általános, az egészre 
szóló, e községnek kötelessége annak a kör-
nek is megvédeni érdekeit a kártalanítási 
bejelentésnél, a mely a koresmárlási jogot 
a maga személyében gyakorolta, abból jö-
vedelmet húzott s e jövedelem után tényleg 
adót fizetett.  Az állam kárpótól mindenkit, 
ki jövedelmet húzott e jogból s ez a kár-
pótlási összeg fogja  képezni jövőre a vesz-
tett jog értéktárgyát. Ez a kárpótlási összeg 
a jövedelmek nagysága után állapittatik. Ha 
a jogosítottak elég ügyesek, elég élelmesek 
arra, hogy kimutatni, beigazolni és bejelen-
teni is tudják a korcsmajogból a község te-
rületén húzott jövedelmeknek összeségét, 
akkor a kárpótlási összeg többé-kevésbbé 
realizálni fogja  a koresmárlási jog értekét, 
de ha csak egy részét jelentik be a jövede-
lemnek, akkor a kárpótlási összeg is csak 
egy részét togja képezni a jog értékének. 
Es ebez a csak részbeni értékhez is ép oly 
jogos igénye lesz annak a jogosítottnak is, 
a ki korcsmárolt, a k'nek része után befo-
lyó jövedelem pedig nem öregbítette az új va-
gyontárgyat, mint a mily része van annak, 
a ki maga nem korcsmárolván, az e jogán 
nyert és kimutatott jövedelem alapján álla-
píttatott meg a jogért adott kárpótlás őssé-
gé És ez természetes is. A kárpótlás nem 
egyeseknek, de a jogosítottak egyetemének 
adatik, ez egyetemnek pedig a korcsmárló 
is ép oly tagja, mint a nem korcsmárló. A 
jog és érdek közösség reá nézve nem szűnt 
meg azáltal, hogy a jog jövedelmeztetése 
tekintetében időről-időre elszakadt a több-
ségtől, s ezáltal kivonta magát a közös kép-
viselet alól, mert ez az elkülönülés csak a 
kezelés, csak az időről-időrei jövedelmezte-
tés tekintetében történt. A jognak végleges 
elidegenítésénél s az elidegenítési érték meg-
állapításánál a közös képviselet ő reá is ki-
terjed s az általa élvezett jövedelem épúgy 
beszámítandó az érték megállapításánál, mint 
a többség által élvezett jövedelem, mert hisz 
ő is abból a jogból húzta jövedelmét, mint 
a mely jogból a nem korcsmárló többség 
húzta. A jog egy és ugyanaz, s ha «gy, 
akkor nem jöhet kérdés alá a jövedelemél-
vezésnek különböző módozata és a szemé-
lyeknek, kik azt élvezték, különböző' cate-
goriái. 

Dr. Molnár  László. 

A németnyelv tanítása a esik-
somlyói gymnasiumban. 

— Két czikk. — 
I. 

A székely szülök aggodalmas kérdéseket kez-
dettek intézni hozzám afölött:  mi vár fiaikra  a 
közoktatásügyi minisztériumnak a németnyelv tár-
gyában közelebbről kibocsátott reudelete követ-
keztében, az érettségi vizsgálaton s azon túl? 

Oly fontos  és életbevágó kérdés, mely elől 
lehetetlen kivált nekem elzárkóznom, s azért jónak 
látom a/ érdekeltek tájékoztatásául e lapok ütján 
is a németnyelv tanítására vonatkozó intézkedése' 
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ket, az érintett magas miniszteri rendeletet, úgy-
szintén a csiksomlyói fögymnasinm  tanártestületé-
nek e tárgyban elfoglalt  álláspontját megismer-
tetni. 

Előre is kijelentem, hogy egy tanárnak s igy 
nekem is nem politizálni, hanem a fennálló  törvé-
nyes intézmények korlátain belől lehet és kell mo-
zognom. 

Minthogy az 1888. deczember 17-én kelt 
48,629. számú magas miniszteri rendelet azt „k ö-
v e t e 1 i, hogy a németnyelv tanításának a Tan-
tervekben és Utasításokban k i t ű z ö t t c z é l j a 
a v a l ó s á g b a n i s e l é r e s s é k " : mindenek-
előtt szükséges az érdekelteknek tájékozni magu-
kat az iránt, hogy miben áll és meddig terjed ezen 
„kitűzött" czél? 

Lássuk először is a t a n t e r v e t . 
A németnyelv tanításának czélja a tanterv 

szerint: 
a) „Biztos nyelvtani isinereteken alapnló meg-

értése az újabb német irodalom műveinek, b) Azon 
képesség, hogy a tanuló a középiskolai ismeretek 
köréből vett valamely tárgyról szóló magyar szö-
veget német nyelvre helyesen és szabatosan for-
dítani tudjon." 

A tanczél tehát: a német, irodalmi müveket 
m e g é r t e n i s könnyebb magyar szöveget f  o r-
d i t an i. 

Ha már ezzel összefüggöleg  azon kérdés me-
rül föl;  hogy a német l u ű r e k m e g é r t é s é -
b e ii bennefoglaltatik-e  a n é m e t é l ő b e s z é d -
nek é r t é s e is? és a „fordítás"  alatt értendö-e 
azon képesség is, hogy a gymnasiumot ta-
nuló német f o g a l m a z v á n y t  i r j u n vagy 
épen n é m e t ü l f e l e l j e n  és b e s z é l j e n 
is? — akkor ama tantervi ezél közelebbi megvizs-
gálásra és magyarázatra szorul. 

Lássuk tehát másodszor: mit szólnak erre 
nézve a g y m n a s i u m i t a n t e r v h e z ki-
a d o t t l t a s i t á s o k ? 

Az utasítások általános szakasza szerint „a 
német nyelvnek első sorban gyakorlati fontossága 
és haszna juttatott helyet a gymnasiumaiukban. 
Ez élő nyelv tanitásáuak egyik főfeladata  azért a 
n y e l v n e k c z é l s z e r ü b e g y a k o r l á s a . 
M é g i s a gymuasiumi oktatás tervszerű kereté-
ben a németnyelvi olvasmány is az i r o d a l m i 
m ű v e l t s é g m e g s z e r z é s é n e k l é p .szol-
g á l a t á b a , és bensö_kapcsolatbau kell hogy áll-
jon az alapvető magyar irodalmi tanulmányokkal." 

Ezen utasítás kettős czélt látszik akarni, t. 
i. hogy a nyelv is czélszeriien begyakoroltassák s 
másfelől  mégis a néinetnyelvi oktatás kapcsolato-
san a magyar irodalmi tanulmányokkal az i r o -
dal mi m ű v e l t s é g m e g s z e r z é s é r e irá-
nyuljon. Azt akarja, hogy a „kecske is jól lakjék 
és a káposzta is megmaradjon". 

Ebben én ugy véiek eligazodni, ha ezen ki-
fejezés  alatt: „a nyelvűek c z é l s z e r ü begya-
korlása'' a német nyelv oly mérvű .betanítását, il-
letve elsajátítását érteni, minőt a tantervi czél ki-
lüz; azaz: „hogy a tanuló irodalmi müveket meg-
értsen és magyarból németre fordítson".  Az i r o -
d a l m i m ű v e l t s é g mintun-ábbi feladat  pedig 
abban áll, hogy a n é m e t n y e l v is, m i n t a 
l a t i n - és g ö r ö g n y e 1 v, a g y m n a s i u m-
nál a z á l t a l á n o s m ű v e l t s é g a for-
mai k é p z é s s z o l g á l a t á b a n á l l v a , „a 
tanulók tapasztalatát oly ujabb remek példákkal 
gyarapítsa, melyekaz i r o d a l m i a l a k í t á s el-
méletének tanulmányozásához szélesebb és bizto-
sabb alapot nyújthatnak". 

A gymn. tanczél ezen általános magyarázata 
nem elég világos és dagályos is lévén: lássuk a 
részletesebb utasításokat. 

Ezekben a német „nyelvtanítás czélja és 
módja" czim alatt következők vannak elörebo-
csátva: 

„A német nyelv tananyagának meghatározá-
sáról s feldolgozása  módjáról még inkább áll az, 
mit az általános utasítás az egész gymnasiumi tan-
tervre vonatkozva mond, hogy az „ c s u p á u az 
i r á n y a d ó s z e m p o n t o k , az e l é r e n d ő 
c z é J o k k i j e l ö l é s e " , és hogy m é g a ré sz -
le tes u t a s í t á s o k nem t a r t a n a k i g é n y t 
a r r a, hogy a különböző intézetek h e l y i v i -
s z o n y a i n a k , a tanártestületek egyéni felfogá-
sának végkép határt szabjanak. Mert a német nyelv 
hazánk különböző vidékein különböző mértékben 
és elterjedésben élő nyelv, s igy a növendékek he-
lyenkint e nyelvnek kisebb nagyobb, itt egészen 
e l é g t e l e n , másutt k ö z é p s z e r ű , itt ott 
l e 1 j e s ismeretével lépnek a közép iskolába." 

„Ezen adott viszonyokat az oktatásnak 
sehogy sem szabad figyelmen  kivül 
hagynia; azért a német nyelv tanításában, te-
kintettel a tanuló ifjúság  nyelvi ismereteire, vidé-
kekkint különbüző r é s z l e t e k e t s kü-
lönböző módszert kell alkal m|a z n i. 

„A következő megjegyzések általában az ok-
tatás ezélját s módját, és különösen az egyes osz-
tályok ananyagát illetik, de egészben véve csak 
t á j é k o z á s u l kivánnak szolgálni, nem 
pedig részleteiben és mindenütt egyeulö módon 
követendő utasítást adni." 

Csak is e/.en általános szempontot tartom 
Magyarország etluiographiai viszonyai között a 
német nyelv oktatására nézve helyesnek és kivi-
hetőnek. 

„A további részletekben már több van mond-
va. Pl. a részletezés első aliciiája szó szerint a 
következő: 

„A német nyelv nagyobbrészt, habár nje ni 
k i z á r ó l a g o s a n , gyakorlati fontosságánál  fog-
va nyert helyet a gymuasiumi tantárgyak sorában. 
A czélszerü nyelv gyakorlás, a nyelvnek szóban 
és í r á s b a n mentül pontosabb e l s a j á t í t á s a 
tehát a tanításnak egyik fő  czélja. Ezen szempont-
ból a j á n l a t o s a német nyelvnek már a tanítás 
folyamában  való szóbeli alkalmazása. A tanterv ér-
telmében ez annál könyebben eszközölhető, mint-
hogy a német nyelv tanítása csak a III. osztály-
ban kezdődik tehát a magyar nyelvnek behatóbb 
tárgyalása után és a tanuló ifjúság  fejlettebb  ko-
rában, in i d ő ii e g y i il f  g e n n y e l v n e k 
e r ü b e 1 i a l k a l m a z á s á t ö 1 a n y e l v é r-
z é k e l t o m p u l á s á t m á r k e v é s b é f  é 11-
li e t n i. A mint tehát a tanulók nyelvismerete 
gyarapodik, az olvasmányok tartalmi tárgyalása, 
az elméleti ismeretek egybefoglalása,  k e l l ő 
ó v a t o s s Á g g a 1 né m e t n y e l v NI i s e s z-
k ö z ö í h e t ö sőt a legfelső  két o s z 1 á 1 v 1) a n 
a t a n í t á s m á r n a g o b b r é s z t n é m e t. 
n y e l v e n i s fo  1 y jon !" 

A mi itten felsoroltatik:  az m á r t, u 11 e r-
j e d a n é in e t n y e 1 v i o k t a tá s a z o n 
t a n c z é 1 j á n, m e l y e t a t a n t e r v a g y m-
n a s i u m r a k i t ű z . I)e a tanulók előbb részle-
tezett első kategóriájánál, vagyis a tiszta magyar 
nyelvű intézetekben nem is lenne kivihető. Egyéb-
iránt nem kell szem elöl tévesztenünk, hogy az 
utasítások is, — mint elő bocsátva lön, — „csak 
tájékozásul kivánnak szolgálni", nem pedig min-
denben és mindenütt követendő utasítást adni. 

hite/s  l'\  .Ji'tl.ó. 

k í t l o h í f I i l é k . 
— Boldog fcssréti  ünnepeket 

kívánunk lapunk t. olvasóinak. 
— Lapunk jelen száma a közbeeső húsvéti 

ünnepek miatt, nem mint rendesen s z e r d á n , 
hanem vasárnap (ápril 21-én) jelenik meg. 

— A helyi „Polgári olvasókör-' javára liíis-
vétmásodnapján a helybeli polgári ifjúság  által ren-
dezendő tánczmulatság iránt általános érdeklődés 
mutatkozik s remélhető, hogy e mulatság egyike 
lesz azoknak, hol az ősi székely jókedv a legki-
töröbb motívumokban nyilvánul. 

— A csikmegyeí svang. reformált  körlelkész-
ség csíkszeredai imaházában kegyadományokbői ál-
lított új szószék és korona ezen évi április hó 
2 l-ik napján, délelőtti istentisztelettel kapcsolatosan 
fog  felavattatni. 

— Gyergyói hirek. A g y e r g y ó s z e n t-
miklós i szegény tanulókat segélyező egylet tánc-
mulatsággal egybekötött hangversenyét, a már 
meghatározott műsorral folyó  évi május hó 5-éu a 
Laureuczy János nagytermében tartja meg. — 
S z e s z g y á r l e s z G y e r g y ó s z e n t m i k-
lóson. Czift'ra  Fereucz és Kai kereskedő czég az 
engedélyt már mégis kapta, az építkezés javában 
foly,  s remélhető miszerint már a uyár folyamán  a 
gyergyói közönség helyből szerezheti be szükség-
leteit. — Az idő ( jyergyóbban i s t e l j e sen 
megváltozott, a szép verőfényes  tavaszi napokat a 
hidegtél zordon napjai váltották fel,  folytonosan  ha-
vazik s a szem bármerre tekint mindenütt a tél 
megszokott színét látja. 

— Az 1889. évi ujonczáüitts a honv. minisz-
ternek « tárgyban valamennyi törvényhatósághoz 
intézett körrendelete értelmében, a május hó 10-
étöl junius 20-ig terjedő időn belül hajtandó végre 
és az löüö-ik, 18ö7-ik és löüü-ik években szüle-

tett hadkötelezettekből álló három korosztály fog 
az ujonczállitásra felhivatni. 

— Rónai Jácint János czimzetes püspök, po-
zsonyi nagyprépost, néhai trónörökösünknek és Má-
ria Valéria főherczegnönek  magyar nevelője f.  hó 
17-én szivszélütés következtében meghalt. Életéből 
felemlítjük,  hogy a magyar irodalomnak kiváló 
munkása volt, s mint ilyen több kitűnő müvet irt. 
A szabadságharcz napjait mint nemzetőri pap él-
te át, s a magyarok leveretése után külföldre  me-
nekült s ott is maradt az 1866-ban volt általános 
kegyelem kihirdetéséig. 1871-ben lett a néhai trón-
örökös tanítója s 1879-ig oktatta a történelemre. 
Később Valéria királykisasszony nevelője lett a 
királyné határozott kívánatára, s Rónai volt ki a 
királykisasszonyt teljesen magyar szellemben ne-
velte. 

— Ferencz Ferdinánd főherczeg  mióta nagyon 
közel jutott a trónhoz, többet foglalkozik  a ma-
gyar nyelvvel, mint azelőtt tette. A főherczeg  ért 
ugyan magyarul, de a beszédben nem nagyon bir 
gyakorlottsággal. Ujabb időben több magyar lapot 
olvas, nem rég egy egész csomó szépirodalmi mü-
vet rendelt meg Budapestről és a magyar gazda-
sági viszonyokról is tájékozást igyekezik szerezni. 

— Csikszentkirályon ismét lopási kísérlet 
fordult  elő a lapunk egyik számában jelzett lopá-
sok felfedezése  után. — Két süldőnek egyik szent-
királyi gazda magánál kívánt szállást adui, azon-
ban a községi elöljárók és a csendőrök gyors és 
erélyes nyomozása folytán  a falkáböl  „eltévedt" 
jószágok, megkerültek s megkerült velük együtt, 
a „szíves" szállásadó is, kit a csendőrök még az 
nap .Szentmártonra, a járásbíróság fogházába  szál-
lítottak. — Most elniélkedhetik a „s/állások" elő-
nyei és hátrányai felett  addig is, míg e tekintet-
ben a bíróság részéről érthető magyarázatot kapna. 

— Nyolczszoros gyilkosság történt a mult 
héten Amerika Texas nevü városában. Ugyanis 
a saját gazdaságán Kiug J. H. nevü bérlöt, fele-
ségét és hat gyermekét éles fejszével  megölték s 
azután rájuk gyújtották a házat. A gyilkosságot 
King maga követte el, mert attól félt,  hogy apósa, 
kinek leányát szöktetés révén vette el, boszut ál 1 
rajta. ("B.„) 

— RÖVID HIREK. A király a budapesti sze-
gényeknek 4500 forintot  adományozott. — A ki-
rályné, hír szerint mindjárt a húsvéti ünnepik mau 
meg fogja  kezdeni Wiesbadeubeii a massage-kurát. 
— Salisbury márki húsvét utsíii B i s m a r c k nirír-
hivására meglátogatja a kancellárt. — HaynaW biúo-
ros érsek tegnap költözött át Fiuméből Ábbaziába, 
hol hosszabb ideig fog  lakni. — Népfelkelőtiszt-
képzfi  tanfolyamok  ez idén is lesznek. Minden fél-
dandár és huszárezred állomáson, a hol legalább is 
lo-en jelentkeznek, juuius hó 17-étöl július 7-éig 
népfölkelötiszt-képzö  tanfolyam  lesz felállítva.  A 
fölvétel  iránt a folyamodásokat  május hó l-ig ama 
népfolkelési  járás parancsnokságához kell benyu,-
tani, melyek területén az illetők tartózkodnak. — 
A pápa beteg, de aggodalomra nincs ok, habár te-
kintve előre haladott korát, minden pillanatban a 
legrosszabbtól lehet tartani. — A párisi kiállítás 
megnyitásának ünnepségei végleg megvannak álla-
pítva. A megnyitás május 6-án délután 2 órakor 
lesz. — ínség Trencsénmegyében, különösen a vág-
besztercei és a bicsei járásokban, a lakosság a ta-
valyi rossz aratás miatt nagy ínségben vau. — Mil-
liós sikkasztás. A római városi adópénztirban e lió 
12-én egy millió lírányi hiányt fedeztek  fel.  — Meg-
rabolta a nyitrai székesegyházat valami elvetemült 
gonosztevő; az oltárról letördelte az ékítményeket 
s két ezüst kelyhet is ellopott. — Rudolf  trónörö-
kös emlékére görgényszeutiiurén emlékszobrot ál-
lítanak fel,  s e czélra az adakozások nagyban 
folynak  eddig már 600 frtnál  több gyűlt be. 
Az aradi kereskedelmi és iparbanknál 3350ii0 t'rl 
hiányt fedeztek  fel  a napokban. 

Törvényszéki esarnok. 
A végtárgyalási teremből. 

Kíváncsian nyitottam be a törvényszék nagy-
termébe, mert egy idő ót,a a vádlottak, a kikkel 
tartandó végtárgyalásokra én voltam jegyzőnek be-
rendelve, nem igen jelentek meg s mir-iuár bosz-
szankodtam a dolgon; de most ott ált egy asszony 
s a kályha hevénél hidegtől dermedt kezét igyeke-
zett felmelegíteni. 

Az ajtó nyílására hátranézett s tisztességtu-
dóan állott fel. 

— Ön a vádlott ? 
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— Kii ? — Kii instálom özvegy Miklós And-
rásné vagyok (Jyergyórenietéröl; tessék urli nézze 
meg ezt az irást, otthon azt mondották, hogy ide 
kell jönnöm a törvény elé, mert ha nem, csendőrök-
kel kísértetnek ide. - Szegény kis Erzsikém! 

Két nehéz könnycsepp gördült le jóságos ar-
ezán s zokogva nyújtotta át a kék papírszeletet, 
melyből azonnal láthattam, hogy a mai végtár-
gyalásra mint vádlott van megidézve. 

— Na ne husuljoii jó asszony, bizzék a tör-
vén v igazságában s a birák jó indulatában; nem 
lesz ebből olyan nagy dolog mint talán hiszi. 11-
jön le s várja mig a bíróság megérkezik. 

— Ertem instálom, de — 
Az ajtót magam után betettem, nem akartam 

hallgatni a szegény asszony keserveit; az ügyira-
tokból már ugy is tudtam, mennyire ártatlanul ke-
rült ide. Ivöritlbelöl egy negyed óra telhetett el, 
Iliig a kir. ügyész megjelent s a két szavazó bíró-
val és az elnökkel a végtárgyalási terembe 
ment iin k. 

Helyeinkre érve fenn  li.ingon mondottam .^'ég-
tárgyalás özv. Miklós Andrásné szül. Porlik Erzsé-
bet ellen emberölés vétsége miatt-'. 

E szavak megdöbbentően hatottak az asz-
szonyra s látszott a megindulás, mely rajta eröt-
vett: az elnök kérdésére elég miitan; de szóra-
kozottan felelt  min tudta megmagyarázni magi-
nak. hogy miért kérdik i-de. hogy hány éves, mi 
a vallása, milyen a esaladi alapota vagyona van-e, 
büntetve volt, inii olvasni tud-e? 

Arra kérdésre," hogy \ ;m-e gyermeke ? hang-
ját a zokogás egészen elfo|tulta  alig lehetett 
érteni 

Az az egy volt s nagyot kellelt vétkez-
nem, hogy azt is a jó Isten magához Vette. 

Letörülte könyvit s figyelmesen  hallgatta az 
ügyészi vádindiiványt. mely öt a megejtett bonezo-
lásnál fidvett  jegyzők..o , i s a >zakérlő orvosi vé-
lemény saját beismerése alapján emberölés vét-
ségének elkövetésével vádolta. 

Az elnök kérdésére, hogy miként törlént az 
Csel. ismét. Zokoglli kezdett. 

l-leu nyugosztalja szegény jó Andrásomat, 
nem erheite meg nz örömét annak a gyermeknek, 

s az a kis leány is épen szakasztól!, mása 
volt apjának higy.ék meg itisialoiii. hacsak reá 
is gondolok ugy el szorul a szivem, mintha nem 
tllllolll Ilii lelne, hisz egyetlen ál'V.I gyermekem volt, 
a kiért eltem bei'Miletlel szerezi elli Illeg a lllill-
dennapi kenyerét. 

t '<;vk vegyen viol magán szólott az 
elllök jóindulattal beszélie el hogyan történt 
kis leányának elhalálozása. 

— Ha jól emlékszem a mult évben karácson 
felé  volt, hogy kis leánykám beteg lelt. azelőtt 
olyan volt mint az élet: a szine elváltozott s enni 
nem igen akart, féltékenyen  őriztem pár napig 
már a rendes napi munkámra sem tudtam eljárni, 
mert a szomszéd asszonyra, kire máskor szoktam 
bizui a gyermekemet most, hogy beteg lett nem 
mertem rábízni. 

Azon a napon történt. úgy látszott, hogy 
kezd magához j<iiii, PHiii kort s én ut'iu tudtiuu 
adni, még kenyér sem volt a háznál. 

Fagyos szél fujt  keresztül a gyenge bordájú 
házon s én a kicsit az ágyból az alacsony tűzhely 
mellé egy párnára fektettem;  olyan jól esett sze-
génynek. Hálásan és kérüleg emelte fel  hozzám be-
szédes szemeit s én meg értettem, hogy ismét enni 
kér; a szomszédba szaladtam egy kis kenyeret 
kérni, alig pár pillanat nuiiva visszajövet az udvar-
ról hallottam a gyermek sírását, berohantam s 
egyetlen drága kis leányom közel a tűzhöz — s 
ruhái lángban állottak — összeégett. 

Az anyai fájdalom  annyira erőt vett a sze-
gény asszonyon, hogy a hangos zokogás elfojtásá-
ra összeszorított a, kain alig tudta kinyögni, hogy 
gyermekét pár órai szenvedés után a halál meg-
váltotta. 

A kir. ügyész Ítéleti indítványa után, mely 
:t heti fogház  büntetést kért az asszonyra kiszabni, 
az elnök azon kérdésére, hogy kiván e még vala-
mit mentségére felhozni,  szánalomra indító hangon 
mondotta: 

— Nagyságos urak! eleget szenvedtem már; 
nagyobb büntetést nem tudnak reám mérni. 

A felolvasott  bizonyítványok az asszony er-
kölcsét és becsületességét a lehető legjobb szinbeu 
tüntették fel  s fedhetlen  előéletéről tanúskodtak. 

Kz érzékeny jelenetre a minden iránt hivata-

los ridegséggel viselkedő bíróságon is a részvét 
jelei mutatkoztak. 

A törvényszék az asszonyt — tekintetbe véve 
az eny:..tö körülményeket, melyek ártatlanságát 
oly hatalmasan támogatták — lehető legenyhébb 2 
napi fogház  büntetésre Ítélte, 

A megtartott tanácskozás után a tvszék újra 
megjelent a terembe. 

„Ö Felsége a király nevében" szólót! az el-
nök szokott hivatalos hangján. Az asszony bi-
zalommal nézett az emelvény mögött 1'iiggö jósá-
gos arezra; hisz nem lehet.az hogy egyetlen gy er-
mekét. is végzetes módon elvesztő ártatlan anyát 
a törvény szigornau büntesse. 

Harmadnap midnii u hivatalból hazafelé  in-
dultam, a szemben |e\ ó fogház  udvaráról az asz-
s/.otiyt láttam kilé;ui. 

Óvatosan ügyelve jött ki az útra. mintha 
mindenki öt né/né' léit. hogy valaki megkérde-
zi: hogy vájjon márt és mennyit tilt olt? Pedig még 
egyszer elmondani azt a szivei gyötrő fájdalmat  ! 
Hátha még el sem hinnék. 

Elhaladva mellel lein iiiegUiiiert. 

— Köszönöm a jóságát úrfi  az Isten áldja 
meg. 

A szegény jó asszony "engemet is az 
egyik zöld asztal mellett látva, nem tudhatta, hogy 
én a könyörületességet csak érezhettem, de neiu 
gyakorolhattam iránta. 

Absti. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Április 17-én. 

ttu?a tiszta (hektoliterenként) 5 frt  — kr. Bttza közepes 4 frt 
7.*) kr. Rozs r> frt  50 kr. Arpa 3 frt  — kr. Toroklmza 5 frt  — 
kr. Zab 2 frt  — kr. B rsó 15 frt.  — Lencse 16 frt  Fu-
szulyka U Irt — kr. Kása 16 Irt — kr. Burgonya 3 frt  60 
kr. Marlmhits (klgramnionkéiit) 20 kr. Sertéshús 40 kr. Ber-
liécslms — kr. Sza'ma (inéterraázsáiiként) — frt  70 kr 
Széna nnn. Irt i'O kr. Ölcór párja 250 frt  — kr. Tehén 
párja 100 Irt — kr. I-'aggyngyertya (kilogrammja) — frt  60 
kr. Titziia klmi. (I méter) L> trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
— kr. Lud — frt  80 kr Hirány 2 frt  — kr. Csirke p4rja 
.50 kr. 10 tojás 14 kr. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB  MÁRTON. 

•in. 

D Z 
Mellyel közhírré tétetik, hogy a J>itró és Szárhegy községek 

tulajdonát képező 

K Ö N Y V N Y O M D A 
a fürdő-  és üzletigazgató-bizottmánynak folyó  hő o-án kelt határoza-
tánál fogva  folyó  évi május hó 1-től kezdve három egymásután 
kővetkező éveivé, a Dilróbíin ISttÜ. évi április 23-án d. e. 9 óra-
kor memiviiaiiiió nvilt árverezesen haszonbérbe adatik. 

l i I laszoiilierlü lelict bármely fedhetlen  jeliemii kiin vvnyonidászati szakképesség-
gel biró. kereszt.'ÍIV valiám, niagvar honpolgár, a ki Ditró Szárhegy községekkel pe-
resvisz"ii\ băii áll. 

2i A kikiáltási ár évi haszonbérül 300 írtban állapittatik meg, s árverező 100 frt 
bánatpénzt l< t<• 111': köteles. 

Ajánló leveli k ha szabályszerüeu fel  vannak szerelve, a szóbeli árverezés meg-
kezdéséig szinti ii elbigadtalnak. 

A feltételeknek  tidibi [outijai hivatalos órák alatt a ditrói jegyzőnél betekinthetek 
kimásolhnlók. (2—!2) 

<«yó-Ditró. lfi-SÍ».  április <>-án. 
A borszéki fürdő-  és üzletigazgató-bizottmány elnökségétől 
FÜLOl' 1 ST \ ÁX, SÍK LÓD Y PÉTER, 

elnftk. 

I I < 
< 4 4 
© 4 

A ttaggmélli.siigu  in. 1,/r  helággminiszler  urnák 't-i^iSÜ.  s:<i;im  tüzrendészeti 
kannán g rendelet*.  §-áriak  teljesen  megtelelő  és  több tázoltó-ei/ylet  által  ajánlott  8 tobb 
község  által  megrendelt 

T " t r z O L T Ó - P E C S K E i r r Ő K : - é s S Z Ü B E K B Ó L : 
l drb. .supnnii .Selteiihofer-féle  két vagy négy kerekű ;>., 14. vagy 

15 szánni fctskciMlő  10 c. m henger-átmérő és előirt fölszerelések-
kel, ii. ui.: 1 méter szivó-tümlő és ti méter vezető keuder-tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó-kanna stb. apró felszerelésekkel 

K.iilöu ren leien lő H) méter, a in igyar egységes csavarra! ellátott I. 
minőségű keinlertöinlő, ti rézcsavarral 

1 drb vizhonló kocsi, pírosra testve, vastengellycl, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 30Ú lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
beliil vastag horganylemezzel bélelve . . 

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

2 drb (J mtr hosszú tüzlétra, 2 végén vasalva, festett 
2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve 
2 drb tíízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve  . 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve 
4 drb villa, „ B „ „ „ . . . 
2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

nak is használható 
Fuvar Sopronból . 

650 frt. 

117 frt. 

250 frt. 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 frt. 
6 frt. 

16 frt 
54 frt. 

Összesen 1155 frt. 
Vcntirt ári árakból hajlan.ló vagyok tömeges megrendeléseknél 10%, irva tiz százalékot engedői. 

Tekintette) arra. hogy a gyárosok rundelésukk"! tulságo ân fel  vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány-
rendelet eiteljm'lien a s/orc-k beszerzésére nagyon rövid ido' van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 

tio/.z.ím bekitMcni. — Levélben! íelsaólitáara kéaziággsl saját költségemen. 
E i e m e r ü d e . első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

Ebbeli megkeresésekért kérem Boltresz Fereaes TIASZ Oslk-Karcifalvin  fortalal. 
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Nyomatott üyöigyjakab áiáriouuál, Csíkszeredában, iböit. 
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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 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
— — 

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/.-
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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-
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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, 



I. évfolyam. Csik-Szereda, 1839. junius 5. 23. szám. 

^ Szerkesztőségi iroda: g 
Caik-Szereda 

^Snltia-hái, (poéta mellett^ 
•K hová * 
H a lap szellemi részét illető >5-
Ţ közlemények küldendők, vţ 
+, 1+ 
í Kiadóhivatal: * 
-k Gyürgyjakáb  Márton  jj 
+! könyvnyomdája ^ 
-K hort * 
* AZ előfizetési  piszék éa í 
" hirdetések küldendők, y 

^T^trrVrrr^rííSíS; 

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 
M E a j E L E N l K ^ J l i T X J E ^ T S Z L E K l D ^ L i T . 

IfíSSS 
& Előfizetési  ár: § 
+ > 
•K r.gé9z évre * Irt. > 
"j Félévre '2 In. -
j Negyedévre 1 Irt. £ 

> 
Hirdatési dijak' !-

j 3 liasúlms 11.'111 <iii• ii vajţj 
i annak lu-lyi-i'-ri kr. 
^ Ut'lyegilijéit kiiüin inimi,. , 

beiktatásnál 30 kr. X 
-K " >> 
* Nyílttéri czikksk 

soronként 10 krért kü/.öl- ~T tétnek 
•̂éíî vv^v-rvvvvvvlííSKSc 

Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőinket,  kik 
még az első és a második évnegyed előfizetési  di-
jával hátralékban vannak, hogy azokat minél előbb 
kiadóhivatalunkhoz juttatni szíveskedjenek. 

K o l d u l á s i r e n d é s z e t 
Csíkszeredában. 

(I)r.) A mult lió 31-én Csikszereredá-
ban megtartott országos vásár alkalmával 
valósággal elözönlötték városunkat a Osik-
és vele szomszédos vármegyék minden zu-
gából összecsődült koldusok. 

Minden egyes lépésnél melyet valaki 
városunk utczáin megtett, a szánalom érze-
tével vegyes borzadály fogta  el; minden 
pillanatban találkoznia kellett az utczáin ki-
lépő egyénnek a társadalom egy-egy nyo-
morultjával, ki siránkozó hangon könyör-
gött az alamizsna-krajczárért, miközben egész 
undortkeltőleg tárta fel  testének iszonytkeltő 
hiányait, vagy idomtalan bénultságát., liogy 
a járó-kelők szivét jobban rábirja a könyö-
rületességre. 

Nem vagyunk finnyás  emberek és nem 
szoktunk kényeskedni, s daczára, hogy va-
lódi szánalmat tudunk érezni azok iráut, 
kik csak vonszolják éhség és nyomortól 
aszszott testöket, s kik elég szerencsétlenek 
az alamizsna száraz kenyerén tengődni, — 
mégis megborzadunk azon a látványon, 
melyben a pénteki országos vásáron mind-
untalan kellett részesülnünk. 

Ezért és az e miatt számtalan ember 
részéről kifejezett  panasz következtében nem 
hagyhatjuk szó nélkül az országos vásáro-
kon nagy — a hetivásárok alkalmával pe-
dig hol nagyobb, hol pedig kisebb mérték-
ben, de mindenkor következetesen ismétlődő 
azon jelenséget, hogy az iszonyatkeltő nyo-
morékoktól csak úgy hemzseg a mi kis vá-
rosunk. 

Jól tudja mindenki, hogy az egyéni 
segélynek (alamizsnának) igénybevétele a 
koldulásban nyeri gyakorlati kifejezését. 
Mig ez egészen az egyéni viszonyzat. kor-
látai között mozog (házi szegénvek), azt 
megengedettnek kell tekintenünk; a mint 
azonban nyilvánosan, mint utezai koldulás 
lép föl,  a rendészeti tevékenységet ezen 
ügyre kiváló éberséggel ki kell terjeszteni, 
— más szóval a koldulási rendészetnek ér-
vényt kell szerezni 

M ás, a miénkhez hasonló kis városok-
ban is, de különösen nagyobb városokban 
a koldulási rendészet kellő ligyclcnibeii ré-
szesül, csak épen nálunk nem volt eddig 
seninii nyoma, hogy ilyféle  rendészet is lé-
tezik; csak épen nálunk nyujtatik kitűnő 
alkalom és nyittatik széles tér arra, liogy 
az adakozók emberbaráti érzelme, a valódi 
segélyigénylő szerencsétlenek közvetlen ká-
rára, egyfelől  teljesen kinieritiessék, s más-
felől  és egyúttal a koldulás ilriigyc alatt a 
dologkerülőknek a henye és ezzel kapcso-
latosan az erkölcstelen életre módjuk legyen. 

Es ez eléggé rosszul van igv. Kiég 
nagy baj, liogy nálunk a törvénynek ér-
vény nem szereztetik. 

A községek rendezéséről szóló törvénv 
a szegény-ügy kezelését a községek teendői 
közé sorozza; kimondja ezen törvény, hogy 
minden község a helyi viszonyoknak megfele-
lőleg gondoskodni tartozik saját s/egénvei-
nek ellátásáról, azon szegényekéről, kik ma-
gukat közsegély nélkül fentiirtani  egyálta-
lában ' nem képesek ; kimondja továbbá ez 
a törvény, liogy ha ez ellátás csak a köz-
ségi lakosok súlyos megterlieltetésével volna 
eszközölhető, 11 község a törvényhatóságnak, 
s ha ez sem birná, az államnak segélyét 

veheti igénybe, — meg van e törvényben 
az is mondva, liogy az engedely nélkül ké-
regetők illetőségük helyére eltolonczolandók. 

A mi városunk rendőrsége a vásárok 
alkalmával és a búcsúkon valósággal bem-
zsegő koldusok mindenikének a könyörado-
niányok gyűjtésére engedélyt szokott adni. 
Városunk rendőrsége megengedi azt, liogy 
Háromszék-, Udvarhely-, Marostonla- szom-
szédos és a távolabbi megyéknek borzasztó 
kinézésű szerencsétlenei a vármegyénkben 
tengődő koldusokkal együtt minden vásár-
kor ellepjék utczáinkat? 

Ugy tinijük, liogy nem engedi és meg 
sem engedheti. 

Ív; ha a koldusok engedély nélkül is 
megjelennek ? 

Tessék alkalmazásba venni a törvény 
rendeleteit. — Tessék illetőségük helyére 
eltolonezoltalni őket, hiszen mi nem gon-
doskodhatunk öt-hat vármegyének összes 
bénáin'il, szerencsétlen koldusairól ; hiszen 
csupán mi csikszeredaiak nem lehetünk arra 
kényszerítve, liogy egymásután szemléljük 
végig azokat a különböző félszegségeket, 
melyeket — mint mondók — egész mezte-
lenségükben és undoritó voltukban muto-
gatnak, sőt fitogtatriit^ll^l^^-lM**'^' 
megyének legszerencsét^ebbtef-enitései.  • , 

Gondoskodjék miiKjjinik v&rnifegye,  áll-
nak mindenik községé*JjJwálE^saegényeiről, 
s lia ezt tenni nem akÂraSk îftgyelmeâtşsse 
kötelességükre rendőraégdnk- az által, hogy 
toloiiezolja haza e szerencsétleneket. És ha 
saját szegényeikről nem tudnának gondos-
kodni, vegyék igépybe az állam segélyét, 
de ne küldjék a mi nyakunkra őket; ha 
pedig ide küldik mií*dézek daczára is, úgy 
lépjen fel  erélyesen a mi rendőrségünk és 
mentse meg városunk lakosá&j*ét az indo-

A „ C S Í K I L A P O K " T A R C Z A J A . 
F ü r d ő i l e v é l . 

Lindowieee, 1839. május 31. 
Elmondotta az orvos: ,.Barátom, az orvosi 

tudomány Önön csak úgy tud segíteni, ha lábát 
levágjuk. Ön különben a halál fia." 

Tessék elképzelni helyzetemet, 23 évvel még 
azt a reményt sem bírhatni, hogy majdan ép-kéz 
lábbal jelenhessek meg az örök-bíró előtt, u§m 
számítva a bálrendezések méltóságos állását ól tfjló 
megfosztást,  meg a bódító keringők élve: 
— Már láttam magamat, mint sántikálók 1 

katok előtt, sőt azon is gondolkoztam, há' 
másod k lábam is levágják, akkor mire 
állani? 

Hanem hol nagy a veszély, ott közéi a segít-
ség. Volt egy szelíd lelkű barátom, ki már a vilá-
gon minden gyógyhelyet ismer, s ki kis ujjában 
birja az orvosi tudomány minden előnyét és — . 
bocsánat — hibáját is, ki azt mondotta: „menj el -
Lindewiesebe." 

S mentem. 
Sivított már 101-szer a gőzkocsi sípja, 

átrepültünk hegyen-rónán, ismét hegyen, sőt a po<J 
roszok hazájába is betévedtünk Ziegenhalsnál; — 
mintán végre egy saolid „Localbabn" vouatján 

ülve, megláttuk felírva  „Nieder-Lindewiese", miV 
nagyobb biztosság kedvéért még a ..Condocteur" 
ur is bekiáltott coiipénkba. a mi a Il-od osztily 
iránti feltűnő  udvariasság eredménye, mivel az már 
gyanús, ha valaki ll-od osztályon utazik, s sze-
rencséje, ha N.-L.-be v, (-Jráfenhergbe  megy, mert 
különben rendőri fedezetet  küldenek esetleg utánna. 
Egy comfortábli  berepit i> hatosért roppant fázás 
közepette a Restauratio elébe, hol összes podgyá-
szodat lerakja és te ott vagy az ígéret földjén. 

Mily fogadtatás.  Mily idő — komoly német 
arezok, csak a portás vadász örül a baksis fejében 

< péked s kész utasítani arra, a mit magadtól is 
jültalálsz. Elmondja, hogy enni a Restauratioba 
, lehet, hogy sokféle  lakás van itt, de legjobb, ha 

Schroth papa házaiba méssz, mert azokban a de-
*ékaly puha stb. Sőt el is vezet Gründungs-Hausba, 
llöl kiválasztod 2 50—4 50 frt  között a kedvedre 
valóés kényelmedhez illő lakást és azután elméssz 
ebédelni a R.-ha, el lévén készülve a sápadt és 
szomjazó alakokra. 

Azonban midőn bementem az étterembe, lát-
. tam á—3 sápadt arezot is, de a többi mind pi-

ros,' egészséges kinézésű ember volt. Később tud-
meg, hogy pausások ezek a boldog halandók, 

ennni és oh! inni is szabad, 
r Megkezdettem én is a kúrát, 3 napot az első 

héten szomjaztam, később 4-et is, — hauem az az 
elvezet, a melyei ivónapokou Schroth papa. kitűnő 
borait ittam, az bőven kárpótolt. S még jobban 

kárpótolt a siker, a midőn 6 hét múlva sem ope-
rat íóra, sem mankóra töbfté  szükségem nem volt, 
hanem az „amerikai Böskével" tánczolliattam a 
keringőt. 

Sokan abban a véleményben vannak, hogy 
nehéz ezen kura. Én azt mondom tapasztalatom 
után. hogy nincs kura, mely ily megnyugtató volna. 
.Midőn az ember i sikerrel kigyó-
gyultak at ö r ö m m é a r e z o k k a l el-
távozni; midőn.- fcBjj^.ftogy  egyik igy javult, a 
másik annyira%jill! ' stBlyMbodott s midőn a 3 első 
héten átment, magii» is látja, hogy többé, nem so-
ványodik, sőt, az 5—-6rik hétben néhány kilót vis-
szanyer elvesztett testsúlyából okvetetlen btáá-
lomf  kell térjen a beteg kebelébe a gyógymód iránt, 
mely minden téren, a tüdőbaj és rákot kivéve, 

minden betegség ellen, nemcsak heveny, hanem 
idült szakában is oly sikereket mutat fel. 

Itt volt velem egyidejűleg egy lengyel föld-
birtokos, a ki nügyfoktt  idegbántalmak'ian szenve-
dett, úgi^hőj^ johökeze meg volt bénulva ennek 
következtében,. s egj^pes járásra képtelen volt, 
hanem mindiĝ ttgy mént a szobákban, mintha be-
csibe lett wmc^ázenkivül szemeivel mindig ket-
toşVftjlâtta  artárgjaka't, 4 heti kura után teljesen 
kiápttive tá^jífett.  innen el. ilegelözorff  összejárta 
a ,tegbu-^Í:Ímgyel pMbawrdlp» — de bajáu se*. 

a 
'esetieket számosat 

észen köznapi ' 
'ék efteazéW, 

í . * 
i " ̂ m 



Junius 5. 

kolatlan és boszantó zaklatások- és hábor-
gatásoktól. 

Ez hivatása, ez kötelessége minden he-
lyen a rendőrségnek. 

Ezért a koldulási rendészetet éber figyel-
mébe ajánljuk új rendőr-kapitányunknak! 

L Í P § Z E M L E . 

Országgyűlés. 
Május 26. A képviselőház egy utóbbi határo-

zata folytán  a mig a költségvetési vita bevégződik: 
vasárnap is tarlatik ülés, mivel a delegációk kö-
zeledő ülésszaka miatt postamnnkát kell végezni a 
háznak. Folytattatott a költségvetés tárgyalása a 
kultuszminiszteri tárcza tételénél. Polónyi Géza a 
néptanítók fizetés-minimumának  és a néptanítói nyug-
díj-törvénynek tárgyában beadott határozati javasla-
tát lelkes beszédben védte. Ezután Nagy István, Ilyés 
Bálint és Csatár Zsigmond szóltak a Polónyi hat. 
javaslata mellett, de a kultuszminiszter és Szath-
mári György felszólalásai  után a ház elvetette a 
Polónyi javaslatát. Majd ismét Polónyi emelt szót 
a zene-akadémia tételénél s azt geimánizáló telep-
nek tüntette fel,  mivel ott — állítása szerint — 
három tanár németül tanít; Polónyi ez állítását a 
kultuszminiszter is elismerte, de — úgymond — 
ezen három tanerő mással alig pótolható. Ezzel 
az ülés véget ért. 

Május 27-én a képviselőház letárgyalta a kul-
tuszbudgetet s megkezdte a honvédelmi költségve-
tés tárgyalását. A kultusz vita a zene-akadémiánál 
és a tudományos-akadémiánál vert nagyobb hullá-
mokat' Fenyvessy Ferencz egész hévvel védte a 
zene-akademiát, melyre Polónyi válaszolt gyakori 
helyeslések között. A td. akadémiát Andrássy Manó 
gróf  és Thaly Kálmán védték, ellene szóltak Her-
máim Ottó, Hoitsy Pál és Fenyvessy Ferencz. De-
rültséget keltő hasonlatokkal éltek utóbbiak, kü-
lönösen Hermann Ottó, ki pompes lunebres-hez ha-
sonlította az akadémiát. A nyugdijaknál Komlóssy 
Ferencz szólalt fel  s igen melegen ajánlotta a mi-
niszter figyelmébe  a polg. isk. tanárok nyugdíj-
ügyét ; a miniszter Komlóssynak adott válaszában 
a nyugdíjtörvény revisióját ígérte meg. A kultusz-
vitát a C'sáky miniszter általános éltetésével végez-
ték be. Következett a honvédelmi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása, melybe az ellenzék 
nem akart belemenni, mivel alkotmány ellenesnek 
tartotta olyan költségelőirányzat elfogadását,  mely 
egy még törvénynyé nem vált javaslaton alapszik. 
A többség azonban elhatározta, hogy megkezdi a 
tárgyalást. S Dániel Ernő előadó, Münnich Aurél, 
Nagy István és Tóth Ernő felszólalása  után a vita 
véget is ért s be is lehetett volna rekeszteni, de 
a ház nem volt határozatképes, mivel az ülés végén 
már csak 75 képviselő volt jelen. Az ülés végén 
Fejérváry lionv. miniszter törvényjavaslatot ter-
jesztett a ház elé, „Az országgyűlés a véderő kö-
telékében álló tagjainak katonai szolgálatra behí-
vása szabályozásáról". 

Nagyon téves azon Magyarországon elterjedt 
hit, liogy a lindewiesei gyógymód csupán a syphi-
listicus bajok ellen volna jó. A lindewiesei bete-
geknek csupán "i4-ed része van ilynemű bajokkal 
itt, mig 3,t-ed résznek másnemű baja ban 

A mult 1888, év 614 betege közül csupán 
145 volt syphilissel itten, mig a többiek a legkü-
lönbözőbb bajokban szenvedtek, főleg  gyomor-, bőr-
idegbetegek és görvélyesek keresik fel  Nieder-
Lindewieset. 

A gyógyvendégek 20%-át nők képezik, mi-
által a társadalmi élet sokkal élénkebbé válik. A 
hetenként vasárnap rendezett tánczmulatságok, 
hol az egész közönség együtt mulat, összehozzák 
a betegeket, a baj, bánat feledve  lesz és a szom-
széd Freiwaldau s Gráfén  bergi gyógyvendégek ál-
tal megkétszereződött vendégek oly jókedvvel mu-
latnak (a bor által is lelkesítve) — liogy a be-
jövő idegen elfeledi,  miszerint egy ,.Curanstalt"-
ban van. 

Csak a magyarok sóhajtanak egy kis czi-
gányzene után, mely lelkesítené őket, hanem kár-
baveszett sóhajok, melyek nem telnek be, s azzal 
vigasztaljuk magunkat: „majd hallgatjuk otthon — 
a pausábair. 

„ Pausa,J mily bűbájosán hangzik e szó — s 
különösen most, a midőn csak néhány nap választ 
el tőle. A mi a muzulmán-zarándoknak Mekka, 
az nekünk a pausa. Mert a kúrák sivatagján V#Ü-

c s í k i L A P O K . 

Május 28-án a képviselőház a honvédelmi mi-
niszter budgetjét tárgyalta le és szavazta meg. A 
szónokok közül leginkább Thaly Kálmán tűnt ki, 
a ki 48 óra lefolyása  alatt hét beszédet mondott. 
Azután még Bolgár Ferencz és Tóth Ernő szólal-
tak fel  a csapatok tételénel; beszédeikre Fejérváry 
miniszter válaszolt, mire a ház a tételt elfogadta. 
Az országos honvédsegélyező-egylet tételét Dániel 
Ernő előadó, Harkányi Friges, Beöthy Ákos 40.000 
frttal  felemelni  kérték. Thaly pártolta az indítványt 
miközben Tisza is megszólalt. Rövid felszólalása  is 
közbeszólásokra adott alkalmat Kaas Ivor br. és 
Károlyi Gábor gr. részéről melyek zajos derültsé-
get keltettek. Ezután a ház a tételt 40.000 frt 
felemeléssel  megszavazta. Tiz percznyi szünet után 
az igazságügyminiszteri tárcza költségvetése került 
tárgyalás alá, melyet Busbach Péter előadó ajánlt 
elfogadásra.  Az előadó után Boda Vilmos, Várady 
Károly, Vesztei- Imre rövid beszédekben taglalták 
s mindegyikük a legjobb reménnyel néz az igazság-
ügyminiszter működése elé, s megvannak győződve 
hogy a leghelyesebb uton fog  haladni, kitűzött 
nagy feladata  felé.  Ülés végén Weckerle pénzügy-
miniszter beterjeszti jelentését a pénzügyi közigaz-
gatási biróság végleges szervezéséről. 

Május 29-én nemcsak a képviselőháznak, de 
az egész országnak nagy jelentőségű napja volt. 
Szilágyi Dezső mondta el rég ohajtott programm-
beszédét, melyett a képviselőházban általában nagy 
érdeklődéssel hallgattak, sőt helyeslésekkel el is 
fogadták  a polgári és bűnvádi eljárás reformjáról 
és a bírói szervezet kiépítéséről hangoztatott elve-
ket. Szilágyi beszéde korántsem volt azon a mar-
gas színvonalon, melyen ellenzéki korában tartott 
beszédei állottak. A programúinak kimagasló része 
a szóbeliség és bűnvádi eljárás apotheosisa volt; s 
elmondhatjuk, hogy a magyar parlamentben még 
senki sem beszélt oly behatóan és meggyőzően a 
szóbeliség és közvetlenség előnyeiről, mint éppen 
Szilágyi Dezső. S megdönthetlen érvekkel mutatta 
ki, hogy szavai nem csupán divatos jelszavak, me-
lyeket népszerűség hajhászásból szoktak emlegetni, 
hanem komoly alappal biró elvek, melyeknek meg-
valósításához minden tőle kitelhető erővel hozzá 
fog  látni. Továbbá kijelentette azt is, hogy nem 
fog  csak az ígéretnél maradni, hanem a cselekvés 
terére fog  lépni s első teendője lesz a bírósági-
szervezet olyatéu átalakítása, melynek kapcsán a 
polgári eljárás fokozatos  behozatala lehetővé fog 
tétetni. Majd a járásbíróságok tárgyalásaiban ér-
vényre fogja  juttatni a szóbeliség és közvetlenség 
elveit; a járásbíróságok ítéletei ellen csak egy fokú 
fellebbezés  lesz a kir. törvényszékhez, a hol ismét 
szóbelileg fog  meghozatni az ítélet. Szilágyi beszéde 
olyan nagy hatást keltett, a minőt tán még egyet-
len miniszteré sem, s különösen az ellenzék lelke-
sedett a miniszterért. Azon kijelentése, hogy „az 
e l l e n z é k e n t e t t i g é r e t é t bevál that-
ja, még ped ig t e l j e s e g y e t é r t é s b e n a 
k a b i n e t t e l és a t ö b b s é g g e l " az ellenzék 
sorai között lelkes ovációkra talált. Mikor a , ró-
nak „Trinktagok11 által képezett oázok. — 
Azonban az, a hová törekszik az ember, a miben 
minden vágyai összpontosulnak az a Pausa — a 
midőn első nap a „Reis-Buillont-' megeheti, — s má-
sodnap az isteni „Wohlgesmack-'-kai dőzsölhet s a 
harmadik napi becsinált után mindent szabad — 
de csak mérsékletesen — enni. 

Minő étvágy — sokan nem tudják izgatott-
ságukban miként fogják  a kést meg a villát. 

Ha van valami hibája a kúrának csakis az, 
hogy igen sokat eszik utánna az ember. A sovány 
emberek többnyire kihiznak utánna. Sápadt, gyenge 
emberekből életteljes embereket varázsol — s G 
hét — 3 hó mily rövid szaka az emberi életnek 
— s utánna meglehet győződve az illető, liogy 
életét sok évvel toldotta meg, mert mindazon be-
tegségi anyag, a melyet örökölt, orvosság, ét-
kezés vagy bármi uton testébe jutott, az ki van 
tisztítva belőle — és már néhány nap alatt visz-
szanyeri azt a régi erőt, s elevenséget, a melylyel 
azelőtt birt, s ha nem birt, nyer ezen kura által. 
Ha küzdöttünk, s követtük a papa tanácsait, úgy 
küzdelmünk után meg is vau a dij, de a melyet ki is 
kellett érdemelni — mert „harcz nélkül nincs győ-
zelem; nélkülözés nélkül nincs élvezet és megtisz-
tulás nélkül nincs gyógyulás.-4 

23. Mim. 

gram beszédnek vége volt Károlyi Gábor és Zichy 
Jenő grófok  üdvözölték először Szilágyit. Ezután 
10 percnyi szünet volt, mely alatt a két ellenzék 
részéről Győri Elek és Hodossy Imre ünnepélyesen 
megígérték Szilágyinak, hogy jelzett törekvéseiben 
támogatni fogják.  Ezután következett a részletes 
vita melyben Fenyvessy Ferencz, Irányi Dániel és 
Boda Vilmos szólaltak fel,  mety után a részletes 
vita is véget ért. Szilágyi a részletes vita alatt a 
képviselőválasztások elbírálásáról, a katonai bün-
tető eljárásról, a birák fizetésfölemelésérdi  és a 
börtönügyről nyilatkozott. Az ülés Szilágyi általá-
nos éltetésével végződött. 

Május 31-én a képviselőház rövid ülést tar-
tott, melyen több beterjesztést intézett el. Ezután 
az 1887. évi záró számadásokat tárgyalták, s több 
felszólalás  után a többség megadta a kormánynak 
a fölmentést.  Következett volna a nemzetközi fll-
loxera-egyezség becikkelyezéséről szóló javaslat tár-
gyalása, de mivel a szakminiszter és a szakállam-
titkár nem volt jelen, a tőrvényjavaslat tárgyalá-
sát elkeltett halasztani. 

Junius 1. A képviselő háznak a mai napon 
ismét rövid ülése volt, melyen az elnöki beteijesz-
tések után több apróbb ügyek intéztettek el. Ez-
után a nemzetközi fillorera-egyezség  becikkelyezé-
séről szóló javaslatot a ház Hegedűs Sándor elő-
adó, Hermann Ottó és Baros Gábor miniszter hoz-
zászólása után változatlanul elfogadta.  A magyar 
földhitelintézet  által engedélyezendő szabályozási 
és talajjavitási kölcsönről szóló törvényjavaslatra 
Tisza István, Dessewffy  Aurél gróf,  Széli Ákos, 
Wekerle Sándor pénzügyminiszter, Horváth Gyula 
és Horánszky Nándor tettek megjegyzéseket, mire 
a ház a javaslatot lényegtelen módosításokkal el-
fogadta. 

K r L Ö A T K L É K . 
— Uj rendőrkapitány. Csikvármegye főispánja 

Csíkszereda város rendőrkapitányává T. Nagy Im-
rét a „Székely-Nemzet" csíkszeredai társszerkesz-
töjét nevezte ki. Az uj rendőrkapitány folyó  hó 
2-án tette le a hivatalos esküt s azonnal el is 
foglalta  állását. Gratulálunk T. Nagy Imre urnák 
kiben tapintatos, erélyes és szorgalmas rendőrka-
pitányt reményiünk nyerni. 

— A csikmegyei polgári leányiskola folyó 
1889. évi junius hó 11-én a zsögödi fürdőn  májá-
list rendez. Kezdete délután 2 órakor. 

— T ü z e s e t . Csikszentimrén mult hó 29-én 
estve 9—10 ora között tüz ütött ki és két gazdá-
nak épületeit elhamvasztotta. Meg kell említenünk, 
liogy a szentinireiek nagyrésze igen roszszul viselte 
magát a szerencsétlenség alkalmával, mert az ol-
tás körüli teendőktől sokan távol tartották magu-
kat. Épen igy viselték magukat az elöljáróság 
tagjai is, kik — egy-két tag kivételével — meg 
sem jelentek a veszély színhelyén. Csak a szom-
szédos Szentkirály községből megjelentek buzgó 
működésének lehet köszönni, hogy a tüz localisal-
tattott és ma 50 esetleg 100 gazda nem kesereg 
a romok felett. 

— A t r ó n ö r ö k ö s n é f é r j e sirjánál. Stefánia 
özvegy trónörökösné május 30-án reggel 9 órakor 
Sylva Tarouca grófnő  kíséretében megjelent az ural-
kodó családnak a bécsi capucinus templomban levő 
kriptájában. Az özvegy trónörökösné Meyer Lőrinc 
gvardián kisérte Rudolf  trónörökös sírjához, hol a 
trónörökösné mögött Sylva Tarouca grófnő  térdelt. 
Imádság után a trónörökösné letett a koporsóra 
két virág bokrétát, melyet maga kötött s köny-
uyes szemmel hagyta el a sírboltot. Először járt 
ott azóta, hogy végleges nyugvó helyére tették a 
trónörökös koporsóját. 

— A bukaresti m a g y a r nfik a napokban szép 
adománynyal lepték meg az erdélyrészi kulturegye-
sületet. 192 és fél  frankot  gyűjtöttek össze az E. 
M. K. E. lobogó-alapjára, mely tudvalevőleg ren-
delkezési alap is egyszersmind; az összeget Bar-
talus Jánosné, a bukaresti magyar református  lel-
kész neje, küldötte be Kolozsvárra. A bukaresti 
magyar nők bebizonyították ezzel is, hogy húznak 
még haza s nem feledkeznek  meg igazi hazájukról. 

— Utazás a föld  körül — vasparipán. Kob-
lenzből írják, hogy oda szombaton este két fiatal 
ausztráliai érkezett, kik Melbourntól egész odáig 
a mennyire lehetett, vasparipán utaztak. Melbourn-
ból Sydneybe az 1000 mérföldet  vasparipával tet-
ték meg, itt hajóra ültek és Jávába mentek, innen 
Signaporéba és Birmába részint hajon, részint vas-
paripán. Birmából Delhin, Indián át, Syrába, Athén 
Sicilia, Nápoly, Kóma, Fltow, Milánó, Laceni 
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Strassburgon át jutottak el Koblenzbe. Az érdekes 
utasok most már hat hónapja, hogy nton vannak, 
s ez alatt az idő alatt 5400 angol mérföldet  jár-
tak be. Koblenzből a két jó lábu fiatal  ember Köl-
nön át Londonba megy s aztán Párison és Berlinen 
át visszafelé  indulnak. Mindketten igen jól érzik 
magukat és ugy beszélnek a világkörüli utjokról, 
mint valami vasárnapi kirándulásról s eszükbe se 
jut bámultatni magukat. 

— A nyomorék szerelme. A bécsi ügyészség 
az osztrák fővárosnak  két érdekes alakját állitotta 
a napokban az esküdtek elé. Egy agyafúrt  asszony 
ült a vádlottak padján szép tiatal leányával együtt 
s velők szemben panaszosként egy púpos sánta és 
félkegyelmű  fiatalember,  a kitől a szerelem édes 
hizelgéseivel csalták ki vagyona nagyrészét. A sze-
gény nyomorék, Siegfried  Teofil,  három évvel ez-
előtt került Bécsbe s hirdette az újságban, hogy 
kedvtelésből, fizetés  nélkül is beáll gyakornoknak 
egy nagyobb kertészetbe. A hirdetés hozzávezette 
Bailer Anna asszonyt, egy képkereskedő feleségét, 
a kinek Ottakringben háza és kertje van. Csakha-
mar megegyeztek és Siegfried  a Bailerék házába 
költözött, a hol eleintén negyven, majd hetven fo-
rintot fizetett  egy havi ellátásáért. A mikor Bai-
lerné megtudta, hogy a szegény nyomorék volta-
képen jómódá ember s van körülbelöl százezer fo-
rintja, azzal kezdte őt hitegetni, hogy leánya, á 
kiért titokban epedett, hozzámegy feleségül.  Az 
együgyű Siegfried  egészen belebolondult a szép le-
ányba, mert az is áltatta őt szerelmével s rokona-
ira bizott vagyonából kikért lassankint vagy har-
minczezer forintot,  mely az utolsó krajczárig a 
Bailerné zsebébe vándorolt. A jó asszony közjegyző 
előtt szerződést kötött vele s arra kötelezte ma-
gát, hogy bizonyos összegért eltartja élete fogytáig. 
Birtokot is vásároltak közösen s noha Siegfried 
fizette  ki az árát, az asszony ugy felezte  meg, 
hogy a saját része hatezer forintot  ért, a társáét 
pedig csak kétszázhuszonöt forintra  becsülték ké-
sőbb a szakértők. S a mikor kezei közt volt a 
szerződés, a mely körölbelöl tizennégyezer forintot 
juttatott neki, valósággal koplaltatta a szegén Si-
egfriedet.  Szolgát fogadott  melléje s kettőjüknek 
harmincznyolcz krajczárt adott naponkint élelemre. 
— Mindezeket maga a panaszos beszélte el da-
dogva, akadozva az esküdtszék előtt, de mivel a 
tanuk nem vallottak teljes határozottsággal, Bailer 
Annát és leányát, Bailer Ida kisasszonyt fölmen-
tették a csalás vádja alól. 

— Nyilvános számadás. A folyó  év és hó 
21-én Csikszépvizen a műkedvelő itjuság által a 
lésitendő kisded-óvoda javára rendezett előadás 
jövedelméről, mint egyleti pénztárnok nyilvános 
számadásomat következőkben teszem meg azon ki-
jelentésem mellett, hogy a tiszta pénztári marad-
ványt gyümölcsöztetés végett a csíkszeredai ta-
karékpénztárba helyeztem. Tiszta jövedelem 9 frt 
62 kr, ehhez járulnak a felülfizetések,  és pedig: 
Jakobi Gergelyné 2 trt. özv. Száva Istvánné ti  frt, 
Zakariás Zakiné 1 frt,  Zakariás Izsák 1 fit,  Za-
kariás Péter 60 kr, Csiszér Pető 60 kr, Kain 
Adolf  60 kr Theil F. 60 kr, Mihály F. 60 kr, Dáj-
bukát Dávid 20 kr, Fejér Antal 20 kr. Sohefter 
J . 60 kr, igy összesen 19 frt  32 kr. Fogadják a 
n. érd. pártoló közönség és a lelkes adakozók szi-
ves adományaikért hálás köszön etüuket. Potoczky 
Lajos egyl. pénztárnok.. 

— RÖVID HÍREK. Véres katonai verekedés 
volt Pozsonyban. A közös hadseregbeli és honvéd 
katonák összetűztek, s mind a két fél  fegyverre 
kapott. Egy honvéd-őrvezető szétzúzott fővel  halva 
maradt a verekedés színhelyén. Azonkívül számos 
katona és egy rendőr is súlyosan megsebesült. — 
Bismarck herczeg birodalmi kancellár, nejével 
Schönhausenbe utazott. — A cár a montenegrói 
fejedelmet  a lövészezred ezredesévé nevezte ki, s 
a tiszteletére rendezett fényes  lakomán ugy kö-
szöntötte föl,  mint „ O r o s z o r s z á g e g y e t -
l e n i g a z és hü b a r á t j á t " E felköszöntö-
vel élénken foglalkozik  az öszzes európai sajtó. 
— Aranylakodalmat ültek D'Ellevaux Frigyes lovag 
fővárosi  háztulajdonos és neje, született Feldinger 
Matild asszony. — Összeesküvés a cár ellen. A 
rendőrség nyomára jntott több titkos társaságnak 
melyek közül az egyik merényletet tervezett a cár 
és a cári család több tagja ellen. — A pápa egész-
ségi állapota teţjesen kielégítő. Közelebbről misét 
mondott és megáldoztatta a hívőket, kik közt 
sok idegen volt. — Mllica montenegrói herczegkis-
asszonyt, Nikita fejedelem  második leánygyermekét 
a napokban eljegyezte Nikolajevics Péter orosz nagy 
herceg. — ű felsége  a persa sah tudvalevőleg kör-
utat tesz most Európában s mi hozzánk is készül. 
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Tekintetes Szerkesztő ur! 
Becses lapja 22-ik számában a k.-jakabfalvi 

„ásványviz-forrás"  czimén egy vezérczikket olvasok, 
— e czikkre következők a m e g j e g y z é s e i m 

Czikkiró ur nekiront Csikvármegye tkts. ál-
landó-választmányának, neki 

a tkts. megyei tör-
vényhatóságnak és mindkettőt irtózatos tévelygő-
nek nevezi. 

Sajnos, hogy czikkiró ur van a legnagyobb 
tévedésben s mindenkit az előtt, hogy a tények 
valódi állásáról meggyőződést szerzett volna, té-
vedéssel gyanúsít, mert a valódi tény a követke-
zőleg áll 

K.-Jakabfalva  községének volt egy borviz-
torrása az úgynevezett „borvíz patakában', — 
ezen borviz-forrás  vegyelemeztetett az 1887-ik év 
folyamán;  a létezett és vegyelemzett ,.borviz-for-
rást" a saját helyiségéből a községi biró önhatal-
múlag kimozdította, ásatás és kőhányatás követ-
keztében a forrásnak  és borviznek egészen más 
helyet és más vizet teremtett. Tehát nem azon borviz-
forrástól,  mely vegyelemezve volt tagadtatott meg a 
közforgalombahozatal,  hanem attól, a melyet a biró 
önkényüleg ásatás és kőhányás következtében 
teremtett. A tkts állandó választmány é> a tör-
vényhatóság ez irányban hozott hatarozata tehát, 
ha eltekintünk a fennálló  perektől, még akkor is 
a teljes igazságon alapszik. Nagyon furcsán  venné 
ki magát, hogy a vegyelemezett forrástól  eltéróleg 
egy újonnan nyitott és senki által nem vegyeleme-
zett borviz-forrásnak  adjon életet, úgy a tkts. ál-
landó választmány, valamint a tkts. törvényható-
ság akkor, a midőn annak alkatrészei senki által 
nem ismertetnek. Ily felfogás  és ily követelés 
csakis a K.-Jakabfalva  községi biró fejében  fo-
gamzhatik meg és csakis az ő fejével  követeltet-
hetik. 

Ennyit az igazság és a biztos tájékozhatás 
érdekében szükségesnek láttam fennemlitett  czik-
kére megjegyezni, s ez úgy hiszem elegendő arra, 
hogy a biztos alap mindenki által tudassék.**) 

Solnay  Sándor, 
k.jakablatvi binokos. 

Tisztelt Szerkesztő Ur! 
A „Csiki Lapok" 22-ik számának „Különfé-

lék-' rovatában „Izgatás" czimen a csikszentimrei 
közhelyek arányosítása iránti ügyben 1'. évi május 
hó 23-án tartott tárgyalásra vonatkozólag kiadott 
közlemény a tárgyalás menetét nem a valóságnak 
megfelelöleg  hozván nyilvánosságra, az igazság és 
a csikszentimrei birtokosok érdekében kötelessé-
gemnek tartom, következőkben igazítani helyre: 

A tárgyalás tárgyát képező előmunkálatok 
teljesítése folyamán  a jelenvolt birtokosok magu-
kat illedelmesen és csendesen viselték mindaddig, 
míg a mérnökválasztásra került a sor; akkor azon-
ban a birtokosok nagyrésze — valószínűleg félre-
vezetés folytán  — azt jelentette ki, hogy: „ará-
nyosítani nem akar, mérnököt nem választ, majd 
meglátja — ki valasztja meg" s ezen kijelentés 
után a községházából eltávoztak. A bennmaradt 
néhány birtokossal pedig a működő mérnök meg-
választása megtartható nem levén — ez okon kel-
lett elnapolni a tárgyalást. l>e az eljáró tvszéki 
bírót — alóirottat ínég szóval sem fenyegették, 
annál kevésbbé kövekkel felfegyverkezve,  — sőt 
a tárgyalás folyamán  senki ellen sem történt ész-
revehető fenyegetés. 

Nem való tehát, hogy a tárgyalás a bántal-
mazássali fenyegetés  miatt hagyatott volna abba, 
hanem egyedül a fennebb  jelzett körülmény szol-
gált okul arra. 

A tényállástól ennyire és .ily módon eltérő 
közlemény — nemcsak lugy más községek lakói 
között is az ilynemű tárgyalások megakadályozá-
sára hátrányos befolyást  gyakorolhat, — de egy-
szersmind a csikszentimrei birtokosok károsítását 
is nem csekély mértékben előidézheti — amennyi-
ben a valódi tényállást közvetlenül nem ismerő 
működő mérnököt részben a vállalkozástól elri-
asztja, részben pedig nagyobb munkadíj-követelésre 
indíthatja, — tekintettel a közleményben leirt fe-
nyegetésekre. 

*) E rovat alatti közleményekért ceak a sajtóhatóság-
gal szemben vállal felelősséget  a Szerk. 

Sol na; Sándor birtokos ur fenti  „ m e g j e g y i é -
i é r e" legközelebb visszatérünk, hogy be tegyen igazolva: 
vájjon ki vio tfvadáakso?  Bnrk, 

A fentiek  alapján tisztelettel kérem t. szer-
kesztő urat, szíveskedjék ezen helyreigazításnak 
becses lapjában — az igazság és a közérdek szem-
pontjából — helyet adni.*) 

László  Domokos, 
kir. tűmzéki eljáró biró 
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— A május 30-iki országos vásárunk élénk 
kereslettel emelkedő árak mellett folyt  le. Különö-
sen a szarvasmarha és lópiaeznak volt nagy ke-
reslete s daczára annak, hogy az eladásra hajtott 
állatok száma messze hátra maradt a korábbi lét-
szám megett, mégis több volt az eladás, mint ko-
rábban, minek folyamánya  aztán az áremelkedés 
volt. Ezt kiválólag a Ióáraknál lehetett tapasz-
talni, s a mi eddig szokatlan volt magyarországi 
lókupeczeink is ellátogattak hozzánk, 140—180 fo-
rintot adván egy pár kifejlett  igáslóért világos 
jeléül lóállományunk határozott javulásának. Ily 
emelkedés érezhető a marhaáraknál is s különö-
sen a kifejlett  és kitartott ökröknél, a melyeknek 
párja 180—240 frt  között ingadozott. A gabonai 
piacnál bármily silányok is egész megy eszeit e ve-
téseink áremelkedés még fsem  vehető észre, ellen 
ben áilandó magas árak mellett, lett értékesítve a 
friss  sajt 2 frtól  2 frt  20 krig. 

A trieszti általáuos biztosító társaság (Assi-
cnrazioni Generali) részzényesei f.  é. április hó 
3o-án tartották meg Triestben 57-ik évi közgyiilé-
söket, melyen beterjesztettek a társaságnak l«HS. 
évi mérlegeit. A jelentésből értesülünk, liogy a le-
folyt  év a biztosítási iparra nézve általában ked-
vezőtlen vala s ez a közzétett mérlegben is kife-
jezést talál, a mennyiben a jégbiztositásí ág 1.7Si; 
frt  54 kruyi és a szállítmánybiztosítási ág I5.1S6 
frt  44 krnyi veszteséggel záródnak. Ellenben a 
tüzbiztositási ág 241,341 frt  87 krnyi, az életbiz-
tosítási ág pedig a biztosított feleket,  megillető 
87,078 frt  29 krnyi nyereményrész levonásával 
139,322 frt  77 krezárnyi eredményezett, valamint 
az A. és B. mérlegek tőkebefektetése  is 5i; 1.142 
frt  86 krnyi tiszta jövedelmet szolgáltak. Az ár-
folyauiingadozás  fedezetére  szolgáló tartalék 
440,804 frt  31 krral gyarapodott és 1888, de-
cember i 1-én 936,597 frt  86 krnyi összegei éri el, 
de lia a számítás a mai ártolyamok szerint törté-
nik az 1,300,000 frtra  emelkednék. Az életbiztosí-
tási díjtartalék 1.852,43li frt  6 krral gyarapodott 
és tett 1868. deczember 31-én 24.588,nii8 frt  59 
krt. Az 1888-ik évben 16.122,711 frt.  63 kr erejéig 
kötettek uj biztosítások, melyekkel az 1888. de-
cember 31-én érvénybe volt biztositások tőkeösszege 
110.813,920 frt  83 krra emelkedett. Az 1888-ban 
kitizntett károk összege 9.877,592 frt  55 kr, mely-
hez hozzá adva az előbbi években teljesített kár-
térítéseket, 217.25 7,494 frt  75 krnyi tekintélyes 
összeget nyerünk, melyet a társaság alapításától 
1888. deczember 31-ig tizetett ki károkért. Ha-
zánkban az intézet 127,967 káresetben 40. 403,485 
irt 98 krnyi kárpótlást nyújtott. — Miután az in-
tézet, összbiztositéki alapjai 2.248,672 frt  57 krral 
gyarapilatlak és ezzel azok 38.369,849 frt  10 krra 
emelkedtek tiszta jövedelemként 680,019 frt  93 
kr mutattatott ki, miből egy részvényre Hi2 frt 
aranyban vagyis 255 frank  jut osztalékul. Az ed-
digi igazgatóság s e szerint a magyar igazgat ó-
tanács tagjai: Hegedűs Sándor és Jókai Mór is 
három évre ismét egyhangúlag megválasztattak. 

*) László Domokos kir. törvényszéki eljáró biró ur 
„Helyreigazitás"-ának sziveseu adunk helyet, de megjegyezni 
kívánjuk, hogy a kérdéses ügyről szóló tudósítás csak annyi-
ban téves, amennyiben az állittalutt abban, liugy „a kiszál-
lott tvszéki biró a népnek veszélyes fenyegetései  folytán  látta 
jónak a tárgyalást abban hagyni." — Szívesen elismerjük, 
bogy a tárgyalás abbanhagyása a László biró ur által teunebb 
előadott okokból történt, de egyebekben közleményünket fenn 
kell tartanunk, mivel meggyőződtünk, hogy az ingerült m-io 
ugyan László törvszéki biró ur, de a községi biró elten való-
ban nagy volt, mert öt tartják az ariuyo>itási eljárás okozn-
janak. — A veszelyes fenyegetésekre  nézve sem tévedett tu-
dósítónk egyébben, mint csakis abban, bogy ezeket az eljáró 
biró ur és nem — mint valóságban történt — a községi biró 
személye ellen intézetteknek jelezte. Szerk. 

Felelős szerkesztő: Dr, BOCSKOR B É L A . 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON, 
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8z. 163—1889. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csiksoinlyói r. k. finövelde  élel-

mezése — az erd. r. k. Ijrazíííitótanáesnak 
r (5 

f.  évi 761. számit rendelete következtében — 
az 1889. szept. 1-étől 1892. évi aug. 31-ig 
teijedő h á r o m é v r e a f.  1889. évi j u -
l i u s h ó 1-éll a növeldei igazgató szállásán 
délelőtti 9 órakor kezdődőleg megtartandó 
árlejtési versenytárgyaláson bérbe adatik. 

Bérleni szándékozók a verseny I árnyalás 
előtt tartoznak a kikiáltási ár (minden finü-
veldei alapítványos és fizetéses  növendék 
után évente 94 frt  50 kr.) 10" „ készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban letenni. 
Zártajánlatok is, melyekhez az óvadék mel-
lékelve van, a tárgyalt) bizottság által el-
fogadtatnak. 

Az árlejtési feltételek  az igazgatói iro-
dában a hivatalos órák alatt betekinthetők 

Kelt Csik-Somlyón, 1S89. május :50. 
I m e t s F . T á l c ó , 

fnn'ivelde-iírazgal  •>. 

Sz. 1482—1889. 
k. íi. 

Z E U r d - e t é s á - r l é j t é s x e . 

A nagyméltóságú ni. kir. igazságügyiiiinisterium a gj&vgyószentniíklósí kir járásbiró-
sági fogház  fvlépitését  í)510 forint  1)0 kr o. é. összeg erejfíg  engedélyezvén, ezen munkálat 
foganatosításának  biztosítása czéljából 1889. évi junius hó 15-Í& napjának d. e. 10 órájára 
a gyergyószentiiiiklósi kir. járásbirósá^i hivatalos helyiségben tartandó, ugy szóbeli, 
mint zártajánlati versenytárgyalást hirdetek. 

Versenyezni óhajtókat felhívom,  hogy fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költse»- után számítandó, s a részletes feltételekben  előirt 5%-nyi 
bánatpénzzel ellátott zártajánlataikat, a kitűzött napon d. e. 9 órájáig, a nyíltan versenyezni 
óhajtók pedig, szintén 5" ,,-nyi bánatpénzüket a tárgyalás megkezdése 'felőtt,  n e v e z e t t k i r . 
jfirásbirósa^lliil  annyival inkább beadni igyekezzenek, mivel a későbbén érkezettek 
ügyelőmbe nem vetetnek. 

A szóbán forgó  munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részletes árlejtési feltételek 
nevezett k i r á ly i járásbíróságnál, ezenkivtll utóbbiak még a brassói, kolozsvári, székely-
udvarhelyi és csikszeredfii  királyi ügyészségeknél naponkint a rendes hivatalos órákban 
niegtokimhetők. 

Csik-Szereda. 1889. junius 1-én. 
A csíkszeredai királyi ügyészség : 

BARTHA IGNÁC, 
királyi ügyész. 
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I. évfolyam. Csik-Szereda, 1889. junius 19. 25. szám. 

| Szerkesztőségi Iroda: # 
+; Ceik-Szereda » 
tSznltán-hii, (poata mtU*tt)£ 

hová » 
+ ^ 
^ a lap szellemi részét illető ;+ 
T közlemények küldendők, j j 
t Z i a d ó h l v a t a l : t 
+ Györgyjakab  Márton  * 
f  könyvnyomdája 
4 hovi * 
X ai slöflsstésl  ptazek éi * 
" hirdetések kttldendók 5 

CSÍKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

ZkdLEGKTELElSTXX: TVT-rNT-p-R-M S Z E E D A K T . 

-K 
Előfizetési  ár: * 

Egész évre * Irt. a-
y Félévre Sí frt-  + 
± Negyedévre 1 frt. 

t Hirdetési dijak: » 
j 3 hasábos petitsorért vagy J 
j annak helyéért 5 kr. J 

Bólyegdijért külön minden 't 
beiktatásnál 30 kr. % 

* £ 

Nyílttéri czikkek » 
-X soronként 10 kréit közöl- * 

S telnek , s 
-VT í í T T - í r VT ~r -rtiB'k 

Húsvágó»! mizériák. 
Csiksomlyó, 1889. junius 17. 

Az iparrendészet egyik ágában sincs 
talán annyi panasz, mint a húsvágási ipar-
rendészetnél s mégis a közigazgatás egy 
ágában sem oly lanyha az ellenőrzés, mint 
éppen itt s különösen a faluhelyeken,  a 
hová csak hónaponkint szokott bepillantani 
a hatósági közegnek mindent áthatni kellető 
éber vigyázata. 

Más helyeken legalább a drágaság 
miatt lehet csak panasz, de neklink a 
minőség, a tisztaság tekintében is folytonos 
liarczot kell vívnunk a mészárosokkal s az 
azokat ellenőrző közegekkel, úgy hogy abban 
az egy-két kiló húsban, mit naponként elfo-
gyasztunk, nem táplálékot, de valóságos mér-
get kell ennünk. Nincs hét, bogy panaszra 
panaszt ne küldenénk a szolgabírósághoz, 
a marhavizsgálattal megbízott szakközegekhez. 
De mind hiába, orvoslást nem kapunk s pe-
dig ugyancsak tarthatatlanok az állapotok, 
íme a példák. Van nekünk egy húsvágó-
széknek nevezett pajtánk, egy bűzös sárfé-
szek kellő közepén, a melynek oldalain oda-
száradva fityeg  az esztendőkről-esztendőkre 
hátra maradt hús és vér czafat.  Meszelést, 
súrolást, tisztogatást soha sem látott s mert 
egy rozoga tető van fölébe  emelve, niég a 
jótékony êső sem végezheti a tisztogatás 
munkáját, a minek természetes következmé-
nye, hogy millió és millió légy, bogár, 
pondró keres és talál ott biztos hajlékot. 
Hogy lehet ilyen helyiségben a hús tiszta 
kezelését megtartani? A borzsovai mészáros, 
ki a kert oldalára aggatja a kivágandó húst, 

sokkal tisztább húst mér, mint a mi hús-
székes mészárosunk. Ily helyiségben aztán 
a legegészségesebb híis is megbíízösödik már 
az első öt órában s pedig igen gyakran 
36 —48 órán kérésziül szokoit az eladásra 
szánt hús itt állani. 

De ez még nem minden Nem is olyan 
régen Jakab Antal gytnn. tanár úrnak olyan 
hús lett kiszolgáltatva, a melynek sejtjében 
egy dió nagyságú geny-zac.skó volt. A pa-
nasz meg lett téve már közel egy éve, de 
mindez ideig semmi lépés nem történt a 
megbüntetés tekintetében a rendészeti ható-
ság részéről. Hogyan lehet a bizalom szi-
lárd a marhavizsgálat szigora iránt? 

o o 
Egy második esetnél előfordult  az is, 

liogy a levágásra szánt marha ott az út 
közepén esett el valami belső betegség miatt; 
a közönség látta s figyelmeztette  is a vizs-
gálattal megbízott közeget arra, liogy aszó-
szoros értelmében ugy hiuvzolták be a vágó 
padra s mégis a marha le lett vágva, da-
czára annak, hogy si belső betegség — a 
sziv-baj a bonczvízsgálat alkalmával kon-
statáltatott. 

Egy harmadik, negyedik, ötödik és 
számtalan esetben az elöljáróság által kon-
statálva lett, liogy a friss  hús mellé meg-
szagosodott húst dobnak oda nyomtatóknak ; 
hogy nem mindennap lehet húst kapni, — 
hogy sovány, vén, marhahúst vágnak stb., 
stb. és még.-ie lett a fogyasztó  közönség ér-
dekében semmi lépés teve. S pedig ez a kö-
zönség rendes húsfogyasztó  és tekintélyes 
kontingest képező közönség, hiszen a 200 
tanulóból álló semiriarium, a 20 tagból álló 

szerzet rend, a !8 tanár, vagy 15 hivatal-
nok, 30 magános, lelkész, tanítókból álló 
család, csak elfogyaszt  naponként 100 kiló 
húst s mint ilyen számszerilleg is nagyon 
elég arra, hogy az 1888. évi VII. t.-cz. 14. 
czikkelylye és az ennek kapcsán kibocsátott, 
miniszteri rendelet 40. §-a alapján követel-
jen és ne kérjen De a mi közönségünk na-
gyon türelmes, várja hatóságaink intézke-
dését türelemmel s mig ez a kerülő útakon 
megérkezik, úgy segitene magán, hogy a 
szeredai mészárszékből hozatna magának ak-
kor, mikor minálunk friss  és jóminőségü 
vagy egy-egy kis borjú, disznóhúst kapni 
nem lehet. Mondom segitene, ha a hatóság 
erőszakos és igazán qualifikálhatlan  eljárá-
sával őt ebben meg nem akadályozná. Mert 
hát mit csinál a község-előljáróság? 

Megtiltja a papnak, hogy mástól ve-
gyen húst, mint a község mészárosától, el-
kobozván a nem onnan vett húst; Sándor 
Isvánnét, ki 8 iiiternatusbeli tanulónak fő-
zött ebédet, — két forintig  bünteti s a ta-
nulók levesét húsostól együtt a tűzhely mel-
lől kiönteti csak azért, mivel egyik tanuló-
nak az atyja véletlenül szintén mészáros s 
az általa Sz.-Imréről felhozott  húst merészel-
te megfőzni;  Adorján Imrének és több mások 
nak a szolgálóját a székúiján kitámadja s a Sze-
redából a saját házi szükségleteikre vitetett 
húst kosarastól együtt elveszi akkor, mikor 
Somlyón piszkos és bű'.ös marhahúson ki* 
viil más húst kapni n;in ldiet stb. stb. 

Jogosan, jogtalanul teszi-é ezt az elől* 
járóság, mi nem keressük, nem kérdezzük, 
megkérdezik a sértett felek.  E tények nem 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
J ó i é i és uyomor.*) 

— Irta: E. Klára. — 
A hímzéssel nagyon megvagyok elégedve, de 

holnapig nem tizetem ki a munka árát. mert ná-
lam most nincs apró pénz ; igyszólt Váradyné 
őnagysága, megelégedetten forgatva  kezében a gyö-
nyörű munkát. 

A szegény halvány arezn leányka, kihez e 
szavak intézve voltak, esdöleg enielé fel  kifejezés-
teljes szemeit s félénken  monda: 

— Szerettem volna ma megkapni a pénzt, 
hogy holnap ne kelljen újra eljőnöm, mert nagyon 
sok a dolgom. 

— Oh! az ne bántsa magát kedvesem, el-
küldöm én holnap reggel a pénzt, 

A szegény leány szomorúan távozott,, Vára-
dyné tigyelme pedig másfelé  lett igénybe véve. A 
Rzabónő épp most küldött haza két estélyi öltözé-
ket. Az egyik sötétkék bársony, gazdagon feldíszít-
ve krámszin csipkékkel; a másik halvány rózsa-
szín illusion, hasonló szinü atlasz-dissze). Az előbbi 
Váradyné. az utóbbi leánya számára készült. 

Váradyné heszólitá leányát a mellékszobából 
— Jer édes Blankám próbáld fel  e ruhát! 
Az aranyhaja szép szőke leányka közönyö-

sen tekintett a ruhára, nem látszott cseppet is 
örfilni  neki. Hogyan is tudna egy ruhának örühii 

' ) A gyergyószentmiklóai „rongyos-egylet" 8-ik jótékony 
eséhi estélye alkalmából „Jótékonyság" ozimü alkalmilag meg-
jelent lap egyetlen számából vettük át e tárczaczikkei .Szerk. 

egy olyan gazdag leány, aki dúsan el van halmoz-
va mindennel. 

Unom most próbálgatni, mama! mondá 
— ma este ugy is fel  kell vennem az estélyre s 
abkor gyönyörködhetsz bennem. 

— De ha igazitni kell rajta, akkor elkésünk 
az estélyrül. 

— Akkor más ruhában foguk  megjelenni s 
punktum. És a makacs elkényeztetett leányka szo-
bájába távozott. 

— Kis idő inulva atyja lepte meg öt egy 
gyönyörű kamelia-csokorral. 

— Nézd aranyos Blankám, a csokrot én ren-
deltem számodra! — Nem őrülsz neki V Ugy-e, ha 
egy deli ifjútól  kaptad volna, inkább ürülnélV 

— Attól meg el sem fogadnám! 
— De tőlem csak elfogadod? 
— Elfogadom,  csak most lmgyj magamra 

papa, pihenni akarok estig, mielőtt az unalmas 
öltözködéshez fognék. 

Es a hinta-székbe veté magát. 
Az atya homlokon c.sókolá egyetlen gyerme-

két., a kiért mindent áldozott volna, csak liogy örö-
met szerezzen neki, s a ki mindent oly közönyö-
sen fogadott  s aztán magára hagyta. 

* 
* 

Diszes közönség lepi el a fényesen  kivilági-
gitott táneztermet. A rendezők meg is tettek min-
dent a jótékonyczélu estély sikerére nézve, s igye-
keztek minél kellemesebb meglepetéseket szerezni 
a résztvevő közönséguek, Szőke és barna leányok 
sétálnak alá s fel,  fehér,  kék és rózsaszín ruhá-
ikban, Valóban kedves látvány! Blanka is ott lo-

beg, mint egy rózsaszín felhőbe  burkolt aranyos 
kis tündér. 

Ö a sors kegyencze. ottlnn kényelem é-i jóllét 
környezi, itt az imádók serege rajongja körül. 
Szülőinek szemfénye  s a házasulandó ifjak  bál-
ványa. 

Szépség és gazdagság! ezek oly tulajdonsá-
gok, melyek együtt véve nem minden halandónak 
adattak meg, és Blanka e kevesek közül való, 
Hogy aztáu boldog vagy boldogtalan sors vár-e 
reá, azt csak a jóságos Isten tudja. 

Hanem én elhagyom már e táneztermet, â 
vigalom helyét, mert szivein ugy vonz felkeresni 
azt a szegény halvány leánykát, aki ma oly szo-
morúan távozott el Váradynétól. hogy ez munkája 
diját dem fizette  meg azonnal. 

Szegényes házikóban, anyja beteg ágya mel-
lett térdel a szegény Rózsika, szép fekete  szemeit 
könynyek homályosítják. 

Oh a lelke ugy sír, ugy zokog! Fáj, na-
gyon fáj  neki, hogy nem enyhítheti anyja kínjait, 

Mily niegnevezhetle.i érzelem hatotta át ben-
sejét azon gondolatra, hogy munkája árából any-
jának gyógyszert vehet, meg egy pár czitromot, 
enyhítni vele láztól kiszáradt ajkait. Mily sürgősen 
végezte a munkát, hogy ma kész lehessen vele s 
a pénzt megkaphassa, és íme, Váradynénak nem 
leve apró pénze, hogy öt kifizethette  volna. 

Az az átkos büszkeség nem engedte mondani: 
— Oh fizessen  ki asszonyom, mert égető 

szükségem van a pénzre, szegény anyám betegen 
fekszik  s egy krajezár sincs házunknál. 

Akkor aztán talán felváltatta  volna Váradyné 
a nagy bankót apió pénzzel, 



Junius 19. 

is az eljárás megindításáért lettek felhozva, 
hanem illusztrálásául annak, lioj>y mennyire 
ki van szolgáltatva a somlyói különben ér-
telmiségből álló közönség e»y mészáros ön-
kényének s mert a közönség énlekeit a csik-
szépvizi szolgobiró úr megvédeni nem ké-
pes, felhívni  c mizerialis állapotokra a nagy-
ságos alispán úr és a kerületi állatorvos 
úr figyelmét! 

'Jöbhtn. 

L A P S Z K M I i K . 
1. Képviselőház. 

.lunius ft-án  a képviselőház rövid iilést tar-
tott, melyen hamarosan öt törvényjavaslatot tár-
gyaltak le. A pénzügyi közigazgatóság reformjáról 
szó ló javaslat Uokross Elek, Gyiirkovich György, 
Pogány Károly és Várady Károly módosításaival el is 
fogadtatott.  A Budapest főváros  által felveendő  köl-
csön bélyeg- és adómentességéről és Szeged vá-
ros kölcsönéröl s a vízszabályozási társulatok adó-
visszatérítéséről intézkedő javaslatok vita nélkül fo-
gadtattak el. A katonaköteles tanárjelölteknél 
adandó félévi  kedvezményről szóló javaslatnál Hor-
váth Ádám indítványozta, liogy a kedvezmény azok-
ra a tanár-jelöltekre is kiterjedjen, a kik második 
évi önkéntesi szolgálatot teljesítenek. Ez indítványt 
Csáky miniszter kifogásolta,  mire a többség a ja-
vaslatot eredetiben fogadia  el. 

Junius 7-én ismét többrendbeli törvényjavas-
latot intézet el a t. ház. A katonaköteles joghal-
gatónak adandó félévi  kedvezményről szóló javas-
latnál Fenyvessy Ferencz felszólalására  Csáky mi-
niszter kijelentette, hogy az egyetemeken katonai 
tudományok tanszékéről fog  gondoskodni, továbbá 
kijelentette azt is, hogy a félévi  kedvezményt azok 
a joghallgatók és tanárjelöltek is megkapják a kik 
második évi szolgálatra is küt"l"zt t ick. Ezután 
a regále tulajdonosoknak adandó kedvezmény tár-
gyalására került a sor, s igen élénk vita támadt. 
Szentkirályi azt kívánta, liogy a megszorult regále 
tulajdonosok még aratás előtt kapjanak előleget. 
Polónyi elleune volt a javaslatnak, mivel szerinte 
a kormányt uzsoráskodásra hatalmazza fel.  Mivel 
Weckerle pénzügyminiszter nem voltjelen a házban: 
a miniszterelnök szólal felt  helyette, mire a ház 
Ullmann Sándor módosításaival elfogadta  a javas-
latot. Több törvényjavaslat vita nélkül fogadta-
tott el. 

Junius 8-án a képviselőház itrt n lö.id ülést 
tartott, melyen Hentaller Lajos függetlenségi  kép-
viselő a szokásos lio nap fentartása  mellett iga-
zoltatott, a mit a szélsőbal éljenzéssel fogadott. 
— Ezután a harmadszori felolvasás  után is meg-
szavazta a t. ház az előző napon letárgyalt tör-

Miért is szégyelte bevallani, liogy ily nyomor-
ban siuylenek? talán azért, mert egykor ők is jó-
létet élveztek? 

Pedig a szegénység nem szégyen csak sze-
rencsétlenség. 

Szegény leányt elkezdte az önvád kínozni. 
Ha bevallja az igazat, most nem kellen" drága jó 
anyjának ez éjen át oly nagyon szenvednie, gyógy-
szert adhatna neki, mely enyhitné kínjait. Vissza-
megy, bevallja nyomorteljes helyzetüket és bizonyára 
megszánja öt a nagyságos asszony; hisz nem ala-
mizsnát kér, csak a sajátját. 

Oh. de Váradyék most jótékonyczélu táncz-
estélyen mulatnak, s igy nekik végig kell küzdeni 
e kínos éjszakát. 

Az elkényeztetett, ünnepolt, szép Blanka, ha 
tudná, liogy az a halvány, bánatos arczu leányka 
mily nagyon kiizködik a nyomorral, talán nem ma-
radna oly közönyös iránta, mint a szép ruhák iránt 
és gombostű-pénzéből is juttatna neki néhány lil-
lért, hogy anyjának gyógyszert vehessen vele. 

Szegeny Rözsika! Ü is líatal és szép, sok 
kísértéseknek van kitéve, s ezeknek daczára sem 
bukott el a nyomor sikamlós talaján s megtudta 
őrizni ártatlanságát. — 

Oh, ti gazdagok, kik gyönyör és jólétben 
úsztok, nyújtsatok segélyt azoknak, kiknek a sors-
tól csak a bánat, szenvedés, nyomor jutott osztály-
részül : törüljétek le a szegény szenvedők és 
árvák könnyeit! 

Minden mulandó az ég alatt, de a jótétnek, 
a szeretetnek áldásos emléke mindig élni fog  a há-
ládatos szivekben! 

c s í k i L A P O K . 

vényjavaslatokat. Végül l'échy Tamás boldog üne-n 
péket kívánt s erre az ülés az elnök életetése 
közben szétoszlott. 

.lunius l.f-án  tartotta a képviselőház a pün-
kösdi Ünnepek után az első ülést, melyen Péchy 
Tamás elnök Szilágyi Dezsőt, Hermann Ottót, Láng 
Lajost és Szapáry Gyula grófot  végleg igazolt 
képviselőknek jelentette ki. Azután néhány kér-
vényt és feliratot  terjesztett be elnök. Végül meg-
állapította a ház legközelebbi teendőit. 

.Tun 14. A képviselőház ma tartotta a máso-
dik ülésszakban utolsó ülését, melyen felolvastatott, 
a királyi leirat, mely berekeszti az országgyűlés 
második ülésszakát. Majd a ház junius havi költ-
ségvetése tárgyaltatott le. Ülés végén Irányi Dá-
niel interpellálta Baross minisztert a zóna-tarítia 
ügyében. Baross azonnal válaszolt Irányinak s azt 
a ház tudomásul is vette. Végiil l'écliy Tamás egy 
rövidke beszédben mondott búcsúztatót, a minek 
megtörténtével az ülés szét oszlott az elnök él-
tetésével. 

• lunius !.">. A képviselőház e napon megvá-
lasztotta a ház tisztviselőit. Alelnökökké válasz-
tattak Csáky László gr. és Bokross Elek. Jegy-
zőkké Beöthy Algei-n.in, Dárdai Sándor, Josipn-
vics Géza. Madarász József.  Szathmáry György, 
Tíbád Antal és Zay Adolf.  Háznagy Bezerédy Vik-
tor. Szilágyi I »ezső igazságiigymiuiszter indítványoz-
ta e%nlán. liogy az igazságügyi bizottság tagjai-
nak szama 1-Vről lii-re emeltessék föl,  a mit a 
ház el is fogadott. 

II. Főrendiház. 
Junins 12-én a főrendiházban  az isrts. évi 

állami költségvetés tárgyaltatoll. Első s/ónok S a-
m a s s a József  egri érsek volt. hes/éde során ki-
jelentelte, hogy nem léi az autóin,mi.ilól. Ajánlja 
hogy hivassék össze a kath. kongres zus s azzal 
kezdessenek meg a tárgyalások, mivel seninii ok 
sincs szeriiilo arra. hogy nz autonómia ügyellek 
elintézése függőbben  tarlassék. Továbbá dicséretre-
méltónak tartja, liogy Csáky niini-zler Budán in-
ternátust akar létesíteni a/'.a kinyilatkoztatását 
azonban nem látja ezélszeriin k, s a miniszter pro-
granimlieszédében kifejtett  elvektől \alő elhajlás-
nak tekinti, ha a felállítandó  internátusbaii a hit-
oktatón kiviil más t.'nári állást a miniszter nem 
kíván kath. papokkal betölteni. Szóló szerint, ez az 
osztrácisinusuak egy jele volna, s a mely eljárást 
a k a t LI. p a p s á g s e M NI ti 1 t j a s e III j e-
1 e ii j e ni e g ne m é r d e m 1 i, s annál k e v é s-
b é é r d e ni I i m e g a z t . h o g y e 1 I e n s é g u ek 
t e k i n t e s s é k . Szólónak a jelzett intézkedés fáj-
dalmat okozott s fölötte  mély sajnálkozásának ad 
kifejezést. 

l'tánna S z o n t á g h Pál beszélt bánatos 
hangi,n. Három pontban összegezte nézeteit e há-
rom pont nagyzás az államháztartásban, a föld-
adó magassága s a kormány sziikkeblüsége a pro-
testánsuk iránt. Beszéde végén fogyatkozó  biza-
lommal van ugyan a kormány iránt, de azért még 
is a költségvetést megszavazza. 

S c h 1 a u c h Lőrincz az autonomia ügyében 
kijelenté, hogy a mit mond, a z t c s a k az 
n e v é b e n mondja. Kifejti,  hogy azon .jogok, 
melyeket a magyar király a kath. egyház ügyében 
gyakorol, az egyháztól veszik eredüket s azok at 
a k a t li. e gy li á z b e l e é g y e z é s e n é 1 k ii 1 
más hatalmára á t r u li á / ni n e m 1 e li e t s 
ezen jogok az önállóság s az elkülönzés oly fo-
k á i g nem fejleszthetők,  a li o I s z á r ni á z á s u k 
j e l l e g é t \ a g y kor i á t a í t e l v e s z í t e-
ii ék. Beszédét azzal végzé, hogy a kath. auto-
nómiát puszta statut,uniók alapján létesilhetönek nem 
hiszi, s azért szerinte — ott kell kezdoni, a 
hol az eszmének lassú megérlelése remélhető : — 
k e z d e n i k e l l a h i t k ö z s é g e k n é l . 

Majd Z i c hy Nándor gróí beszélt s felhívta 
a kormány figyelmét  a földmívelő  nép érdekeire. 
Ezután foglalkozott  a S c. h 1 a «c h és S a in a s s a 
beszédeivel s azokban különös ellenmondást talál. 
A dolog lényegére azonban azt hiszi, hogy mind-
két egjlia.ií méltóság kölcsönösen egyetért abban, 

! hogy a kath. egyházi belügyekbe világi férfiak  be-
le nem szólhatnak. 

Zichy után S z t á r a y Antal gr. szólalt fel 
s kijelenti, hdgy a kormány iránt nem viseltetik 
akkora bizalommal, hogy a költségvetést neki meg-
szavazza, mivel a rekonstruált kormány sem vál-
totta be, a hozzá fűzött  reményeket. 

Majd Tisza Kálmán beszélt s kijelentette, 
hogy telyesen egyetért azzal, hogy a takarékosság 

25. szám. 

legyen a kormány elve. Ezután polemizált Szon-
táglial. Hangoztatta továbbá, hogy nem szabad 
eltéveszteni azt az elvet, hogy a takarékosság ne 
hátráltassa a haladást. 

Utánna Csáky miniszter polemizált Samassá-
Vrtl s védekezett az ellen, hogy a kath. papok ki-
zárattak volna a budai internátusból. Schlauch 
püspök szavaira megjegyzé, liogy senki kétségbe 
nem vonta a magyar kultura szükségét. 

Ezzel az általános vita befejeztetvén,  a ház a 
költségvetést általánosságban elfogadta.  Öt percz-
nyi szünet után megkezdődött a részletes tárgya-
lás, melyben Keglevich István gróf.  Baross Gábor, 
Hunfalvi  Pál, Csáky miniszter és Zichy Nándor 
gróf  vettek részt, miután a költségvetés részletei-
ben is elfogadtatott. 

Továbbá vita nélkül elfogadta  a főrendiház 
az 1887. évi állami kárszenvedés megvizsgálására 
hozott képziselöi határozatokat s a pénzügyi igaz-
gatás szervezetének változtatásáról szóló törvény-
javaslatokat. 

Junius 13-án a főrendiház  ismét tartott ülést 
melyben minden vita nélkül 11 törvényjavaslat fo-
gadtatott el. Az 1888. évi XX. tvezikken valamint 
a pénzügyi közigazgatóságokról szóló javaslaton 
pár stilláris módosítást tettek. 

Junius lö. A főrendiház  rövid ülésén az ülés-
szakot megnyitó királyi leirat fölolvasása  után Vay 
Miklós báró elnök igen meleg hangon emlékezve 
vissza az elmúlt második ülésszak lefolyására,  a 
jövőre is kerté a főrendek  támogatását. Köszöne-
tet mondott még elnökfársának  és a jegyzői kar-
nak mire az ülés véget ért. 

L E V K L K Z G S . 
A rongyos egylet harmadik estélye. 

tiyiM'gyó-Szenlniiklós, 1U8U. jnuiiH 7. 
Tekintetes Szerkesztő Ur ! 

Rendes tudósítója kétségbe van esve. — A 
rongyos-egylel h umadik estélyen meggyőződött, 
liogy a negyedik X-en túl lévő emberek csak re-
ménytelenül szerethetnek. Ez a meggyőződés bé-
nává lette jó időre, s ezért én írom le a folyó  hó 
(i-án megtartott estélyt. 

Tegnap a rongyos estélyen egy sereg angyal-
szépségű leányka egyszerre csak körülfogott.  — 
Mindeniknek kezecskéje tele volt valami papiro-
sokkal, s mindenik a nevem után kérdezősködött. 
Na bizony, mintha nem tudták volna! Tudta biz' 
azt egyik is, m isik is, meg a harmadik is, mert 
an vül, h >gy k '-rd,isiikre egyetlen szóval bár fe-
leltem voina. kikerestek a számomra kacsóikból 
egy-egy papírosat s felém  nyújtva kértek érte 12 
krajezárokat. 

A férliakban  is van kíváncsiság. — Én sem 
lehetek kivétel s ezért egész őszinteséggel be-
vallom, liogy vagy tízszer egymásután lázas siet-
séggel olvastam le a lá krajezárt, csakhogy annál 
hamarább megismerhessem e papírosak mivoltát. 

Mindmegannyi levél volt. — ,.Nóhiszen gyö-
nyörű dolog! Baross miniszter zóna-rendszerével 
a személy-szállítást olcsóbbá teszi a gyufánál,  s 
ezek a hamis lánykák 12 krra emelik a helyi pos-
ta-portót." 

A levelek tartalma iránti minden kíváncsisá-
gom daczára, ismert fösvénységem  miatt, épen e 
megjegyzést akartam a posta-díjszabályzat iránt 
oly kevés respektussal viseltető ,, levél-hordók"-nak 
dörgedelmes hangon elmondani, de nem volt rá 
időm. — A váltságpénz lefizetése  után egy pilla-
nat alatt magamra hagytak a kis gonoszok. 

Félrevonultam egy ablakmélyedésbe, hogy le-
veleimet egész kényelemmel olvashassam el. 

Felboutom a legelsőt. Semmi irás, teljesen 
üres papiros. Hm! Csak tán nem arra czé-
lozott a gonosz „postás", hogy iskoláimat nem 
épen eminensen végezvén, dúsfürtü  koponyám tar-
talma e fehér  lapra hasonlít ? Eh ! nem, ez nem 
lehet, hiszen nem volt iskolatársain a kedves kis 
„posta galamb" ! 

— De nézzünk egy másikat. Ez is üres? 
— Nem, — Ebben már irva van. 

„Kis le>clke,drága kis levélke, 
Nem tudod mi boldoggá tevéi te." 

Fiametta és két társának szerelmes szívből fakadó 
e szép dalát kezdém dúdolni a mint rápillantottam 
a kis levélre és felismertem  a legszebb női voná-
sokat, s már előre is örvendett mindig gyúlékony 
szivem az érdekes viszonynak, melyet a finom  so-
lok ígértek. 

De oh borzalom! Kezem még most is resz-
ket a sérelemtől, melyet az átkozottul szép VQU4« 
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sok tartalmaztak. Képzelje Szerkesztő úr, mi volt 
e levélben irva. Az, hogy én egy nagy .Jaj! 
meg nem mondom, hogy minek voltam nevezve, 
ínég megmondaná a szerkesztő ur, bogy az első 
levélben foglalt  czélzást eltaláltam. 

Egy dolog vigasztal. Az, ln>gy nemcsak raj-
tam esett meg az ilyen szép dolog; mások is kap-
tak csípős tartalmú leveleket. De ez mind csak 
hagyján, hanem az már még sem járta, hogy a 
közönség levél-írói közül sokan visszaéltek a ren-
dezőség bizalmával és megfeledkeztek  az illem kor-
látairól, melyeket a hölgyeknek küldött levelekben 
üzemmel kellett volna tartani. 

Sokkal helyesebb lett volna megmaradni 
egyetlen meglepetés mellett és a levelezgetést tel-
jesen elhagyni, hisz elég kellemes és érdekes meg-
lepetést képezett. Iiogy az estélyen egy . Jótékony-
ság" czintü alkalmi lap jelent meg ügyes irók csi-
nos és Jartaloindús czikkeivel, de felette  gyarló 
és minden kritikán aluli nyomdai kiállítással. A 
lap a rSzabó testvérek" helybeli nyomdájából ke-
rült ki. 

A levelekben foglalt  bosszantások a mi ked-
ves közönségünk kedvét nem tudták elrontani s é,-
fél  után 3 órakor oszlott szét a társaság. 

A jelenvolt hölgyek sorát leirui nem próbá-
lom meg, mert emlékezetem valamelyik szépség ha-
ragjának tehetne ki azzal, hogy egyiket vagy má-
sikat kihagyná a névsorból, már pedig ellensége-
ket nem óhajtok magamnak. /• 

2 5 éves jubileum. 
Lapunk mult számának ..Különfélék-'  rovatában 

röviden megemlékeztünk azon éves érettségi ju-
bileumról, mely folyó  évi julius hó lo-én Székely-
Udvarhelyen fog  tartatni. Alább közöljük az ünne-
pély meghívóját és részletes programmját: 

Szeretett volt tanuló társaink! 
Boros Lajos és Tompos lguácz barátaink, 

kik éretségi vizsgánk 25 éves ..jubücnmát-' meg-
ünnepelni indítványozták, válas/aiiokat nekünk 
megküldötték és megbíztak minket, hogy miután 
indítványunk általánosan helyeseltetik. az ünnepély 
napját és sorrendjét, mint helybeliek: állapitauók 
meg — és arról titeket értesítsünk, Mi helyben 
lakók ezen megbizást a legnagyobb készséggel 
elvállaltuk s a többség nézetének megfelelően  az 
ünnepély föuapját  folyó  évi j u I i u s 10-én szer-
da n a p r a határoztuk. 

Felkérünk tehát kedves barátaink, hogy az 
ünnepély főnapját  megelőző napon iüSz.-Udvar-
helyen okvetetlenül megjelenni szive>kedjetek ; — 
inert ezen öröm-ünnepély csak akkor lesz teljes, 
ha azok kiket a bölcsgondviselés életben megtar-
tott, mindnyájan össze jövünk és egymással, ha bár 
rövid ideig is kedélyes, órákat eltölthetünk. 

Ezen kérésünk teljesítését anuyival is inkább 
reméljük, minthogy alig lehet kilátás és alkalom 
életünkben még egyszer összegyűlni. 

Az ünnepély sorrendje a következő: 
1) 188». julius 'J-én érkezés Öz.-Ldvarhelyre, 

bármelyikünknél jelentkezni lehet; mert az elszállá-
solásról gondoskodva van. 

2) Este társas összejövetel. 
3) 1881». julius 10-én reggel 9 órakor tisz-

telkedés Kovács Antal helybeu lakó volt taná-
runknál. 

4) 10 órakor ünnepélyes ,.Te Deum" a 
plébániai nagytemplomban, melynél mindenik meg-
jelenendő lelkész társunk közreműködik. 

6) Isten tisztelet után ünnepélyes gyűlés és 
az esetleges indítványok tárgyalása helybenlakó 
volt tanárunk Kovács Antal elnöklete alatt, a gym-
nasium azon helyiségében a hol az érettségi 
vizsgát 18<i4. junius 27-én letettük. 

6) Ezután d. u. 2 órakor díszlakoma. 
Végül kélünk kedves barátaink, hogy ezen 

meghívásunkra egy levelezői lapon szíveskedjetek 
értesíteni arról, hogy julius ít-én körülbelül liany 
órakor fogtok  érkezni. 

Megérkezéseteket várva maradtunk: 
Sz.-Udvarhelytt, 18tí:i. május 30-án. 

Szerető barátotok és volt tanuló-társaitok: 
Ugrón  Gábor, Dobay Dénes,  /Mzsi  (iy.  Sebest 

Akol,  Púál  Jánosi. 

K i l L Ö H í F É L É f i . 
— Elischer József  tankerületi főigazgató 

kir. tanácsos még f.  hó 5-én Csik-Somlyóra érke-
zett részint, hogy az egyes osztályokban is láto-
gatást tegyen, részint és különösen, hogy a 12-én 

tartott szóbeli érettségi vizsgán elnököljön. — A 
szóbeli érettségi vizsgára 5 tanuló jelentkezett, s 
ezek mindenike jó ereményn.vel állotta ki a vizsgát. 

— A csíkszeredai polg. leányiskola növrn-
dékeinek majálisa f.  hó. ll-én igén elegáns közönség 
részvétele mellett a zsögödi fürdőn  kitűnő han-
gulatban tolyt le. — Ugy a kis leányok, valamint 
a felnőttek  is pompásan mulattak e hírnévnek 
örvendő és minden évben kellemes szórakozást 
nyújtó majálison. 

— Egyházi ünnep. A csíkszeredai ev. ref. 
imaházban a i.sikmegyei körlelkészsé» I'. hó 1i>-án 
néhai br. Kemény U.lb-.ir egylwzkviileti mrati.r 
emlékére gyászüunc;,élyt tartott, melyen isteni 
tisztelet után l'.orbáth l'ál ev. ref.  körleikés/, 
emelkedett, szellemű emlékbeszédet m mdutt az 
erdélyi relbrni. egyh izk-WiM legidős-'hb volt eu-
ratora felett. 

— A maiog időjárás le-következtével njry 
látszik megyénkben is szaporodnak a t ízesetek. 
— Taplocza községben f.  hó lo-én éjjel tiiz iitött 
ki és rövid idő alatt elhamvasztotta két földmű-
vesnek <i darab gazdasági épületét és egynek la-
kóházát. A tűz keletkezése után rövid idővel a 
csíkszeredai önkéntes tűzoltó egylet tagja' is a 
vészhelven megjelentek és ezekivk közreműködé-
sével sikerült, a tűz nagyobb niervü elterjedését 
megakadályozni. 

-- Gyergyói hirek K 1 j e u v >. < I >r. Tilti-her 
Ede jeles képzettségű liatal ügyvéd. i'.ilyó !ió ll-én 
váltott jegyet, gyó.-szárhegyi özv. Miklósy Anlalné 
nagybirtokos kedves és szereieiri' méitó leányával 
Irénnnel. Őszintén gratulálunk e Irigyhez. — A 
g y e r g y ó s z e II t III i k I ó s i „polgári olvasókor" 
nyári mulatsága bizonytalan időre elniivadt. A 
s z e g é n y t a n u 1 ó k a t se g é I y e z ö e g y e-
s i i l e t által folyó  hó 6-án rendezett társas estély 
bevétele összesen 52 Irton f'liil  volt. 

— A debreezíni gazdasági intézet növendé-
kei és tanári kara. szám szerint (in-on. a brassói 
gazdászati viszonyok megtekintése végett Brassó-
ba kirándulást tettek megérkezésükkor f.  hó !»-éu 
a kultur-egylet választmánya fogadta.  s mindent 
megtett, arra nézve, h »gy ott tartózkodásuk alatt 
kellemes szórakozást találjanak, -i mpig ma-
radtak Brassóban és vidékén 

— A brassói német-dalárdának junius l"-én 
zászlószentelés! ünnepélye vo',í, m dyen a magyar-
dalárda is testületileg részt vett a magyar-da-
lárda részéről tanúsított collegiális érzületet, jövő-
re nagyon megcsappanthntja a/.on sajn is ta;iasz-
talat, hogy a szász atyaliak a vendégjogot, nem 
nagyon respei-fáljnk  : mert a 1 ridoniak a magyar 
dalárda tagjaival egyiilt csakis lmtul juttalott egy 
kis helyet, a szászok vendég tiszlelet". 

RÖVID HÍREK. Vilmos német császár hó 
végén meglátogatja a drezdai és stuttgarti udvarokat, 
és juliusban Angliába uia/.ik. Augusítus elején l'Y-
rencz József  király Berlinbe utazik, — Egy kon-
stantinápolyi távirat szerint a török szultán kije-
lentette volna, hogv a noviba/.ári szándsákot. Szer-
biának átengedni szándékozik. Hir szerint a 
czár és a wels/.i heve/j g is megfogják  látogatni a 
párisi kiállítást inkognita. - - A párisi kiállítást 
pünkösd másodnapján :HU.(MMI ember látogatta meg, 
az Eitfei-toroiiyra  :t«i ezeren mentek föl.  Kún 
Kocsard gróf  2őn.oiin Írtnál többre becsült, a 1 gyó-
gy i birtokát az erdélyi kiilüir egyletnek adta. — 
Kolozsvárt a mult héten dió nagyságú jégeső volt 
s iszonyú károkat okozott. A papa — hir sze-
rint — enczyklikát fog  kibocsátani (Jiordano Brúnó 
ünnepeltetése ellen Kolozsvárt nagy ünnepé-
lyességgel leplezték le a Mikó-szobrot, az ottani 
muzeum-kertben. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö K K B O í / j . 
Tekintetes Szerkeszlő ur! 

Solnai Sándor k.-jakabl'ahi birtokos ára J'siki 
Lapok1' folyó  évi 23-ik számában t'sik\a.nnegye állán 
dó választmánya és törvényhatósági bizottsága ha-
tározatának ..ni e g j e g y z é s e i v e 1" védelmére 
kel. s igyekszik amazok határozatát — nielvlyel 
a mi savanyúvíz forrásunk  forgaloinbaliozatalát 
megneni engedhet,íinek véleményezik — igazolni. 

Tárgyilagosan akarunk e „ m e g j e g y z é -
s e k h e z szólani, kikerülve minden személyeske-
dést ; azonban lentartjuk magunknak a jogot 
a Tek. Szerkesztő íir engedelmével — jövőre is. 
ha szükség lesz rá bővebben is ez ügyet szellőztetni. 

Mit ir csak Solnai Sándor birtokos úr? ,.Az 
i g a z s á g és b i z t o s t á j ú k o z h a t á s " 
érdekében emel szót, s oly argumentumot tár föl 
az olvasó közönségnek, melyről sem az állandó 
választmánynak, sem a közigazgatási bizottságnak 

*) K lovat alatti kiizlümcnyckérl csupán a sajiübató ág-
gal szemben VÁllal felelődet  a 

Szerk. 

még álma sem volt és ir-m is lehetett miután az 
nem áll. Meggyőződést kellet volna szerezni»! Sol-
nai Sándor úrnak.a valódi állapotról, s akkor bi-
zonyára önmaga alul sein rúgja ki a . b i z t o s 
a I a p o t. 

Nézzük a dolog mikéntjét, úgy a hogy kö-
vetkezik: 

..K.-.l a k a b fa  I v a k ö /. s é g é n e k v o l t 
e g y b <i r v i z-i'o r r á s a a z ú g y u e v e z e. 1.1 
b o rv i z-;> a t. a k á b a n~ igy kezdi bizonyítékát; 
ez igaz : de bátrak vagyunk kijelenteni azt. hogy 
nem csak „volt", de meg van ma is, — tehát 
valamint az állandó választmány véleménye téves 
information  alapult, úgy téved Solnai birtokos úr 
is. ha azt hiszi, hogy csak volt. de már nincs. 
Hála Isten meg van és lételéről bárki meggyőző-
dést szerezhet, ha nem sajnál egy kis fáradságot. 

Téved Solnai Sándor birtokos úr. ki úgy-
látszik ahhoz a madárhoz hasonlít, a nu-ly a fész-
kébe piszkít — azon állításában is . . tehát 
n e ni a z o n b o r v i z-f  o r r á s t ó I, m e 1 y 
el lem ez ve volt. t a g a d t a t o t t meg a 
k ö z f o r g a l o m b a  h o z a t a l : hanem a t-
Lól. a melynek a l k a t r é s z e i s e n k i 
á l t a l nem i s m e r t e i n e k . " K tétel első 
pontját az állandó választmány jelentése sem en-
gedi meg, nein. mert ott e bizonyítéknak se liire 
sem hamva nem volt. s különben sem telel meg 
a valóságnak de már a tétel második részéhez 
hozzá szólunk mi is a következőkben 

I)r. Lengyel Béla egyetemi tanár vegy-inté-
zeti igazgató 1SHS. évi október l-én 72 sz. alatt 
hivatalosan ir savanyuviz-forrásról  nekünk — 
megtekintheti bárki, a kit erdekei: I)r. Mankó 
Vilmos az összes, Magyar s erdélyországi ásvány-
vizek vizsgálatával megbízott egyetemi tanár kö-
vetkezőleg nyilatkozik az utóbbi időben forrá-
sunkról 

,.A v i z e t m e g k a p t a m , a z o n n a l 
V i zs g á 1 a t a I ve tt <t in. m e g I e p ö e n sok 
s z a b a d e s k ö t ö 11 s z é n s a v a t, s t. b t a r-
t a 1 m a z. — i g p n t a r l ő s n a k in n t a t k o-
z i k. — A b o r s z é k i f  ö kút v i z é v e I v e-
t e k ü d ö nagy szénsav t a r t a l m n kiti inő 
é l v e z e t i v í z n e k mi n ő s i t i k , j e l e n t é-
t é k e n y v a s t á r t a i m a m e g v s a s-
g y ó g y v i z ii e k — két ily tekintély n\ ilat-
kozata nekünk elegendő arra. hogy higyjűiik egy 
jobb jövőben; elegendő arra, li így bizonyítsuk 
azt, hogy mégis vannak e m b e r e k kik isme-
rik Solnai birtokos úr által ismeretlennek kürtölt 
forrást.  — ők pedig Budapesten vannak. Solnai 
birtokos úr ('sikszentmártnion. tehát nagy a meg-
ismerési dillerentia. A községi biróra ruházott ér-
demről most nem szólunk, miután tudjuk, hogy 
van szája, tehát beszeljen azonban egy pontot 
a S. S. úr ozikkében nem helyeseltünk, ,s ez a 
következő ,.m á s h e 1 y e t. m ás v i z e t t e-
r e m t e 11," ő tudni)ík a községi biró teremteni 
gyarló ember, akár biró, akár ügyvéd, akár pap, 
nem tul, mert nain képes rá. 

Ezek után megjegyezzük h.i valaki az 
i g a z s á g n a k a b i z t o s t á j é k o z h a t á s 
czéljáuak zászlótartója kíván lenni, szóljon iga-
zat és ne ferdítsen. 

Kászon-Jakablalva, I88:i. jnnius 8. 
A kűzst'iji  ki'jicUctit-íe.4  iilet 

Î T y i l a t k o z a t . 
A folyó  hó i>-áii ni 'gtart itt „szegény tanuló-

segélyező egyesület" társas estélyén, meglepetés 
képpen rendezett, postai levelezés által, mint tudo-
másunkra jött, többen a közönség közül méltatla-
nul megsértve lettek. 

Miután a reinh'ző bizottság a felkért  levél 
irók tapintatában és senkit meg nem sértő irmo-
dorálmn feltétlen  megbízott s a következmények 
ezen bizalmat nein iga<olták, sőt mint késeibb ki-
derült az estély tartania alatt a rendezőséghez be 
nein adott, levelek is csempésztettek oda: ennél 
fogva  indítva érzi magat a rendező bizottság, hogy 
mindazon t. hölgyek előtt, kik ez alkalommal mél-
tán megsértve érezték magukat, mély sajnálkozá-
sának, s egy úttal azon reményének adjon kifejezést, 
hogy egyes éretlenek ill'tl n és sértő eljárásáért, 
az egyletet mint erkölcsi testületet nem fogják 
kárhoztatni. 

Gyergyószentmiklósoii, 1889. évi junius 12. 
A rendező-bizottság nevében 

Üzijra  János,  Krítsa  Konrád, 
r. b. tag. r, b. tag. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON, 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék — mint 

telekkönyvi hatóság — közhírré teszi, hogy 
Csikmegye árvái pénztára végrehajtatónak 
ifj.  Fodor András csikvacsárcsi lakos vég-
rehajtást szenvedő ellen 600 frt  tőkekövete-
lés és járulékai iránti végrehajtáei ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén, 
Csik-Vacsárcsi község határán fekvő,  — a 
csikvacsárcsi 117 sz. tjkkben foglalt  s ifj. 
Fodor András tulajdonát képező következő 
ingatlanokra u. m. : 
1) A 240 hrsz. alatti kertre . 8 frt. 
2) a 242, 243 hrsz. a. kert- és udvarra 54 frt. 
3) a 311, 312 „ „ épül.-beltelekre 166 frt. 
4) a 658, 755 hrsz. a. szántóra 53 frt. 
5) a 665 hrszám alatti szántóra 20 frt. 
6) a 682 „ 27 frt. 
7) a 717, 718 „ 18 frt, 
8) , 1364, 1365 hrsz. a szántóra 88 frt. 
9) „ 3033 hrszám alatti szántóra . 9 frt. 
10) a 3049, 3050 hrsz a. szántóra 13 frt. 
11) „ 3062 hrszám alatti szántóra 39 frt. 
12) „ 3066 19 frt. 
13) „ 3115 „ j) p 47 frt. 
14; , 3121 22 frt. 
15) „ 3248, 3249/, hsz. a. kaszáló 21 frt, 
ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1899. julius bó 8-ik 
napján d- e. 9 órakor leendő megkez-
déssel Csik-Vacsárcsi község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen, a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-

gatlanok becsárának 10 °/.-át készpénzben, 
vagy az 1881. 60. t. cz. 42. §-ában jel-
zett árfolyammal  számított és az 1881. no-
vember hó 1-én 3333. szám alatt kelt igaz-
ságügy miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60 t. cz. 
170. §-sa értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál történt előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgál-
tatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi 
hatóság. 

Csik-Szeredán. 1889. április hó 15-én. 

. A i a i d . E i n ó . 
tszéki biró. 

Sz. 163—1889. 

Az árlejtési feltételek  az igaagatói iro-
dában a hivatalos órák alatt betekinthetők 

Kelt Csik-Somlyón, 1889. május 30. 
I m e t s F.  JáJsó, 

3—3 finövelde-igazgató. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csiksomlyói r. k. finövelde  élel-

mezése — az erd. r. k. Igazgatótanácsnak 
f.  évi 761. számú rendelete következtében — 
az 1889. szept. 1-étől 1892. évi aug. 31-ig 
terjedő h á r o m é v r e a f.  1889. évi ju-
lius hó 1-én a növeldei igazgató szállásán 
délelőtti 9 órakor kezdődőleg megtartandó 
árlejtési versenytárgyaláson bérbe adatik. 

Bérleni szándékozók a versenytárgyalás 
előtt tartoznak a kikiáltási ár (minden finö-
veldei alapitványos és fizetéses  növendék 
után évente 94 frt  50 kr.) 10° 0 készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírokban letenni. 
Zártajánlatok is, melyekhez az óvadék mel-
lékelve van, a tárgyaló bizotlság által el-
fogadtatnak. 

Sz. 3276—1889. ai. 

$átyámM  hirdéménfr 

A csikvármegyében G y ósz t-
m i k l ó s s z é k h e l y l y el rend-
szeresitett megyei 

állatorvosi állás 
lemondás folytán  üresedésbe jővén 
arra ezennel pályázatot nyitok, s 
felhivom  mindazokat, kik a jelzett 
állást elnyerni óhajtják, hogy sza-
bályszerűen felszerelt  folyamodvá-
nyukat legkésőbb t. évi julius 
hó 15-ig hozzám nyújtsák be. 

Az állás 400 frt  évi fizetéssel 
és 200 frt  utazási átalánnyal van 
javadalmazva. 

Csíkszereda, 1889. junius 4-én 
az alispán helyett 

MADÁR IMRE, 
2—3 főjegyző. 
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Értesitem a n. érd. zenekedvelő közönséget, hogy könyvkereskedésemben kaphatók a következő 

CSENG ERI GYULA. „A legszebb magyar dalok  gyűjtemé-
nye1) Azért erdő, hogy zöldeljen. 2) Aludj babám, 
aludjál, 3) Gyere rózsám az ölembe. 4) A szerelmes boj-
tár szive. 5) Hét csillagból van a gönczöl szekere. 6) 
Egy kis madár turbékol. 7) Gyöngéd volt az én sze-
relmem. 8) Háromszor is elindultam. 9) Kérded anyám. 
10) Jaj be szomorúan szól. 

E gyűjtemény, mely középnehézségU letétekben hozza az időközönként 
közkedveltségüké vált uj népdalukat, különösen ajánljuk azoknak, kik 
egyes dalok miatt nagyobb gyűjteményes müvet megvenni nem akarnak. 

- „13 legújabb  magyar népdal"  Tartalma: Volt nekem egy 
barna babám. En vagyok az. Hajtsd át révész. Könnyű 
a legénynek. Nincsen gyűrűm. Magában iii a kis lány. 
Arra alá aratják a zabot. Egy asszony haragszik. Ki-
csiny a kert. Ha meghalok ne borulj rám. Jaj be szeny-
nyes. Kilcnez hete mióta. Reszket a bokor. 

— „10 legújafjb  maygar népdalTartalma:  A szerelmes 
bojtár szive szomorú. Kalapom, kalapom. Bujdosik az 
árva madár. Egy kis madár. Sokszor mondta. Gyön-

m 

géd volt az én szerelmem. Hároms/.or is elindultam. Kér-
ded anyám. Fejérvári hármas határ. Jaj be szomorúan szól. 

£ két dalgyűjtemény igen szép s szingazdag letétekben foglalja  magában 
a l'i.'iitsorult s közkedveltségnek örvendő népdalokat, bár énekhangra van 
nak letéve, de ének nelkill is élvezhetők, inert a zotigo árész a dallamot 
is magában foglalja. 

CSENGEkl GYULA. „Fehérvári  lányok  csárdása." 
E közkedvelt, rövid ido alatt i kiadást ért csárdás ntán készült a 

„ N i n c s M c II Y o r s /. á G s e p o k o l " kezdetit népszerű dal. 

LAKATOS L. „Nem  lehet az ember fából."  Csárdás, zongo-
rára 2 kézre (új) 

IVANOVICl 1 ^Suspinsid*  Sóhaj-keringő. 
FALK. „ Várakozás  a htjl/an,"  Eiiekkeringő. 
GIKARDI. „Báléji hangok1  Keringő. 
MÁTRAY. v2ő-ik  §.'  Két éves önkéntesek indulója. 
ÁBRÁNYI. 2 magyar műdal. 
GREIZlNtiER. „Ibolya  ébredésePolka-niazur. 
LINKA CAMILLO. „A néma királynő."  Keringő. 

1—* 
Továbbá megjelent s ugyancsak nálam kapható az 

J E â l l l A L1 
czimii r. kath 
csikszentmártoni 

ggw s e m\ m m mm — 
ima- és énekkönyv II-ik bővitett kiadása, 21 ívnyi gazdag tartaloin.nal. — Szerkesztette: B a k a J á n o s 
íi kántor-tanító. Ára: Diszkötésben 80 kr. Ejfész  bőrben G0 kr. Félbőrben 45 kr. Vászonkötésben, tokkal 40 kr. 

O ' 

Ajánlom az uj törvények mintázatai szerint készitett és dúsan felszerelt 

N Y O M T A T V Á N Y - R A K T Á R O M Á T 
a községek és bíróságok részére; úgyszintén a lelkészi hivataloknak szükséges e g y liázi n y o m t a t v á n y o k a i ; 

papír-  és  i m i e r i e t e n i e t , 
és folytonosan  újított s a kór igényeivel haladó, gyorsajtóval felszerelt 

— valamint 

liol mindenféle  nyomtatványok a legjutányosabb áron, csinosan és a kitűzött időre pontosan készittetnek el. 
M i n d e n n e m ű szakmámba vágó megrende léseket eredet i árakban pustadij fe lszámítása 

né lkü l — készségge l te l jes í tek. ^ 
Csíkszereda, 1889. junius hó. Teljes tisztelettel: 

a Y Ö S G Y T A i r A *R a / L Á J R T O i T , 
könyvkereskedő és nyomdatulajdonosi 

F i g s r e l e ^ t © m é l t o ü 
Nyomatott Györgjjakab Mártonnál, Cukazeredttan. 1809. 
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I. évfolyam. Csik-Szereda, 1889. julius 8. 27. szám. 
XSXA***********?--* 
îd 0) 
* Szerkesztőségi iroda: 'a 

Ceik-Szereda % 
ISznltio-ház, (pesta mellittyj •i< liovi >r << ( sy •í  a lap szellemi részét illető y 

közlemények küldendők. ? 
-1 Eladóhivatal: > 
j Györgyjakub  Márton  > 
i könyvnyomdája 
J., liová 
í< ai előfizetési  pénzek éa C 

hirdetések kftliendök.  jjj 
V'r V V Y •»• •»• V V Y V Y Y k . 

CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

M E G T E L E N T K ^IXLTIDEnsr S Z E R D Á N . 

Előfizetési  ár: f 
Egész évre 4 Irt Íj-
Félévre 2 frt.  '?• 
Negyedévre 1 frt.  J 

Hirdetési dijak: £ 
3 hasábos petitsorért vagy f 

annak helyéért 5 kr. 
Bélyegdijért külön minden ££ 

beiktatásnál 30 kr. % 

] Nyílttéri czilckok | 
sorúnként 10 krért közöl- > 

• tetnek. ^ 
í tHt v v v + v v •!• ••• r v v I. 

Előfizetési  felhívás. 
A „CSIKI LAPOK" julius-szop-

teniber havi harmadik negyedére ezennel 
új előfizetést  nyitunk az eddigi feltételek 
mellett. — Lapunk t. előfizetőit,  kiknek 
előfizetésük  a második negyeddel lejárt, kér-
jük, liogy előfizetésüket  minél liamarálil) 
megújítani szíveskedjenek, liogy a lap szét-
küldésében semmi fennakadás  ne történjék. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

4 frt. 
•J Irt. 
1 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-
kab Márton nyomdájában, — Gycrgyó-Sz.-
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők 6 előfizető  után egy tis/.telet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. junius hó 20. 
Teljes tisztelettel: 

a „ C s i l c l X j a p o l c " 
kiadóhivatala. 

Veszélyeztetett igények. 
Az állami italmérési jövedék behozata-

láról szóló 1888. évi 3.'). tez. kárpótoltatni 
rendel minden olyan jogokat, melyek 1848-ban 
és azóta önjogon báboritlanul * gyakoroltat-
tak ; és ezenkívül kárpótoltatni rendeli mind-
azon jogokat, melyek az 1888. évi 35. tcz. 
2. §-ában 1-től 4. cziin alatt felsorolvák. 

Ezen czikk felsorolásából  kétségtelen, 
hogy olyan jogok, melyek ott felsorolva 
vannak, ugyanegy községben egymásmel-
leit fennállhattak  ; a község mint olyannak 
joggyakorlatával jól meg fér  az 1888. évi 
35. tcz. 2. §a 1. pontjában körülírt nemesi 
jogon, — vagy az 2. pontban körülírt ön-
jogon gyakorolt italmérési jog — anélkül, 
hogy egymást kizárnák. 

Az is kétségtelen, hogy ugyanegy köz-
ségben kárpótolandók a hivatkozott tör-

vényszakasz 4. és 5. bekezdésében felsorolt 
jogok is anélkül, liogy egyik kárpótlása a 
másikat kizárná. 

A törvény ily értelmezésére támasz-
kodva jelentették bc kárpótlási igénveiket 
Csíkszereda város azon birtokossai, kik ön-
jogon 1818. előtt s azután is a koresinár-
lást szabadon, báboritlanul gyakorolták, s 
kik azon joggyakorlatból élvezett jövedelem 
ntán a törvényben ineghatáro/.ott években 
adót is fizettek. 

A csíkszeredai városi polgárok jogaik 
igazolásánál az egyszerű gyakorlatnál töb-
bet tudnak igazolni bár ez egymagában 
is elégséges arra, liogy vesztett jogaik kár-
pótlást nyerjenek. 

Ki tudják mutatni ugyanis azt, hogy 
1848. után a város több ubnn próbálta meg 
kezet tenni ezen jogra kizárólagosan — s 
több ízben fejiődött  közigazgatási per a vá-
ros és jogosult birtokosság között ki, s 
minden egyes esetben a birtokosok a jog-
gy ak o rl a t.ban megvédett e k. 

Igaz, hogy maga Csíkszereda város is 
élvezett jövedelmet a korcsmnjogbiM -^pieny-
nyiben a város területér-* elárusitási tftélból 
behozott szeszes italoktól bizonvos mégha-
tározott behozatali vámot szedhetett s egy 
idő óta szedett is s ezen váuiszedési jo-
got értékesítette haszonbérlet útján. 

k város ezen vámszedési joga kárpó-
tolandó-e vagy nem — mi a felett  nem vi-
tatkozunk — jóllehet a/t tartjuk, hogy 
minden olyan jogosult, ki a rcgalemegvál-
tás folytán  jövedelemtől esik el: kárpóto-
landó s így Szereda város is. 

Azt azonban határozottan vitatjuk, hogy 
Csikszereda város ezen joga nem zárja ki 
azt, hogy azon egyesek is kárpótlást ne 
nyerjenek, kik 1848. előtt s azután is ön-
jogon korcsmáriást gyakoroltak. 

Az itt kifejtett  elvi álláspont daczára 
úgyhalljuk, hogy a csíkszeredai adófel-
iigyelő úr — mint nyilvántartási biztos a 
csíkszeredai polgárok bejelentett igényeit 
más szempontból nézi s a minisztériumhoz 
tett felterjesztéseiben  ezen jogokat elejteni 
véleményezi. Indokai előttünk még ismeret-
lenek — de ismeretesek azon indokok, me-
lyek a szercdai polgárok álláspontját védik 
s azokról a jövő alkalommal még elniou-
duiik némelyeket. 

L A P S Z E M L E . 
A delegácziók ülése. 

A király junius 2:)-án Bécsben fngailta  a 
megállapított szertartás szerint a delegácziókat. 

A magyar delegáczió tagjai délben gyülekez-
tek az ülésteremben, innen kocsikon diszmagyar-
b;in ;i várpalotába hajtattak és a trónteremben a 
trónszék körül foglaltak  állást. Kevés vártatva 
megjelent ő felsége  a király, kíséretével: ekkor 
Z i e h y Ferenez "röf,  mint a magyar delegáczió 
elnöke, hosszabb beszédet intézett a királyhoz. — 
H'iszédé'ien azon reményének adott kifejezést, 
hogy ő felsége  kormánya ezentúl is oly külpoliti-
kát fog  követni, mely a békének minden — a mon-
archia érdekeivel és tekintélyével megegyezi) — 
m ó d ú ii i m e g ó v á s á t t űz i ki l e g t ö b b 
c z é 1 j á u 1. Továbbá kiemeli, hogy az általános véd-
kötelezettség behozatala, úgyszintén a népfölkelés 
szervezésére vonatkozó Ajabb törvények mély be-
hatásuak voltak az egész nemzetre, s éppen e kö-
rülmény parancsólólag követeli, hogy a hadsereg 
és nemzet között kifejlődött  benső viszony mind-
inkább gyarapodjék és ápoltassék, hogy igy a be-
következhető válságos pillanatokban a nemzet, a 
trón és a monarchia érdekében, semminemű áldo-
zatoktól vissza ne riadjon, de söt magát a had-
sereget is magával ragadván, lelkesedésében az 
einbíri erőt szinte meghaladni látszó teltekre 
buzdítsa. 

Zichy beszédére ő Felsége válaszolt s kije-
lentette, hogy a kUlhatalmakhoz való viszonyaink-
ban s a külpolitika általános irányában nem állott 
be változás. Szövetségeseinkkel teljes egyetértés-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
- -ökS-íSr-

Az „üres kosár". 
— Karczolat a kisvárosi életből. — 

A kisvárosi életnek számtalan előnye van, 
de Ugyanannyi, s tán még több is a hátránya. 

Egy lárcza keretébe ezeket be sem szorít-
hatnám, s ezért csak azt az egyet említem fel.  a 
mi engem leginkább bosszant. 

A kósza hír ez: igaz nevén pletyka, — a 
kisvárosoknak örökifjú  gyermeke. 

Ennek a kedves szeretetreméltó gyereknek 
köszönhetem, hogy bizalmas barátom a napokban 
kebelbaráti jóakarattal igyekezett helyrehozni ..ke-
délyvilágomnakérzékenyen megzavart összhangját-'. 

A kedves jó fiu!  Egészen ittas lett az örömtől, 
hogy nem lehetnek öngyilkos szándékaim, mert 
hisz becsületszavammal biztosítottam, hogy az 
egészből semmi sem igaz. 

— De kedves barátom 1 egész város arról 
beszél, hogy kosarat adott neked a szép Timár 
Irma. 

— Látom, hogy még most is kétkedel. EU 
mondom tehát a „kosár" történetét; 

Emlékezhetsz fővárosi  életünkből, liogy 
bolondja vagyok a falusi  kirándulásoknak. Tudod 
jól, hogy a falusi  élet leszt-elensége mindig rend-
kívül vonzott. 

Természetemet itt sem tagadhattam meg. 
Alig pár hete voltam kis városunkban, s már is 
égtem a vágytól X-be kirándáliii. 

Hogy épen X-et választottam, annak ma-
gyarázatul szolgálhat az a sok szép és jó, mit 
Timár Irmáékról hallottam. 

Tehát egyik nipon összeszedtem maga-
mat és indultam egyenesen ama szándékkal, hogy 
Tímárék vendégszerető házánál személyesen gyö 
ződöin meg a hallottak igazságáról. 

Űtam egy kies fekvésű  völgyön vezetett 
át; az út két oldalán dús növésű gabnafóldek  te-
rültek el. Bármerre tekintett a szem, mindenütt a 
természet ragyogó pompáján gyönyörködhetett. 

Küvid pár óra alatt X-bcn voltam. Na-
gyon okos gondolat volt elhatároznom, liogy Tímárék 
házánál iissem fel  hadiszállásomat, A kies völgy 
ölében fekvő  falucskában  másik alkalmas pihenő 
úgy sem kínálkozott .volna. 

Timárék tán szokva voltak a hozzám ha-
sonló kirándulókhoz, vagy kitűnő vendégszeretetük 
okozta, hogy engemet, az eddig soha sem látott 
idegent, tárt karokkal fogadtak. 

Szívesen látott vendég voltam kedves ba-
rátom, hiszen nem volt elég, hogy a vendégsze-
rető háziasszony ellenálhatatlan szivélyességével a 
legízletesebb ebédhez erőszakolt, hanem ennek el-
fogyasztása  után még majdnem meg is haragudott 
rám, hogy X. környékének megszemlélésénél az ő 
és leánya kalauzolását elfogadni  nem akartam. 

Végre is engeduem kellett, de mert jóságuk-
kal visszaélni illetlennek tartottam, a források, 
vízesések és fantasztikusan  szép sziklaalakzatok-
ban gazdag környék egy részének megtekintésével 
megelégedve, a délutáni órákban egy kellemesen 
eltöltött napnak emlékével tértem haza. 

Ez emlék okozta, hogy első kirándulás unra 
következő vasárnap ismét csak X-be mentem, s 
hogy már minden zugát ismertem a gyönyörű vi-
déknek, de vasárnapi kirándulásaim mégis egyre 
ismétlődtek. 

Kedves barátom ! te jól ismersz engemet, 
tudod, hogy érzelgős természetű nem vagyok, s 
bár okom nincs rá, hihetetlennek látszik előttem 
is, hogy valaha az életben szerelmes legyek. 

Irmácska igen szép, páratlanál kedves és okos 
leány. Vagyoni helyzete sokak előtt irigység tár-
gyát képezi, de ő mindezeket nem látszik tudni, 
s nem olyan, mint e v á r o s k a a l i g pár li o l-
d a s b l r t o k o s a i u A k l eánya i , kik folyto» 



Julius 3. 

ben a monarchia kormányának íötön kvése. hogy 
a még f  o ] y t o n b i z o n y ta lan e u r ó |> a i 
h e l y z e t e t a b é k é s f e j l ő d é s  s tad iu-
m á b a v e z e s s e . En'iss a reménye ö felségének, 
hogy számunkra a béke áldásai továbbra is meg-
maradnak. Továbbá kijelenti, liogy Szerbia regen-
sei a legtornialisabban biztosították, hogy az Ausz-
tria-Magyarországgal való eddigi barátsigos vi-
szonyt folytatni  és ápolni óhajtják. Megelégedését 
fejezte  ki « felsége  a Bulgáriában fennálló  rend 
és nyugalom fölött. 

A trónbeszéd elhangzása után a delegátusok 
általános éljenzésben adtak kifejezést  hódolatuknak. 

A magyar delegáczió után ö Felsége az 
o s z t r á k d o 1 e g a t ii s o k a t fogadta,  kiknek 
élén \Y i n d i s c b g r ii t z Alfréd  berezeg elnök 
a lott kifejt  zést az osztrák delegátusok fel-
sége iránt érzett őszinte hódolatának, kérve öt, 
liogy a delegáczió munkáját atyai jóindulatával 
kísérje. 

Ő Felsége szórói-szóra azt válaszolta e be-
szédre, a mit a magy?r delegácziónak mondott. 

Junius 21-én délután a magyar dalegáczió 
albizottsága H a r k á n y i Frigyes elnöklete alatt 
rövid ülést tartott, melyen tágyalás alá vette a 
közös pénzügyminisztérium és közös főszániszek 
jövő évi költségvetését és azokat észrevétel nélkíil 
el is fogadta.  Ezután a közös vámjövedelmek vé-
tettek tárgyalás alá. melynél \Y o d i a n e r báró 
szólalt fel. 

Junius 2">-én délelőtt in órakor a magyar 
delegáczió hadügy i a l b i z o t t s á g a első ülé-
sét tartotta. 

T i s z a Lajos elnök megállapította a napi-
rendet. Első felszólal)')  B e ii t li y Ákos volt. ki egy 
halasztási indítványt adott be, mely szerint a tár-
gyalás pár napra halaszlassék el, liogy a költség-
vetést alaposabb tanulmány tárgyává lehessen 
tenni, 

l i a k o v s z k y Islván elleni' van a tárgya-
lás elnapolásának, mert a hadügyminiszter egyes 
előterjesztéseit, lehet folytatólagosan  tárgyalni. 

B o l g á r Ferenez hangsúlyozza. Imgy a bi-
zottságnak az elhalasztáshoz saját reputácziója 
érdekében hozzá kell járulnia, ha különben nem 
akar nevetségessé válni és magát a legsúlyosabb 
vádaknak kitenni. 

1* u 1 s z k y és R a k o v s z k y felszólalásai 
után szavazásra került, Beöthy indítványa, mely 
mellett csak Bolgár és Sztáray Antal gróf  sza-
vaztak. 

Erre B e ö t h y Ákos felszólalt  s kijelentette, 
hogy miután a maga és elvtársai nevében beadott 
halasztási indítvány nem fogadtatott  el. úgy 
mint elvbarátai a tárgyalásokban többé részt nem 
vehetnek, mivel az ilyen slendreán eljárás kom-
promittálj» őket s k iiinromitt Uja a tMeg uv.iót. 
Beszédét azzal végzi, liogy eljárásukat be fogják 
jelenteui a bizottságnak. Ítéljen fölöttük  az ország-
közvéleménye. 

E kijelentésre az ellenzéki tagok Beöthy 
Akos, Bolgár Ferenc/ ás Stáray Antal gróf  föl 
keltek helyeikiöl s elhagyták a lerniet. 

n >san óriási vagyont szeretnek minden mozdula" 
tukkal fitogtani.  Szóval ö n igyon is m »g.;r.l Miili, 
hogy bármelyik fiatalember  szerelmes legyen beíe 
liogy imádja őt. 

Es látod, mindezek daczára cgyetlen-egyszer 
sem hoztuk még csak szóba SPUI a szerelmei. 

— Azt kérded, liogy mégis miként beszélhettek 
udvarlásról s plane kosárról az emberek ? 

Fővárosi életed elfeledtette  a kis városuk 
pletykáit, pedig a pletykák szárnya hordja szét a 
hirt, hogy nősülsz, lnlott csak liarmadikszor tetted 
be lábaidat egy hizlnz, li.il eladó-szá nba jön egy 
kis leány. 

Én gyakran kerestem fel  Tímárék kedves 
otthonát, s így némileg oka valék, bár öntudatla-
nul, a kósza hírnek, hogy a ház e g y e t l e n 
leányát nőül venni akarom. 

Nősülni — úgyhiszein — solia sem fogok,  s 
mihelyt a kósza hir fülemhez  jutott, elszántam 
megfosztani  magam az x-i kedves óráktól, s többé 
meg nem jelentem ott. 

Ezért a pletyka nép, nem értve tettemnek 
nemes czélzatát, — látva, hogy kirándulásaimat 
oly hirtelen beszüntetem, ennek okát kereste és 
— — meg is talált a, mert — szerint e — meg-
kaptam a Timár Inna — üres kosarát. 

-i. —r. - / . 

C S I K I L A P O K . 

Az ellenzék tüntető eltávozása után Hegedűs. 
Ti i/.a Lajos és Wahriiiaim Mór tettek némi észre-
vételt. mely után a bizottság napirendre tért s 
tárgyalni kezdte a li a d ii g y m i n i s z t e r i u ni 
költségvetését, melyet R a k o v s z k y István is-
mertetett; kijelentvén, hogy a költségvetés lénye-
ges emelkedést mutat, amennyiben a rendes bruttó 
előirányzat ln0.7!>!Ui30 frtja  íio.'W-' frt  tal több 
a tavalyinál, holott az a tavaly is 1 .Siio.noo frttal, 
2 év óta pedig 2 és fél  millióval növekedett. 

üakovszky után \Y a h r in a n n és Heg e-
düs szólaltak fel:  utóbbi több fontos  dologra 
nézve konkrét -felvilágosításokat  kért a közös had-
ügyminisztertől. mit az meg is adott. Majd F e-
j é r v á r y b. lionv. miniszter válaszolt Hegedűs-
nek a véderő törvénynek pénzügyi hatására vo-
natkozólag. 

Ezután a költségvetés általánosságban elfo-
gadtatott s az elnök a hadügyminiszternek köszö-
netet mondott felvilágosításaiért.  Minek megtörtén-
tével a ni a g y a r n y e lv oktat á s a a h a d-
s e r e g b e n került vitatás alá, melyben többen 
vettek részt. 

J{ a k o v s z k y határozati javaslatot nyújtott 
be, mely szerint a magyar korona orszá -
g a i b a n i 1 1 )• t é k e s i t'j ii k ö t e I e z t e s-
s é k a m a g y a r n y eiv o k t a t á s á b a u 
r é s z tv enni. tekintet nélkül arra, hogy a ka-
tonai tanintézet a monarchia b á r m e l y á l la -
ni á b a ii f  e k s z i k. 

Majd a katonai intézetekben használt tan-
könyvek jöltek szóba, melyekre nézve l i auer 
hadügyminiszter niegnyugtatólag válaszúit. 

Ezzel a hadügyi albizottság ülése véget ért, 
l'gyancsak junius líö-én a ("iigvrészeti bi-

zottság is tartolt ülést, melyen a tengerészeti költ-
ségvetési tárgyalták és fogadlak  el. 

Az osztrák delegáczió li a d ii g y i alb i-
z )) t. t s á g á n a k junius 2"»-én tarlóit ülésében 
Kálnoky gróf  külügyminiszter nyilatkozott a 
külügyi helyzetről, s azt daczára a rövid idő-
közönként meg-megújuló háború-jeleknek — elég 
nyugodtnak látja s a béke legfőbb  biztositékát a 
fennálló  kö/.épciirópni hármas szövetségben találja. 
Kálnoky beszéde után többen felszólaltak  s egyes 
eseményekre nézve kérlek felvilágosítást  a külügy-
minisztertől, mit az. a mennyire a körülmények 
engedték, készséggel meg is adott. 

Ezután következeti részletes tárgyalása a 
költségvetésnek, mely csekély módosításokkal el 
is foga  It it itt s ezzel az ülés véget ért. 

Junius áfi-án  a magyar delegáczió li a d ii g y i 
a l b i z o t t s á g a a katonai intézetek tankönyvei-
ről tanácskozott. A vitában többen vettek részt. 
— (í aj ár i ()lön felhívta  az albizottság és 
a hadügyminiszter figyelmét  ama közjogi visszás-
ságra. mely a hadsereg elnevezésében foglaltatik. 
Ugyanis az elnevezésben a hadsereg a „K. K." 
jelzőt használja, mig a legfőbb  hadúrnak, mint 
államfőnek  czime: ..<' s á s z á r i és a p o s t o l i 
k i r á I y i F e 1 s é g e" vagyis a 67-iki törvény 
rendelkezéseinek teljesen megfelelő. 

Bau er hadügyminiszter kijelenti, hogy a 
c /. i ni k é r d é s n e k el il ö n l é s e ne m t ö 1 p, 
li a n e in ni á s , i l l e t é k e s t én y e z ő k t ö 1 
függ. 

E tárgyban felszólaltak  még Tisza Lajos. 
Gajári, Hegedűs és Tisza Kálmán. 

T i s z a Kálmán arra kéri a bizottságot, 
hogy most ne menjen a czimkérdésben tovább, mert 
ama factoruk.  kik e kérdésben illetékesek, ez 
irányban jelenleg nem tehetnek eleget később jo-
gában áll mindenkinek a kérdést fölvetni. 

Végül T i s z a Lajos konstatálja, hogy a 
czimkérdés l'ölenilitése helyes volt ugyan, de a tett 
nyilatkozatok után az albizottság részéről határo-
zathozatal szüksége nem forog  fenn. 

Ezzel az ülés véget ért. 
Az osztrák költségvetési albizottság jun. 20. 

ülésén v ita nélkül és változatlanul elfogadtatott  a 
közös pénzügyminisztérium költségvetése. 

Junius 27-én megkezdődött a külügyi vita a 
a magyar delegáczió k ü l ü g y i a l b i z o t t s á -
gába n. Az iilés megnyitása után F a 1 k Miksa 
kérdéseket intéz a külügyminiszterhez a noviba-
zári zendülés, a szerb regensség részéről tett bé-
kés szándékú Ígéretek felöl  és a delegácziónak 
évekkel ezelőtt a bolgár ügyben elfoglalt  álláspont-
jának mikéuti fejlődése  felöl. 

Falk után A p p o n y i Albert gróf  az elő-
adóval egyértelmű kérdéseket intéz a külügymi-
niszterhez. Majd Horváth Gyula tüzet,se/tW. 

O 

27. seim. 

lalkozott Romániával; G y u r k o v i c s Szerbiát 
illetőleg kér felvilágosításokat  a minisztertől. 

Felszólaltak még A s b ó t h János, R é g i é -
vé i c li István gróf,  S z é c li e n Antal és Cser-
n á t o n y, melyek után K á l n o k y gr. külügy-
miniszter adta meg a hozzá intézett kérdésekre 
a tüzetes és kimerítő válaszokat, melyeket a bi-
zottság helyeslő tudomásul vett. Többek felszóla-
lása ntán a költségvetés elfogadtatott. 

.Tunius 28-án a magyar delegáczió hadügy i 
albizottsága folytatta  a költségvetés részletes tár-
gyalását. Az egyes tételeknél H e g e d ű s , Ra-
kó v s z k y. B o 1 g á r és Fejé r v á r y miniszter 
szólaltak fel. 

A hadsereg ezimkérdésénél S z t á r a y Antal 
gróf.  T i s z a Kálmán és B e ö t h y Ákos között 
élénk polémia fejlődött  ki. — Végül elnök kije-
lenté, hogy a czimkérdés ügyében már a jun. 26-iki 
ülésen történt megállapodás. Akkor a bizottság 
kimondta, hogy ez ügyben határozni nem kíván. 

Ezután a bizottság hosszabb vita nélkül fo-
gadta el az egyes tételeket. 

T A N Ü G Y . 
Polgári .leányiskola. 
ÍÉvzárő vizsgák). 

Nemes megyénk törvényhatóságának áldozat-
készségéből fennálló  leányiskolában az 188"/, tan-
évet bezáró vizsgák niult hó 27-ik, 28-ik és rész-
ben 2ü-ik napjain folytak  le. 

Az intézet megyénkben nagy ürt tölt be s tu-
domásunk szerint az egyetlen, hova leány gyerme-
keinket az eleminél magasabb képzettség elsajátí-
tása végett küldhetjük, t'zéljának a mint ezt 9 évi 
fennállása  alatt tapasztalhattuk — derekasan meg 
is feleli  ugyan e. mellett tanúskodnak az egyes 
osztályoknak ez évben is szép eredménynyel letett 
vizsgálatai. 

Ha némi hiányok is voltak észlelhetők azok 
okai bizonyára a személyváltozásokból eredő mód-
szer változásoknak és az egyes betegségi esetek 
miatti túlterhelésnek kell tulajdonitanunk. 

A lefolyt  tanévben volt az intézetnek 43 nö-
vendéke; ezek közül első osztályos : 16, második 
osztályos: 12, harmadik osztályos: 8, s végül ne-
gyedik osztályos: 

A tanítást végezte 3 tanítónő, egy óraadó ta-
nár és egy hitelemző lelkész. Az intézet érdemes 
igazgatónője özv. .Lakatos Jánosné, tekintettel 
egészségi állapotára az igazgatáson Jcivül egyéb 
kötelezettségei alól a megyei iskolaszék által fel-
volt mentve: tanóráit a tantestület többi tagjai 
osztották fel  egymás között. 

Folyó hó 27-én délelőtt tartatott az első, 
délután a második osztály vizsgálata. 28-án dél-
előtt a harmadik, délután pedig a negyedik osztály 
vizsgálata folyt  le. A vizsgálaton megjelentek az 
iskolaszék és törvényhatóság képviselői, a kir. tan-
felügyelő  s igen nagy számú díszes hallgatóság. 

A hallott szabatos és értelmes feleletek,  a 
kiálitott számtani füzetek,  fogalmazványok,  rajzok 
és írások a tanítói kar fáradhatatlansága  és buz-
galma mellett tanúskodnak. 

A gazdag nöimunka-kiállitás az intézet zon-
gora-termében volt megtekinthető. A szép hímzé-
sek, horgolások, díszmunkák és kész rnhák a nö-
vendékeknek a női munkákb in tett szép elöhaladását 
és a női munkák tanítónőjének, Novotny Mariska 
kisasszonynak szakképzettségét és kiváló buzgal-
mát tanúsítják. 

29-én hálaadó isteni tisztelet után az inté-
zet növendékei, tanítói kara és igen nagy szánni 
(liszes közönség gyűlt össze a változatos műsorral 
megállapított, zárünnepély megtartására. 

A niiísor ének- és zongora darabokból és 
szavalatokból volt össze állítva. 

Magyar szavalatokat adtak elő Nagy Erzsi, 
és László Ilona; fraucziául  szavaltak: László Ilo-
na és Tauber Róza, németül pedig Lázár Ilona és 
Bartlia Melinda. Zongoráztak: Dájbukát Ilona, 
László Ilona, Gál Hermin, Baktsy Erzsi, Száva 
Blanka, Bőjthi Emuia, Nagy Ilona, Kővári Margit, 
Zipera Hermin, Tauber Róza, magán dalokat éne-
keltek : Kánya Berta és Gál Margit. A csinos sza-
valatok, a Douclia Bozsena k. a., illetve Élthea 

j^vii.ii U.-.HJZJ.1/ vjí3t;j3 millet: szi'jjtwn 
előadott zongora- és illetőleg ének-részletek kelle-
mesen lepték meg a hallgatóságot és kiváló él* 
vezetet okoztak. Talán felesleges  is emliteni, hogy 
Ullaţtau közreműködőt zajosan megtapsoltak. 
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Az ünnepély végén Gál Hermin adta elő csi-

nosan szerkesztett búcsuzóját, élénken és kiváló 
ügyeséggel, mire emelkedett szellemű, lendületes 
beszéddel Éltes Elek kir. tanfelügyelő  zárta be 
az intézet 9-ik tanévét. B-r. 

A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium f.  é. 
junius hú 29-én megtartott záró-ünnepélyéről a kö-
vetkező érdesítést vettük: 

Délelőtt 9 órakor ünnepélyes: ,.Te Deiim". 
Erre az ifjúság  a tanárkar és az érdeklődő nemes 
közönség a főgymnasiumi  rajzterembe vonult, liol 
is Imets F. Jákó, az intézet érdemekben ^gazdag 
igazgatója az ünnepélyt a következő beszéddel 
nyitotta meg. 

Tisztelt közönség! nstanuló ifjúság! 
„Átmentünk tűzfln  és vizén s ki-

vezettél bennünket az enyhülés 
révpaitjira". Zsolt GC. 12. 

Midőn ezen uj teremben az első évzáró ün-
nepélyt van szerencsém megiiyitani: önkényt me-
rül fel  szemeink előtt a tárgy, melyre becses figyel-
müket irányozhatom. 

A csiksomlyói róm. kath. főgymasium  és a 
vele kapcsolatos nevelöházak anyagi gyarapodás 
és beruházás tekintetében oly átalakításokon ki-
egészítésen mentek keresztül, melyek ezen ősi gyin-
nasium történetében ujabb korszakot jeleznek. 

Ezen átalakítások- és építkezéseknek első 
czéljok abban állott, hogy a gynuiasium a törvény 
és korigények által kivánt helyiségeket nyerhessen 
a másik pedig az, hogy a csiksomlyói kiinszállá-
solt tanuló ifjúság  collegiális internátusokban (tár-
sas bennlakásban) alkalmasabb szállásba és köz-
vetlenebb felügyelet  alá jusson. 

Miképpen fogamzott,  fejlődött,  érlelődött és 
vitetett keresztül ezen eszme egész tüzetességgel 
ismertetem azt idei gymn. „Estesitő"-nk lapjain 
legyen ejég itt annyit felemlítenem,  hogy iskolánk 
körül elért ezen anyagi eredmény az erd. róm. kath. 
Statusnak mintegy 35 ezer foritjába  s a lefolyt 
tanévben 700 frt  fenntartási  költségbe került; mi 
kiváló figyelem  és hálára méltó .tény, ha meggon-
doljuk, hogy a kath. status azon áldozat által, me-
lyet az internátus beállítására és évenkinti szük-
ségleteinek fedezésére  az ösztöndíj alapból hozott,: 
nemcsak minden finöveldei,  hanem ezzel együtt és 
egy födél  alatt valamennyi bennlakó (intemátus-
beli) itjnt bizonyos fokig  mintegy ösztöndijakkal 
látott el. 

Hálával említem fel,  hogy ns Csikmegye is 
a beruházási költségekhez 800 frttal  hozzá járult. 

Ezen tervek kivitele sok fáradságába  és tö-
rődésébe került gymnásiumunk tanártestületének, 
különösen pedig a gymn. és növeldei elöljáró-
ságnak, ugy annyira, hogy már-már könnyebülő 
és hálától áradó kebellel zenghetem én is el a 
Zsoltárossal: „Átmentünk tűzön és vízen s kive-
zettél benünket az enyhülés rév-partjára". 

Mindazonáltal a csiksomlyói r, k. főgymnasi-
um és hozzá kötött növeldéknek (Seminarium és 
Internátus) iránya és szelleme a történt változá-
sok daczára is megmaradt. A gymnasiumnál ugyan-
azon törvény és szabályzat értelmében, ugyanazon 
keresztény és hazafias  felfogás  szerint, ugyanazon 
hivatás érzettel de fokozott  buzgalommal töreke-
gett a t. tanári testület feadatát  megoldani, mint 
tette azt az előző években. Az uj internátusban 
hasonlóképen ugyanazon ker. kath. szellem és fe-
gyelem csaknem ugyanazon házi törvények és rend. 
tartás jutottak érvényre, mint melyek a finöveldé-
ben fennállanak. 

Ezen szellemi téren változás csak annyi tör-
tént, a mennyiben az erkölcsi és szelemi életben 
a gyarapodásnak folytonosnak  kell lennie, mint 
hogy e téren a megállapodás egyenlő volna a ha-
nyatlással. 

Ennyit általában a t. közönség becses tudo-
másául előre bocsátván azt üdvözlőm és ezen záró-
ünnepélyt megnyitom. 

E beszéd zajos élyenzéssel fogadtatott. 
Erre Halló István VII. osztálybeli tanuló el-

szavalta Kölcsey Parainesis-e egy részét, mely után 
az igazgató felhivta  az egyes osztályok főnökeit 
az általános osztályozás felolvasására,  mely alatt 
az igazgató a jó erkölcsű és jeles előinenetelü ta-
nulóknak kiosztotta a jutalomkönyveket és pénz-
beli jutalmakat. 

Végre az igazgató elmondotta a jövő tanévre 
vonatkozó figyelmeztetéseket,  s ezzel az ülés vé-
get ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Nem kapunk pénzügy igazgatóságot. Tegnap-

előtt a pénzügyminiszter táviratilag rendelte meg 
Csikvármegye adófelügyelöjének,  hogy az adófelü-
gyelői irodai lr-lyiségek bérletét october 1-ére azon-
nal mondja fel.  Tudvalevőleg a vármegye házában 
voltak az adófeliigyelöség  helyiségei, melyek hasz-
nálatáért. a kincstár bért tízetett Csikmegj ének. 
— Tegnapelőtt ezen helyisegek bérletét az adó-
felügy  elő írásban fel  is mondotta a már emiitett 
miniszteri rendelet folytán,  melyből az tűnik ki, 
hogy a küszöbön álló pénzügyi reform,  nem ad 
C sikmegyének pénzügy igazgatóságot. 

— Megörült. A katonai térképező osztály 
Csikmegyében működő tisztjeinek egyikén, Krarn-
szki Károly cs. és kir. főhadnagyon,  ki Csik-
Karczfalvára  volt kirendelve, a napokban a tébó-
lyodottság félreismerhetlcn  tünetei jelenkeztek. — 
A szerencsétlen főhadnagyot  innen Székely-Udvar-
helyre, onnan ismét Nagy-Szebenbe, az országos 
tébolydába szállította egyik térképező tiszttársa. 
— Őszintén sajnáljuk a szegény főhadnagyot,  ki 
— mint. hallottuk — az osztály egyik legszorgal-
masabb és igen tehetséges tisztje volt. 

— Esküvő. Potoczki Antal csikszépvizi ke-
reskedő és birtokos mult hó 25-én vezette oltárhoz 
.Jakab Mariskát, Jakab István szép és kedves le-
ányát Nyárádszeredán, Maros-Tordamegyében. Es-
küvő után a menyasszony szülői házánU fényes 
lakoma volt, melynek befejezésével  az ifjú  pár út-
nak indult uj otthona felé  és a násznép egyrésze 
által kisérve 27-én városunkon keresztül Csikszép-
vizre érkezett. 

— Csikszentkirály község buzgó kath. lakos-
sai Isten figyelmeztető  kezét vélik látni a község-
ben közelebbről előfordult  három sajátságos ese-
ményben. Egy D. L. nevezetű földmives  ember 
ugyanis az Űrnapot követő vasárnapon a délelőtti 
isteni tisztelet ideje alatt a réten szénagyűjtéssel 
foglalatoskodott,  s munkája közben szívszélhűdés 
következtében szörnyethalt. Egy G. E. nevű egyén 
pedig ugyanazon időben ugyancsak szénagyiijtés 
közben olyan meglepetésben részesült, hogy össze-
rakott boglyáját egy forgószél  felragadta  és örökre 
elsöpörte. Végre ugyanakkor P. G. földmivessel  tör-
tént, hogy az al ig összerakott boglya tüzet kapott, s 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel  volt a hamuvá 
égéstől megmenthető. A nép ez eseteket, a neve-
zett földmivesek  vallástalansága miatti Isten bün-
tetésnek látja. 

— Kossuth Lajos nagy érdekű három leve-
let irt Helfi  Ignácz orsz. képviselőhöz, melyeknek 
elsejében elkeseredetten szól a helyzet változásról, 
mely 22 év óta magyarországon egyre tart és ab-
ban jelentkezik, hogy maga a nemzet segíti elő az 
országnak Ausztriával leendő teljes összeolvadá-
sát, Lapunk szűk tere nem engedi meg e nagy-
becsű levél közlését, de felhívjuk  az olvasó szí-
ves figyelmét  a napilapokra, melyekből szószerint ol-
vashatni a nagy száműzött jelentőségteljes sorait. 

— Gyergyói hirek. A g y e r g y ó s z e n t -
m i k l ó s i irgalmas nővérek zárdájában mint már 
emiitettük a vizsgálatok folyó  hó 27-én értek vé-
get. Örömmel jelezhetjük, miszerint a vizsgálatokon 
jelenvolt szülők, ugy a nagy közönség megelége-
déssel volt eltelve a növendékek ügyes és jeles 
képeztetése felett.  Az nj főnöknő  a régi megszokott 
erőltetett fényűzést  törölve a növeldének megillető 
zárdai szint adott, kerülve mindent mi annak el-
lenkezője. A növendékek nem mint ezelőtt szajkó 
módra betanítva, hanem alaposan vizsgáztak. Őszin-
tén üdvözöljük az uj főnöknöt  ezen első vizsga 
alkalmával, és kérjük ezen irányt jövőre is szem-
előtt tartani, miáltal a régebb elkövetett mulasztá-
sok lesznek helyre hozva. — A b o r s z é k i für-
dőre ez évi saisonra Hamza Miksa nagyváradi ze-
nész jól összeállított zene kara van szerződtetve. 
Már julius hó 1-én megkezdette működését. 

— Szörnyű jégeső pusztított a mult héten 
Maros-Tordamogyében, A zivatar Sályi, Gerebenes 
községek felöl  húzódott Mezőkövesd tájékára; itt 
a felhötömeg  két részre szakadt. Az egyik Mező-
Kölpeny határát lepte el, a másik Harczó, Mező-
Kövesd községeket pusztította. Galamb- sőt lúd-
tojás nagyságú jégdarabok estek. Bárdos község-
nél a felhőtőmegek  ismét egyesültek s Bárdos és 
Kövesd között hihetetlen nagyságú jégdarabok 
estek koczka és tábla alakban. A viharfelhő  csak 
40—50 méternyire volt a földtől.  A jégeső elpusz-
tította még Szabad, Szent-Anna, Udvarfalva,  Ernye, 
Székes, Ikland falvak  határát. Mezőkövesdnél a 
jégesőt megelőzőleg felhőszakadás  volt és a yiz el-

sodorta a földek  felső  rétegét. Erre következett 
a jéghuHás oly tömegekben, hogy a jégdarabok 
néhol több lábnyi magas réteget képeztek. Számos 
állat elpusztult, de a barzasztó jégverésnek több 
emberélet is esett áldozatul. A jég agyonvert egy 
16 éves szabadi fiút  és egy ismeretlen illetőségű 
40 éves asszonyt. Két gyermek Székesd tájékán 
a vizbefnlt.  Számos sebesülés Is történt. A galam-
bosi ref.  lelkészt útban érte a vihar. A jég fején 
több súlyos sebet ütött. A kár hozzávetőleg 80 
ezer frt.  Csak néhány nagybirtokos volt biztosítva 
egy pár ezer forintig.  Bárdos és Szabad községek 
erdőségeiben a fiatalabb  sarjerdöket a jég tönkre 
tette. 

— Borzasztó szerencsétlenség történt mult 
hó 24-én Segesvárt hol a templomszentelés nap-
ján vásár volt. A piaczot szekerek, emberek zsú-
folásig  megtöltötték. Egvszere az egyik kocsi elé 
fogott  lovak megriadtak és vadul neki rohantak a 
tömegnek. Egy asszony, liir szerint, rögtön ször-
nyet halt, hnsz ember többé-kevésbé megsérült és 
egy másik asszony halálosan sebesült meg. A sze-
rencsétlenség város szerte nagy izgatottságot oko-
zott. 

— RÖVID HIREK. A orosz hadügyminister el-
rendelte, liogy Riga városa körül elkülönített erő-
döket építsenek, a mely czélra 12 milliót utalvá-
nyozott. A munkát már augusztusbau megkezdik. 
— Zavargások Novibazárban. Belgrádból érkezett 
hivatalos jelentések szerint Novibazárban zavar-
gások törtek ki. Hír szerint negy bég elkergette 
a prefektusokat  és szabad csapatokat szerveznek. 
— A német császár és császárné a nyáron csupán 
mint magán személyek, Olaszországba utaznak, 
meglátogatják Monzában a királyi családot, rövid 
ideig Rómában és Nápolyban tartózkodnak és azu-
tán Görögországba utaznak. — A királyné hágai 
lapok jelentése szerint leközelebb a scheveningi 
tengeri fürdőbe  érkezik. — Ferdinánd fejedelem 
felkélte  Burián István osztrák-magyar fökonzult, 
hogy az ö nevében Bulgária mélyen érzett háláját 
tegye le a trón zsámolyára. — Nagy tüz pusztí-
tott Nyesvic galicziai városban, az idéu már má-
sodszor. Nyolczvan ház pusztlilt el, öt ember ben-
égett tizenötön súlyos égési sebeket szenvedtek. 
A tüzet valószínűleg gyújtogatás támasztotta. 
10000 forintos adomány. Mihajlovies zágrábi érsek 
a temesvár-gyárkülvárosi templomépitő egyesület-
nek, főoltár  építésére tizezer forintot  adományo-
zott. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

A szénacsinálás. 

Öt-h&t éve már, hogy az Oltmelléki helye-
inkről nem vagyunk képesek egy szekerecske szé-
nát haza lopnunk. Vagy renddül vagy boglyákban 
viszi el a kiöntött víz, vagy pedig úgy leiszapolja, 
hogy lekaszálni sem lehet. 

Az idén az oltmelléki gazdák ugyancsak ki-
fogtak  az Olt rakonczátlankodásán, amennyiben 
még junius második felében  hozzáfogtak  a széna-
csináláshoz, hogy a szentjánosnapi szokásos kiön-
tés letarolt rétet talájon, de ebben a korai kaszá-
szálásban sem sokkal több haszon van az árviz 
hajtotta szénacsinálásnál. Olyan vastag rendek es-
tek a kasza ntán, mint egy-egy sütő-teknő, s mire 
boglyázásra került az idő alig maradt annyi, meny-
nyit a villahegyre jóízűen fel  lehetett volna VCIIÍM. 
Hiába, a nagyon fiatal  fii  jobban összeszárad, mint 
a kinőtt takarmány s alig lesz csak fele  a leka-
szált mennyiségnek. 

S aztán ezt is minő kínnal lehetett összeta-
karni, megszárítani. Két-három napig verte renddül 
az eső, akkor kisütött egy kis napfény,  megfor-
gattuk : reá jött újból egy záporeső, félig  megszá-
radt, megfonnyadt  a 2—3 órára újból melegen 
sütő nap sugaraitól, de nem annyira, hogy bog-
lyába rakhattuk volna. De hát az idő fort-fort  s 
mit csinálhattunk volna, mint úgy félnyersen  ösz-
szerakni. 

Össze is raktuk kisebb-nagyobb rakásokba, 
de akkor aztán meg úgy hozzákezdett az eső, 
hogy a mire elállott, a mi szénaboglyáink is egy 
penészgomolyaggá váltak. Az ily módon nyert 
széna aztán nem sokkal ér többet, még ha gyep 
volna is, a jó buza szalmánál. 

És ez igy volt mindenütt, Rákostól le egésí 
Tusnádig, mindenütt megpenészedve, megverekedve, 
megfeketedve  hordták és bordják ma is az Olt-
melléki szénát. Egyetlen egy helyt láttunk vagy 
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50 boglyácska zöld szénát a csicsói réten, pedig 
azt is csak olyan borongós időben csináltatta a 
nálunknál úgylátszik többet látott-hallott tulajdo-
nosa, inint mi. 

Kzt a zöld, kilngozatlan szénát pedig a kö-
vetkező igazán egyszerű módon csináltatta a tu-
lajdonos : 

Heggel borongós időben lekaszáltatla a fii  vet 
s mert nem volt kilátása szép időre, elteritctlen 
hagyta, másnap pedig a harmat felszáradása  után 
elterittette s már délután 3—4 óra felé  mind bog-
lyákba rakatta a csak télig száradt l'iivet. Csak-
hogy az ö boglyái ágasokba voltak rakva s anél-
kül, hogy csak meg is bontotta volna a rakást, 
olyan szépen és kár nélkül megszáradtak, mintha 
elteregetve lettek volna. 

Ez az igaz nem áll egyébből, mint . gy-7-8 
láb hosszú, 3 - 4 hüvelyk vastag, alsó végén meg-
hegyezett karóból, a melyen párjával keresztben 
13 — 18 hüvelyk távolságra 3—4 láb li >sszú fogak 
vannak befúrva  és keresztül dugva. Kzt az ágast 
beleütjük a földbe  egyenesen és reá rakjuk a fél-
nyers szénát boglya-alakban, úgy azonban, liogy 
a rúd vége a hegyén kiálljon. 

Egy ilyen ágasra fel  fér  szekér széna, s 
minthogy az összemelegedés által származott gő-
zöket az ágas karjai kivezetik, s maga a boglya 
is az alsó csapok miatt nem nyugszik egészen a 
földön,  — a lég keresztül járja az egész rakást, 
s ez által az meleg, száraz időben 2—3 nap, sőt 
még esős, nedves időben is 4—5 nap alatt telje-
sen kiszárad, anélkül, liogy legkisebb mértekben 
is megromlanék. Legfennebb  a boglya kiilsö része 
barnul meg, de ez a teljesen kiszáradt boglyánál 
is előfordul,  ha sok eső éri. 

Ilyen ágasokba rakással csinálják a ködös, 
esős éghajlattal birú Angliában a szénát, ilyen ága-
sok láthatók a fejéregyházi  gróti udvar l el jen szana-
széjjel s azt hisszük nekünk, kiket mindenütt er-
dők vesznek körül, szintén nem koriiln? pénzbe, 
legfennebb  egy kis fáradtság  mag előrelátásba, be-
szerezni az ágasokat, a mit jövőre annál is inkább 
be kellene szereznünk, mivel a közel jövőben nem 
lehet kilátásunk arra, hogy az annyira várt, sür-
getett ült szabályozással végre-valahára megszaba-
duljunk az árvízveszélytől. 

S z e r k e s z t ő i - ü z e n e t e l E : 
Solniy Sinior nraak Cslkszentmirtô . leküldött rik-

kit lapunk zártakor vettiik, s ezért mindentől eltekintve és a 
legnagyobb jóakarat mellett sem adhattuk, ile ktit,.iilien is 
czikkének hangja és tirgja olyan, iiojţy e-akis a leghatáro-
zottabb kivanatra és c;akn a „nyiltiéi" rovatban Jáihaina 
napvilágot, mert nagyobb polémiát és még személyeskedést is 
provokálhat, pedig ailolt programmunk értelmében ilyesmire 
tért szolgáltatni nem óhajtunk. 

H. T. Sepsiszentgyörgy. Gratulálunk a jó sikeihez. — 
A kiadóhivatal nem tudta, IIOŢV lakást cserélt, s cz volt oka, 
hogy meg nem kapta Az ígért közleményt várjuk. ' 

B. L Marosvásárhely. A beküldőit verset köszönjük, 
alkalom adtán használni fogjuk.  — Az igéit bírálatot öröm-
mel veszszük. 

K. X. Sopron. Ro'znéven vessziik, liogy Ígéretét nem 
váltja be. -r- A tHzteletpéldányt meg íj kell érdemelni, de ön 
hallgatásival nem 9ok erdemet szerzett eddig. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
Sz. 309—1889. Ikvi. 

III. Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklösi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gy.-reme-
lei Id. Alélik István végreliajtatónak gy.-saiamási 
Mundia György a Simoné végrehajtást szenvedő el-
leni ")•> frt  tőkekövetelés én járulekai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklösi kir. járásbíróság) területén lé-
vő Gy.-Ditró község határán fekvő  a gy.-ditrói 1770 
sztjkvben A y 1 r. 2U5i; hrsz. ingatlanra üzv. 
iluiulra .lakatmé sz. Alundra Zsólia életfogytiglani 
haszonélvezeti joga épentartásával 13 frt,  a gy.-
ditrói 1773 sztjkvben A ţ 1 r. 2üői>5;a 2ii5(55 3 hrsz 
a. foglalt  ingatlanra 389 irt 25 kr. a 2 r. 20572,, 
hrsz. ingatlanra 32 frt,  a 3 r. 20572,3 hrsz ingat-
lanra 32 frt,  a 4 r. 20601, 203U2 hrsz. ingatlan-
ra 48 frt,  az 5 r. 20Uötí/c hrsz. ingatlanra 20 frt 
— és a gyó-ditrói 1792. sz. tjkvben A y 1 r. 
20,647—20,(549, 20,G5ö -20,(558. hrsz. ingatlanra 
15U frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlauok az 1889. évi augusztus ho 17-ik napján 
deielött 8 órakor a Gy.-Salauiás község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási árou alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának ]no;0-át készpénzben vagy az I8S1. 
LX. t.-cz. 42 £-ábnn jelzett árfolyammal  számított 
és a/. I SS 1. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt ig.i/.ságügyininisteri rendelet 8. £-áhan, kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az Issl LX. t.-cz. 17o. ^-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről a kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyószentmiklóson 1889. évi május 
hó 29 napján. 
A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 

S z a c s v a y I m r e , 
kir. aljbiró. 

Szám 1519-iss'i. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergvószentmikló.si kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy gyergyó-
ditrói ifjú  .Miklós Kristóf  végreliajtatónak ügyvéd 
Tiitscher Ede hagyatéki gondnok által képviselt 
gyergyóditrói l'uskás Ferenez postamester hagya-
téka végrehajtási szenvedő elleni 25 frt  tökeköve-
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmik-
lösi kir. járásbíróság) területén levő Gyergyóditrő 
község határán fekvő  és gyergyóditrói. de jelenleg 
llevesiiiegye lîocs községben lakó idős l'uskás Ist-
ván tulajdonát képező következő ingatlanokra: a 
gyergyóditrói 77S sztjkvben A -]-. 2 •rendsz. li>79 
iirszáinra 22 frt  3 rend 1óSn — 1U82 hrszánira 
525 frt  5 rend 272:» hrszámra lö frt  ; 9 rend 
33i)2 hrszámra IS frt;  l."> rend 3557 brszámra 9 
frt;  15 rend 38.17 hrszánira lü Irt lö rend 
392:) brszámra 14 frt:  25 rend 5'>77 hrszámra 
2>l frt:  2ó rend 5174 hrszámra ugy az 5175 
hrszámra 29 frt  27 rend üoTii- 9n7S hrszámra 
(in frt  2S rend 9 257 hrszámra (i frl  2 i rend 
9314 hrszámra 12 frl  31 rend 9óll -9iilt hr.-
számra 41 frl  32 remi I3ö3S In-számra 14 frt 
35 rend 199ii'.i helyrajzi számra 28 frl:  3f>  rend 
32H51—22H54 hrszámra 53 frt  37 lead 22H78 
hrszámra 23 frt  43 rend 23 >8'; hrszámra 2n frt: 
45 rend 23459 hrszámra 9 frt:  47 rend 25985 
hrszámra 15 frt  49 rend 2Ü12'», 2<>127 hrszámra 
28 frt  54 1-fid  28s.j0. 28851. hrszámra 11 frt; 
53 rend 31381. 31382, 31380-31389, 31392 lll\-
számra 77 írt 57 rend 3139(5 hrszámra (i frt: 
58 rend 31402 hrszánira (i frt;  (51 rendsz. .11989 
hrszámra 1" Irt (13 rend 32040 hrszámra 13 frt  ; 
(57 rend 32240 hrszámra 11 frt  (59 rend 32815 
hrszámra 18 frt  71 rend 34(507 hrszámra 379 
frt;  73 rend 35115. 354 Ki helyrszáinra (59 frtban 
ezzennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt, ingatlanok az 1889. 
évi augusztus hó 30-ik napján délelőtti 9 órakor 
Ditrö községházán!! megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási árou alul is eladat-
ni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10° 0-át készpénzben vagy az 1881: 
LX t-cz 42 §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. 
kelt igazságügy-miniszteri rendelet 8. §-ában, kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyzéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni 

Kelt Gvó-Szentmikló.ion 1889-ik évi juinus hó 
4-ik napján. 

A gyószentmiklósi kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság. 

Ş z a c s v a y I m r e . 
kir. aljbiró. 

Sz. 1227 -1880. bgy. 
II i r d e 1111 é 11 y. 

Vallás és közoktatásügyi Miniszter ur 
ő nmltgának idei junius 5-én 21,3(50. sz. a. 
kelt magas leirata alapján a Csíkszeredában 
emelendő polgári leányiskola építési költ-
sége (50,00:) frt  (hatvanezer) frtban  állapít-
tatott meg. 

Ezen épitési munkálat foganatosításá-
nak biztosítása czéljából f.  évi julius hó 
10-éiii'k délelőtti 9 órájára Csíkszeredá-
ban a várm egyeház tanácskozási kisebb ter-
mében tarta ndó zártajánlati verseny tárgy a-
h'n hirdettetik, niinekfolytán  a versenyezni 
óhajtók felhivatnak,  hogy a ferinebbi  épitési 
munkálat végrehajtásának elvállalására vo-
natkozó, az engedélyezett költség után szá-
mítandó, s a részletes feltételekben  előirt 
f>  százaléknyi bánatpénzzel ellátott zárt aján-
lataikat, a helybeliek és idegenek köziil 
azok, kik személyesen jelenkeznek, julius 
hó 10-éiiek délelőtti 10 órájáig, hozzám ad-
ják be; vidékiek pedig az itteni postahiva-
talhoz oly időben igyekezzenek beküldeni, 
hogy a versenytárgyalás kezdetéig átvehe-
tők legyenek, mivel a később2ii benyújtan-
dók és érkezöiulőlt figyelembe  nem fognak 
vétetni. 

A szóbanforgó  míís?.aki míivelet és rész-
letes feltételek  a hivatalos órákban nálam 
betekinthetők. 

Csíkszereda, 1889 junius hó 19-én. 
(2 -3 ) B e c z e -A.ri . tal , 

alispán. 
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(I7--JO). S S ö l t s é g ^ r e - t é s . 
A nagyméltósága  m. kir  belügyminiszter  urunk  53,888. számit tiizrendészeti 

kormányrendelete  8. § ának teljejen megfelelő  és több tűzoltó-egylet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

T t i r Z O L T Ó - ^ E C S I ^ E l S r i D Ő m - é s SZIEIREIECÍ^ŐL: 
1 drb. soproni Seltenhofer-féle  két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 

15 számit fecskendő  10 c. 111 henger-átmérő és előirt felszerelések-
kei, u m.: 4 méter szívó-tömlő é.s 0 méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Kiilön rendelendő M) méter, ;t magyar egységes csavarra ellátott I. 
minőségű kendertüinlő, 6 rézcsavarral . . . . . . 

1 drb vízhordó kocsi, pirosra festve,  va-dengelyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabronesal és 1 drb 100 lit. káddal, 
belül vastag horganylemezzel bélelve . . . . . . . 

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

2 drb G íntr hosszú tíízlétni, 2 végén vasalva, festett 
drb csákány, aczélból, nyelezve és festve 
drb tíízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve  . . . , 
drb ék-alaku fejsze,  aczélból, erős fokkal,  nyéllel, festve 
drb villa, _ 
drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-
nak is használható 

Fuvar Sopronból . 

650 frt. 

117 frt 

250 frt. 

30 
7 

frt 
frt' 

20 frt-
6 frt-
6 frt. 

16 frt. 
54 frt. 

Összesen 1155 frt Fchtirt gyári árakból hajlandó vagyok tílmojjM megrendeléseknél 10»;,, ina liz százalékot engedni. 
Ifikin  eltel arra hogy a farosok  roulelésekk-l tuUgosan tel vannak halmozva; további, hogy a magas kormány-
rendelet rrielmebe,. a szer,k beszerzésére nagyon rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 

honim bokdUcDi. - Lsvelteni felazőlitáara  kéazaéggsl beutazom eaj&t költségemen. 
ISieiTLer E d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 
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Nyomatott Gyiirgyjakab Mártuiuiál, Uikweredábaii, íüöy, 



I. évfolyam. Csik-Szereda, 1889. iulius 10. 28. szám. 
? Szerkesztőségi iroda: \ 

Csik-Szereda > 
^Snltán-liáz, (posta mellett) ţ 

hová ">• 
] i lap szellemi részét illető > 
j közlemények küldendők. *r 

i Kiadóhivatal: >> 
Ţ  Györgyjakab  Márton  í 
; könyvnyomdája 

iiová 
I; az előfizetési  pénzek és C 

hirdetések küldendők. 
$ / V V V V V •.• v V YT++VÍÍÍS 

Előfizetési  ár: | 
4 Irt. >]-
a r«. >r 

•i Egész évre 
Félévre 

1: Negyedévre 1 frt. 

T Á R S A D A L M I , K Ö Z G A Z D A S Á G I ÉS S Z É P I R O D A L M I H E T I LAP. 

í: Hirdetési dijak: >í 
j 3 hasábos petitsorért vagyat 
J annak helyéért 6 kr. 

Bélyegdijért kiilön inindeo 
1 beiktatásnál 30 kr. H-

« Nyílttéri czikkek * 
J. soronként 10 krért közül- > 
5 t c t n e k - 3 

'YTTTTTV 

E l ő f i z e t é s i  f e l l i i v á s . 

A „CSIKI LAPOK" julius-szep-
tember liavi harmadik negyedére ezennel 
új előfizetést  nyitunk az eddigi feltételek 
mellett. — Lapunk t. előfizetőit,  kiknek 
előfizetésük  a második negyeddel lejárt, kér-
jük, liogy előfizetésüket  minél hamarább 
megújítani szíveskedjenek, hogy a lap szét-
küldésében semmi fennakadás  ne történjék. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

4 frt. 
Irt. 

1 frt. 
Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-

kab Márton nyomdájában, — Gyergyó-Sz.-
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők 0 előfizető  után egy tis/telet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. junius hó 26. 
Teljes tisztelettel: 

a „Cai le i L a p o k " 
kiadóhivatala. 

Veszé lyez te te t t i g é n y e k . 
Lapunk iniilt számában ugyanezen ezim 

alatt röviden megjegyzéseket tettünk a re-
gále-kártalanitásra vonatkozólag speczialíter 
Csíkszereda város birtokosságát, illetve pol-
gárságát érdeklőleg s czikkiinket azzal fe-
jeztük be, hogy e kérdésben egyet és inást 
még el [fogunk  mondani. Most igéretünk 
szerint ismételten igyekszünk felderíteni,  il-
letve kimutatni az igazságot, melynek a re-
gále kártalanítás körül Csíkszeredában — 
véleményünk szerint — irányadóul szol-
gálnia, hogy a polgárság jogai csorbulást 
ne szenvedjenek. 

Csikszereda polgárai ugyanis H korcs-
márlási jogot 1848. előtt és 1848. ntán is 
nemcsak folytonosan  és akadálytalanul gya-
korolták, hanem ezen gyakorlat jogos is 
volt — aminthogy a székelyföldön  minden 
szabadbirtokost s igy a csikszeredaiakat is 
megillette ezen jog s annak gyakorlata ; — 
megillette a székelyföldön  még az úrbérese-

ket is — legalább ezt igazolják az 18",ao-
ban keletkezett Cziráky-fele  összeírás adatai 
— hol még tiszta úrbéres községekben is 
határozottan kitüntetve van, hogy az úrbé-
resek az év minden napján akadálytalanul 
ko ros ni á r o 111 a t n a k — ennek gyakorlatába 
senki sem akadályozza Ila ez igy áll 
a minthogy tagadhatlanul igy áll a volt úr-
béresekre — úgy a városi polgárság is leg-
alább is bírt annyi joggal, mint a székely-
földi  úrbériség — következőleg ha semmi 
egyébre hivatkozni nem lehetne, csak ebből 
is egyenesen következtetni lehetne a szere-
tlai polgárság jogára. 

Ha más alapon tekintjük a dolgot. — 
úgyis a korcsmajog a földbirtok  járuléka 
gyanánt ismertetett el régi törvényeink ál-
tal ; Csikszereda város területe a polgárság 
tulajdona — s igy az ennek járulékát ké-
pező jogok pl. a korcsmajog sem lehet másé 
— nem lehet a Csikszereda városé, sem — 
mert, Csíkszereda város területe nem képezi 
a város tulajdonát s igy a vele járulék-
képen járó jogok sem. 

A város maga ezen jogot miképpen is 
szerezhette volna meg? 

Adás vétel esete nem forogván  fenn, 
hosszú gyakorlat vagy királyi adomány — 
donatio regia — lehetne 
szinübb czim, melyen ezen jo: 
hető. 

Csikszereda város hosszú gyakorlatra 
nem hivatkozhatik, mert a korcsniajogot ma-
gát soha sem gyakorolta, s mert különben 
is magát a fődolgot,  a birtokot nem birván, 
— ennek bírása nélkül a fődolog  járulékára 
sem szerezhetni tulajdont, s legfőképpen  mert 
a korcsmárlás jogi rendezése törvényhozás 
útján véglegesen nem történvén meg, a leg-
felsőbb  bíróság elvi megállapodásai szerint a 
korcsmajog bármely hosszú idejií gyakor-
lata terjedelmesebb használatra jogot még 
nem ad — azaz hasonló dolgokban elévü-
lés nincs. 

Királyi adományozásról szólani sem le-
het, mert hárainlás esete soha sem fordul-
ván elő, adományozás seni történhetett. 

on két legvaló-
megszerez-

Ilyképpen az egyedül helyes felfogás 
szerint Csikszereda város területén a korcsma-
jog a városi polgárság tulajdona, aminthogy 
régi törvényeinkben találunk is kifejezése-
ket, melyekben kijelentetik, hogy a korcsma-
jog székelyföldön  s általában Erdélyben a 
városiakat és nem a városokat illeti. 

A kártalanítás annak adatik, kié a jog; 
— a ki ezt önjogán gyakorolta s a ki a 
törvényben alapul felvett  években adót fize-
tett ezen jog gyakorlata után. 

A csíkszeredai városi polgárság jog-
gyakorlata minden törvényszerű bizonyíté-
kokkal igazolható; igazolható tanukkal; — 
igazolható okmányokkal s igazolható jogér-
vényes miniszteri döntvényekkel — s ezen 
bizonyítási eszközök mindenike, úgy az adó-
fizetés  is minden egyes bejelentésnél aján-
latba hozva, megjelölve van ; ennél egyebet 
pedig h törvény nem kiván arra, hogy va-
lamely bejelentés a tárgyalás alapjául elfo-
gadtassék. 

Azt hisszük, hogy midőn a kir. adó-
felügyelő  ezen bejelentéseket egyszerűen el-
vetni javasolta, nem számolt kellően a kér-
déssel, s elvetési javaslatával a különbeni 
jogos igények érvényesithetésének veszedel-
mes praejudicumot állított fel. 

Csikszereda csak behozatali váinszedési-
jogot gyakorolt — nagy kérdés, hogy ezen 
jog kárpótoltatik-e? — Nézetünk szerint a 
polgárság igényeinek érvényesítésével ezen 
joggyakorlat kárpótolása nem ellenkezik, 
sőt a korcsmajog igazi értéke csak úgy lenne 
megfizetve,  ha úgy Szereda város azon ősz-
szeg után, melyet 1882. óta húzott ezen 
taxa-szedésből, — mint a bejelentő polgá-
rok kimutatott és adózott jövedelmei után 
kárpótlást kapnak. 

De ha azon elv fogadtatik  el, hogy a 
taxa-szedési jog nem kárpótoltatik s ha a 
szeredai polgárság jogos igénye el üttetik — 
úgy Csikszereda város területén a kir. kincs-
tár 200,000 frtot  érő jogra tesz kezet ingyen 
— s Csikszereda város és a polgárság éppen 
annyival rövidittetik meg; mert jóllehet a 
jog maga a polgárság tulajdona, annak jö-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

É j j e l i z e n e . 

— Karezolat. — 

A tél meszelésre, a nyár pedig nachinusikra 
Soha sem volt alkalmas. 

Legalább én egy jó gazdasszonyt sem láttam 
februárban  meszeltetni és egy valódi dandyt sem: 
jnliusban éjjeli zenét adni. 

Pardon ! nem jól fejeztem  ki magamat, mert 
egy dandit meg az éjjeli zenét együtt, említeni nem is 
szabad, hiszen a nagyvárosi gavallér még soha nem 
vetemedett arra, hogy végtelen szerelmét iiachnut-
sikkal bizonyítgassa. 

Tud ö sokkal spüttebb, s a mi fii,  sokkal 
practikusabb módokat erre, ha ugyan — s ez rit-
ka eset — rögtön hitelre nem tanálnak imádást 
hazudó szavai. 

Hogy csak egyet említsek: ezer nachmusik-
nál nem érdekesebben szóló biznnyiték-e, ha a 
dandy mindent eláruló mosolyai, becsületét emle-
getve egy világért meg nem vallaná, hogy éppen 
a kérdezősködő imádott miatt kapta azt a hatal-
mas kardcsajiást, mely most már két hétre fosztja 

meg egyedüli foglalkozásától,  hogy karjait naphosz-
szat a levegőben himbálhassa. 

Es az imádott leányka ? Arrza hálásan 
tükrözi vissza, hogy az imádó sebe saját szivében 
még kínosabban sajog, pedig hát a tükör azért 
mutat oly bánatost, hogy az imádó a harrztéreu 
nem maradt. Érdekesebb lenne, ha az imádó jöt-
tére féredi  ibott esti lap a város legelső gavallér-
jának érette történt halálát jelentené, hisz igy a 
dolog nagyon bagatell, hisz igy egy hétig sem be-
szélnek a véres párbajról az emberek. 

Minő követelő e ,.szende-' kis leány ! Tudom 
nem menne ennyire ha sejtené, hogy a szegény 
újdondász szerényke öt forintért  halálos párvias-
kodást is kikombinál, nem csak azt mit imént 
olvasott. 

Ugy ám! Csak kis városi gavallér teszi azt, 
liogy holdvilágos éjszakán odaállítja a jó „Samir-t 
keble hölgyének ablaka ahi. 

Csak kis városi gavallér reszkírozza meg 
,.Saniu" képéhez törülni legalább is egy „tizes-' 
bankjegyet, hogy ezért a baniagyerekek ,.elcsinál-
ják" az „ír kedvencz nótáját; hanem azután ez az 
„ifjú"  — ha ugyan van egy kis sütnivalója — 
nyáron soha sem próbálja naehmusikkal róni le 
az odaadó szerelem édes adóját. 

Nem próbálja meg először is azért, mert nyá-
ron tudvalevőleg igen rövidek az éjszakák, s baa 

gavallér a ,.tízes ára" szerelmes nótát mind elliu-
zatni akarja, — pedig hát ki volna bolond ingyen 
fizetni  a czigányt! — mire Samu a mult század-
ban componált és a szerelmes ember által még 
mindig igen sokra becsült nótákkal készen lesz, 
szépen ott az imádott hölgy ablaka alatt pofája 
közé vigyorog a nap. 

I)e nem próbálja meg másodszor is azért, 
mert rendesen minden szép leánynak (a kibe bele 
szeretnek szépnek kell lenni) jógazdasszony az 
édes mamája, s mert falun  és kis városban a jó 
gazdasszonyok nyárban — — meszelni szoktak. 

Valaki ki e sorokat elolvasni magát rászán-
ta, megfogja  mondani, hogy a nachmusikot meg a 
jógazdasszonyok meszeltetését csak ugy lehet üsz-
szehozni, mint a csirizt és vasutat. 

És nem volna igaza annak, ki e megjegy-
zést tenné, mert ha az egykori kobor szinész ösz-
sze tudta illeszteni a világ legkülönbözőbb két 
tárgyát azzal, hogy á csiriz és vasút miként illik 
össze kérdésre „a csiriz ragad a vasút meg halad 
s igy illenek össze" feleletet  adta, s ha ezzel a fura 
felelettel  a „négy tojás" vagy egy „verdung tej'1 

belépő dijt fizető,  magas míiigényü közönség meg 
volt elégedve, nekem is lesz annyi eszem, hogy a 
meszelést meg a nachmusikot öszehozzam. 

Hogy azután a megjegyzést „koczkáztató-1 

meglesz-e annyira elégedve, ndnt a megszorult Tka* 



Julius 10. C S I K I L A P O K . 
28. szám. 

vedelniét megosztva élvezte részben a taxa-
szedésben a város s a jog tényleges gya-
korlata által a polgárság. 

A dolog és jog lényegén semmit sem 
változtat az, hogy a jog értékének egy része 
a város által használtatott, mert ezen hasz-
nálat különös egyezség folytán  szállott Csik-
Szereda városra át, s annak feltételei  sze-
rint vissza is szerezhető. 

L A P S Z E M L E . 
A delegácziók ülése. 

A magyar delegáczió h a d ü g y i a 1l> i-
z o t ts ága junius 29-én folytatta  a közös kato-
nabudget részletes tárgyalását, mely alkalommal 
szóba hozatott a hírhedtté vált 25-ik íj nak azon 
része, mely az önkéntesekre vonatkozó kényesebb 
rendelkezéseket tartalmazza. 

Rakovszky, Beöthy, Pulszky, Tisza Lajos, 
Fejérváry honv. miniszter, Bolgár és Baner közös 
hadügyminiszter felszólalásai  után M ii nu i e li az 
ö n k é n t e s e k ügyében hivja fel  a bizottság 
figyelmét,  s feltétlenül  kívánja, hogy minden ön-
kéntesnek megfelelő  alkalom nyujtassék a kiké-
peztetésre. 

B o l g á r Ferenez kérdést intéz a hadügy-
miniszterhez a felöl,  hogy a tiszti vizsgálatra nézve 
kiadott utasításban gondoskodva lesz-e arról, hogy 
azon önkéntesek, kik a német nyelvet nem bírják, 
a tiszti vizsgál kizárólag magyarul lehessék le. 

Híeronymi, Rakovszky és Fejérváry minisz-
ter rövid felszólalásai  után B a u e r hadügyminisz-
ter felelt  a hozzá intézett kérdésekre. Válaszában 
kijelenti, hogy az önkéntesek kiképzésére vonat-
kozó utasítás beható tanácskozások alapján álla 
pittatott meg és már ü Felsége elé is terjeszte-
tett. Különben a miniszter meg van győződve arról, 
hogy az utasítás teljesen megfelel  az önkéntesi in-
tézmény részére hozott törvényes lialározmányok-
nak. Továbbá kijelenti, hogy a ni á s o d i k s z o 1-
gá 1 at í év a l k a l m a z á s a a l e g k i s e b b 
m é r v r e fog  s z o r í t k o z n i . Gondoskodott 
a miniszter arról is, hogy azon önkéntesek, kik 
odaadó buzgalmuk daczára sem képesek az egy-
évi tanfolyam  végén a tiszti vizsgát a megköve-
telő kellékekkel letenni: a második évi szolgálat-
tól felmentessenek.  Végül kéri a miniszter a bi-
zottságot, hogy a nyelvkérdést illetőleg teendő in-
tézkedések iránt bizalommal viseltessék, mivel az 
új önkéntesi tanfolyamok  berendezésében m á s 
s z e l l e m u r a l k o d i k , mint az eddigiekben. 

B o l g á r Ferenez nem nyugszik meg a mi-
niszter válaszában. Szeretné határozottan kimon-
dani, hogy az e l m é l e t i v i z s g á l a t o n a 
m a g y a r n y e l v f e l t é t l e n  íi I h a s z n á I-
h a t ó l e g y e n . 

Többek felszólalása  után T i s z a Lajos gróf 
elnök a vitát czélszeriitlennek tartja, mivel az uta-
sítás még nem bocsáttatott közre s igy afelett 
ném lehet Ítéletet mondani. 

Ezzel a bizottság a budget többi tételeit 
változatlanul elfogadta. 

liapap .nagyérdemű" közönsége? Ez már olyan 
kérdés mire jobb szeretném ha senki sem felelne,  de. 
benne vagyok a szózba, s most ki kell eviczkélnem 
belőle. E tárcza kezdetén biz én egymásmellé 
találtam bigyeszteni a téli meszelés meg a nyári 
nachmusik inconpatibilitását, s most ha tudom, ma-
gyarázzam meg ex összeférhetlenséget. 

Megpróbálom azzal, hogy elmondani a követ-
kező kis történetet: 

Színhely: Gyergyószentiiiiklós X. utcza Zsz. 
Idő : julius 9-ik napja, éjfél  után két óra. A zene 
szól, a szerelmes gavallér sóhajtva zengi: hogyha 
szeretsz szívből . Tovább-tovább egy másik egy 
harmadik és tudj' Isten hányadik darab, de mind 
oly szívből fakadó.  — Most nyílik az ablak. — az 
itjii megrezzen, ha ez ö Szemét lehunyja, a 
nienyországot, annak legszebb angyalát képzeli ma-
ga előtt és — egy dörgő hang kergeti az 
ellágyult ifjút  s zenéjét a mélységes pokolba. 

Az nap meszelés volt a háznál és a papa 
aludt az imádott angyal szobácskájában, az öreg 
urak pedig nem szeretik, ha rövid álmukban za-
varják. 

Hát nincs-e igazam, hogy nachmusikra csak 
a téli idő való? 

Methisa. 

Végül ír e g e d íi s Sándor terjesztette be a 
szövetségre lépett gazdasági egyesület kérvényéről 
szóló jelentést, melyre vonatkozólag határozati 
javaslat terjesztetett be. melyben felhivatik  a had-
ügyminiszter, miszerint hasson oda, liogy a hadse-
reg ellátására vonatkozó pályázatok feltételei,  ha-
tárideje és nyilvánossága a mezőgazdáknak a 
versenybeni részvételét megkönnyítsék. 

R a k o v s z k y István felszólalása  után a 
hat. javaslat elfogadtatott. 

Julius 1-én tartott ülésen a magyar h a d-
ii g y i a l b i z o t t s á g megkezdettte az ordiná-
riúm tárgyalását. Az egyes ezimeknél kisebb-na-
gyobb viták voltak, melyek azonban nem birnak 
nagy jelentőséggel s ennélfogva  az ordinárium ösz-
szes tételei változatlanul fogadtattak  el, valamint 
a sa ját, bevételek tét ide is. 

Julius 2-án a li a d ii g y i a I b i z o 11 s á g 
letárgyalta az extra-ordiiiáriumot és a póthiteleket. 

A rendkiviili költségvetés 2. czimének 1. lé. 
telénél előadó megjegyzi, hogy a kért összeggel 
a gyalogsági fegyvert  teljesen beszerzik. 

B e ö t h y Ákos konstatálja, liogy 1 milliónál 
több költetett el e l ő i r á n y z a t n é l k ü l . 

B a n e r hadügyminiszter kijelentette, hogy 
a 2 millió több szükséglet a fegyerek  átváltoztatása 
miatt eredt. A lovasságnak új karabélvlyal való 
ellátását feltétlenül  szükségesnek látja. 

B o l g á r azon kérdésére, hogy a csapatok 
a mostani lőfegyverekkel  mennyire vannak meg-
elégedve, a hadügyminiszter kijelenti, hogy: rend-
kívül. 

Az 5. czimnél B e ö t h y kimutatja, hogy a 
hadügyi kormány előirányzatai nem szabatosak, 
nem megbízhatók. Kiváuja. hogy a felszerelések 
kérdése a jelentésben tisztázlassek. 

A K». czimnél K a k o v s z k y kérdi, vájjon 
van-e kilátás arra. hogy a tartalékos tisztek kö-
zül többen folyamodjanak  leltleges szolgálalbaui 
felvétel  végett. 

B a II e r miniszler kijelenti, liogy a szolgála! 
érdekében igen örülne, ha minél több tartalékos 
tiszt kérné a leMleges állományba valótelvételét, 
Ígéri, hogy e tekintetben a felvétel  iránt smimi 
különbséget nem tesz. 

Ezután még többen szólaltak lel az egyes 
tételeknél, melyekre Baner miniszter tüzetesen vá-
laszolt. mire a még hátralevő télelek változatlanul 
elfogadtattak. 

Ülés végén elnök kijelenti, hogy a hadügyi 
albizottság a hozzáulalt összes tárgyakat elintézte, 
továbbá köszöntet mondott a hadügyminiszternek 
az adott felvilágosításokéi!. 

A magyar delegáczió k ü l ü g y i a lb i z o 1 t-
sága is tartott julius 1-én ülést, melyen a jelen-
tés tárgyaltatott s annak első pontjai észrevétel 
nélkül fogadtattak  el. A Balkán-államokra vonat-
kozó pont egyik kifejezése  fölött  egy kis vita tá-
madt melyben csak néhányan vettek részt. A je-
lentésnek Szerbiára és Bulgáriára vonatkozó ré-
szeinél M i k e s gróf  kérdést intéz a koszovói 
tüntetések iránt. Itt hosszabb eszmecsere támadt, 
mely nagyérdekiivé fejlődött,.  A jelentés végül egé-
szen elfogadtatott  és hitelesíttetett.. 

Julius 3-án tartotta első ülését a magyar 
delegáczió egyesült n é g y e s a 1 b i z o 11 s á g a. 
Bosznia és Herczegovina költségvetését tárgyalták, 
melyhez többen szólottak s egyes nevezetesebb 
kérdéseket intéztek Ivállay miniszterhez, ki igen 
részletesen válaszolt. Különösen megnyugtató volt 
válaszának az a része, melyet Gyurkovicsnak a 
kossovói szerb emlékünnepre vonatkozó kérdésére 
adott. 

A p p o n y i Albert gróf  teljes elismerését 
fejezte  ki a közös pénzügyminiszter válasza felett, 
mert a válasz minden pontjában a gondolkozó és 
czéljainak teljes tudatával biró politikával találko-
zott. — Az e lnök kijelenté, hogy Apponyi sza-
vai a jelentésben fel  fognak  vétetni. Az előadó is-
mertetése után a költségvetés tételei változatlanul 
elfogadtattak, 

Az osztrák delegáczió k ö l t s é g v e t é s i 
a l b i z o t t s á g a julius 1-én tengerészeti költ-
ségvetést tárgyalta s többrendbeli felszólalás  után 
egész változatlanul el is fogadta. 

Julins 2-án Bosznia és Herczegovina költ-
ségvetését tárgyalta az albizottság, K á 11 a y mi-
niszter vállaszolt a kérdésekre, mi után az ülés 
véget ért. 

Jwlinş 3-án tartott illésen az albizottság vita 

nélkül elfogadta  a megszállott tartományokban levő 
csapatok részére előirányzott rendkívüli szükség-
letet és azután megkezdte a hadügyminisztérium 
rendkívüli szükségletének tárgyalását. B a n e r 
miniszternek a hozzá intézett kérdésekre adott 
válaszai lényegükben megegyeznek a magyar de-
legáczió hadügyi albizottságában tett nyilatkoza-
taival. 

Julius 4-én a liadügyniiniszteriunii költségve-
tés tárgyalása folyt  le, s azt egész változatlanul 
el is fogadta  az albizottság. 

Csikvármegye köz igazgatás i bi-
zottságának üléséből . 

Csíkszereda, 1889. julius 9. 

A közigazgatási bizottság rendes havi ülését 
tegnap tartotta meg. melynek folyamáról  a követ-
kezeiket közöljük: 

Az alispáni jelent és felsorolja  a mait havi te-
vékenység számadatait, melyszerint csupán az alis-
páni iktatóra érkezett (»22 ügydarabból 576 látta-
tott el és 4»j drb. elintézetlen maradt. Tüzeset 5 
jelentetett be 1715 frt  32 kr kárral, marhalevél 
4(100, 15 napos útlevél 19 adatott ki, 1 éves útle-
velet pedig 251 egyén kért. 

Az árvaszéki elnök jelentése szerint oda a mult 
hónapban 403 ügydarab érkezett be, miből 387 
drb el is láttatott. A gyámpénztárba befolyt  8954 
frt  6ti kr. kiadatott 1706 frt  22 kr, maradt a hó 
végén készlet 7248 frt  l>5 kr. 

A megyei főorvos  a május és juniusi köze-
gészségi viszonyok kedvező voltát jelentette. Jár-
ványos betegségek sehol sem uralkodtak. A sze-
redai közkórház forgalma  a két hó alatt 122 volt 
kik közöl gyógyult 72, elhalt 4, további ápolás 
alatt maradt 46. — Orvosiendőri bonczolás 7 eset-
nél Volt. 

Az adófeliigyelö  jelentése szerint az első fél-
évre kiveteti 13*.775 frt  17',., kr adó tartozásból 
junius hó végéig 108,522 frt  2<i kr folyt  be, hátrá-
lékb.iii maradt 3n(252 frt  97',a kr. Hadmentessé-
gi dijban az ezévbeu előirt 1808 Irt 88 krből be-
folyt  715 frt  88 kr, maradt befizetetlen  1093 frl. 

A kir. tanfelügyelő  bejelenti a lefolyt  vizs-
gák eredményét azon iskolák részéről, melyeket a 
mult havi jelentésében nem jelzett volt, s kiemeli, 
liogy a szeredai elemi iskolákban a vizsgák a vá-
rakozásnak teljesen megfeleltek. 

A csiksomlyói úgynevezett normális iskola 
vizsgái elégséges sikert mutattak fel. 

A ditrói polg. iskola vizsgái a tanulók előme-
íi el elében kívánni valót hagytak fenn. 

A gy.-alfalvi  és szeredai felsőn  ép- és a gy.-
szentmiklósi polgári iskola, valamint a csíkszere-
dai polg. leányiskola vizsgái átalában jó eredmény-
űvel folytak  le. 

A csiksomlyói róni. kath. tanitóképezdében, 
ugy az osztály vizsgák, mint a tanitóképesitő vizs-
gák eredménye megfelelő  volt. 

Paj'p Domokos kir. mérnök építészeti hiva-
tali főnök  jeletése szerint junius havában a közle-
kedés az állami, valamint a megyei és hadászati 
utakon akadálytalan volt, különösen az állami uton 
az engedélyezett munkák bevégeztettek s az útál-
lapota igen jó. 

A kir. iigyésí jelentése szerint a megyében 
levő bíróságoknál levő fogházak  személy forgalma 
a mult hóban 120 volt, ebből elitélt 103. Vizsgá-
gálati fogságban  17 szniély, kik közül elbocsátta-
tott 8. Bűnvádi feljelentés  3!» tetetett. Ezen szám-
tól nevezetesebb bűnesetnek egy rablás, egy sú-
lyos testi sértés, valamint egy gyújtogatás tekint-
hető. 

Rabtartási költség czinién 49 frt  99 ki-
folyt  be, rabniunkakeresniény czinién pedig 135 
frt,  12 kr. 

Az előadói jelentések egyszerűen tudomásul 
vetettek. 

Más ilgyek közül kiemeltetik, hogy: 
1) a megyei árvaszék előterjesztése folytán  a 

községi elöljáróságok utasittasanak, miszerint azon 
esetekben, midőn a telekkönyvi hivatalokat a te-
lekkvi hatóságoktól gyorsan meg nem kaphassák, 
nem várva be azokat, a leltározásokat tt rendel-
kezésre álló adatok alapján késedelem nélkül vi-
gyék keresztül, hogy az árvák vagyonának mikén-
ti kezeléséről kellő időben gondoskodni lehessen. 

2) azon ifjak  kik az erdőőri szakiskolákba 
magukat felvétetni  óhajtják, a hatósági orvos ál-
tal mindenkor a legnagyobb részletességgel meg-
vizsgáltassanak a belügyminisztérium meghagyása 
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folytán,  t. i: konstatálva legyen: ép, erős és egész-
séges .testalkatuk, külösen pedig jó halló és látó 
képességük. 

:t) Felsősztgyörgyi tanitó Márton Károly és 
gy.-szeiitmiklósi segéd tanitó Kálmán István dij-
levele megerösitetett. 

4) Menasági Ferenez Ignácz községi liiró el-
len elrendelt fegyelmi  kereset bevezetése Ill-ad i 
fokban  is helyben hagyatott. 

5) Naftalison  .lózsef  piátrai illetőségű, de 
jelenleg tölgyesen lakó fakereskedö  azon ajánlata, 
hogy 4o0<» frtot  kész biztositani a tölgyes-békási 
útvonal „Balázstető" vízválasztóján átvezető útnak 
kijavítására, elfogadtatott  s a törvényhatóságnak 
további intézkedés véget áttétetni határoztatott. 

Több más, kevésbé jelentékeny ügyek elinté-
zése után a gyűlés d. u. 1 órakor véget ért. 

M a g y a r o k KOMBII t lu iA I . 

A magyar társaságot, mint a ,.B. H". irja 
leírhatatlan fogadtatás  várta a turini pályaháznál, 
hova julius 4-én este tiz órakor érkeztek meg. 
Óriás néptenger hullámzott a pályaház előtt s a 
szomszéd ntezákban, mert a sokaság el sem fért  a 
téren. Mikor a magyarok megjelentek a kijáratnál 
— a várakozó olaszság egetverő e v v i a ! és ur-
i á '.-kiáltásokban tört ki: minden kéz kalapot, ken-
dőt lengetett. A lelkesedés zajának csak a vetett 
véget, mikor a hatszáz olasz egyetemi tanuló ha-
zafias  dalokat zendített rá. Több magyart vállára 
kapott és körülhordozott a lázasan lelkes sokaság. 
Az egész város talpon volt, mindenki rajongva kia-
bálta : „Éljenek magyar barátaink, szövetségese-
ink, magyar testvéreink"! 

Másnap délben a magyarok csoportonkint 
tisztelegtek K o s s u t h Lajosnál. 

Délután két óra felé  a Parco del Velentino 
nevii közkertbe gyülekezett a társaság. F. kert a 
város közepén fekszik  és egyike Európa legszebb , 
parkjainak. A gyülekezés czélja az volt, hogy a I 
magyarok lefényképeztessék  magukat K o s s u I h 
Lajossal együtt. A nyolczszáznegyvennégy főnyi 
társaság egy kis dombon foglalt  helyet az e czél-
ra épített félkör  alakú két állványon. Mindenek 
elhelyezkedtek a padokon, szép rendben. 

Egyszerre leirhalan moraj futott  végig a tö-
megen. 

K o s s u t h Lajos megérkezett. 
Nyitott hintón jött huga, Rnttkayné, Helti 

Ignácz orsz képviselő és Heltiné asszony társasá-
gában. Most oly jelenet következett, a melynek 
leírására gyönge minden toll. A kilenczedfélszáz 
főnyi  magyarság, mint áradat zudult le az emel-
vényekről, a dombról, lelkesedésnek, az örömnek 
valóságos tomboló kitörésével. Mindenki a nagy 
ember felé  rohant. 

K o s s u t h megemelte kalapját, leszáll a ko-
csiról. azután fia,  K o s s u 1 h Ferenez és Helfi 
Ignácz karján lassú léptekkel a számára kijelölt 
hely felé  közeledett. Az addig példás remiét egy-
szerre a legnagyobb rendetlenség váltotta föl;  a 
rajongásnak oly kitörése, a miliőt az ember egy-
szer lát az életben. Boldog volt, a ki K u s s n l h 
Lajoshoz férhetett,  h»gv megcsókolja kezét 'vagy 
legalább ruhája szélét érintse. 

K o s s u t h bánatosan mosolygott. Szemében 
könynyekkel nézte hazája fiainak  és leányainak e 
kaczagó, siró, éljenző tömegét, mely csókkal hal-
mozza el öt. K nagyszerű jelenetet meghatottan 
néző turini polgárság is meghatottan evviá/.ott. 

Most a nyolczszáznegyennégy magyar sorba 
állott a nagy hazafi  előtt és a rajongásnak való-
ságos kitörésével zendítette rá azt a dalt, mely 
tán még soha sem hangzott igy: „K o s s n t h La-
jos azt üzente". 

Midőn a lelkesedésnek e valóságos háborgása 
kissé elcsendesedett, mindenek a hatalmas csar-
nokba vonultak, mely a turini országos kiállítás 
alatt a képzőművészet palotájául szolgált. Az óriás 
terem sziníg megtelt magyar vendégekkel, kik 
liat hosszú, fényesen  terített és felbokrétázott  asz-
tal mellett foglaltak  helyet. Az erkélyen a turini 
rendező-bizottság sorakozott, az olasz hírlapírók 
kai együtt. A városi zenekar, melyet a sineaco 
rendelt ki, magyar darabokat játszott a karzaton. 

Ismét a lelkesedés zaja zúgott át a termen, 
midőn K o s s u t h Lajos belépett. Az emberek a 
székekre ugráltak, kalapjaikat kendőiket lengették 
és kilenczedfélszáz  liaug ebbe az óriási kiáltásba 
olvadt össze: „Éljen Kossuth" 1 

Időbe tellett, míg a nagy hazafi  a főasztal 

fején  számára kijelölt helye juthatott a tomboló I 
tömeg sorai között. K o s s u t h jobbbján Helflné  J 
asszony foglalt  helyet, balján Helti Ign icz; Heltíné 
mellett Kuttkayné asszony, Kossuth Ferenez. aztán 
jobbra és balra Polónyi Géza, Orbán Balázs, Lu-
káts Gyula, Ábrányi Kmil és Törzs Kálmán orsz. 
képviselők. — K o s s u t h Lajos mögött a terein 
falán  hatalmas trofeum  vol| magyar zászlókból; 
különben a terem kolosszális falai  végig tele vol-
tak nemzeti trikolorokkal é.s szép díszítésekkel. 

Először Helfi  Ignácz orsz. képviselő szidott 
röviden. „Nincsen az számkivetve", — niomlá. — 
ki milliók szivében lakik".Beszéde alatt sírva fa-
kadt. Midőn befejezte  szavait, a zeukar a Kos-
suth-nótát játszotta a, közönség dörgő éljenei kö-
zött. 

Most K o s s u t h Lajos kelt föl,  liogy szid-
jon. Egyszerre oly néma csend lelt a teremben, 
liogy mindenki hallotta saját szive dobogását. És 
megzendült az a csodálatos orgánum, eleinte reme-
gőn, fojtottan.  Mindeki zokogni kezdett. Majd egyre 
és egyre erőssebb lett Kossuih hangja könyek 
nedvesíték meg orczáját s egy pillanatig nem birt a 
folytatni  beszédét. Néhány alluziont leszámítva, 
politikát nem emlegetett. Mindeneket lebíró hatás 
volt az, a mint a mélységes csöndben ott állott a 
nagy aggastyán reszkető kezévé!, reszkető hang-
jával, de csodálatos energiával hangoztatva szavait 
e siró, rajongó és egy örök lángész varázsa alatt 
álló tömeg előtt. 

A beszédre óriási vihar következett, az „él-
jen"-ek mennydörgése, a könnyek záporra. Nagy-
szerű és nagyszerűségben szinte komor volt az a 
jelenet. 

A beszéd egy óránál tovább tartott s szem-
mel láthatóan kifárasztott.  K o s s u t li o t. Most a 
magvarok, mint tengeráradat rohantak feléje, 
megcsókolni ruháját és kezét. A képviselők és a 
többi urak bemutatták feleségeik  K •> s s u I h La-

| jósnak. 
Az olaszok részéről csak Voli Melchiorre tu-

rini sindaco jelent meg a banketten ö is csak a 
lakoma végén jött s meleghangú beszédben üdvö-
zölte K o s s u t li o t és a magyarokat. Zajos taps 
felelt  beszédére. 

M z i i i li á z. 

Miklósy Gyula színigazgató az igazgatása 
alatt álló dráma és operetté társulatnak drámai 
személyzetével f.  hó 5-én városunkba érkezvén, 
li-án a „Hutter-féle  nagyteremben megkezdte 
előadásait. 

Bemutatóul Alexandre Bis.şony és Antoni Mars 
..Válás után" czimii kitűnő vígjátéka került színre. 
Közönségünk előtt e darab az újdonságok ingeré-
vel birt, s ez és a Miklósy társulatáról hallott sok 
dicséret, szépszámú közönséget vonzott a bemutató 
előadásra, mely a színlap ígéretéhez híven ponto-
san 8 órakor vette kezdetét. 

Ez a szónak szoros értelmében vett pontos-
ság okozta, liogy a függöny  l'elgördiilésekor alig 
volt H» ember a nézőtéren, ugy hogy kezdetűi'.; 
szánni az igazgatót az első jelenet alatt mutatkozó 
pártolás hiánya miatt, azaz csak szántuk volna, 
ha nem ismerjük a mi közönségünk szokását, mely-
lyel a nyilvános előadások alkalmával soha sem 
hagy fel.  Meg van ugyanis itt nálunk az, ha a bál-
nak, szinelőadásnak. fillérestéiynek  s etezeterának 
kezdete H órára van téve 9 orakor kezd szállin-
gózni, szóval, hogy senki sem akar első lenni. 

Ezt a kitűnő szokást ismerve, nem aggódtunk 
a felett,  hogy első előadás iires ház előtt játszó-
dik le, s legfennebb  csak bosszankodtunk és egy-
úttal örvendettünk annak, liogy az első felvonás 
vége felé  is érkezett néhány színház látogató. 

Bosszankodtunk ugyanis, hogy az érkezők az 
előadást helyeik keresgélésével és székek ide-oda 
tologatásával zavarták, s a korán érkezeitek figyel-
mét egy-egy perezre az előadástól elvonták: ör-
vendettünk pedig a felett,  hogy az elkésettek a 
szellenidus darab kezdetét elszalasztva, kevesebb 
élvezetben részesültek, s igy a rossz szokásért 
helyben bűnhődtek is. 

A második előadás 7-én vasárnap volt. Színre 
került Jókai Mór „Milton"-ja. Ennek megkezdése-
kor már meglátszott, hogy a közönség okult a 
megelőző napon tapasztaltakon és jobban igyeke-
zett el nem késni. 

Csak dicsérhetjük Miklósy eljárását, inel.ylyel 
tekintet nélkül a megjelentek számára, megkezdi 
az előadást, ha nyolezat ütött az óra. 

A mi magát a két előadást illetti, megemlít-
hetjük, hogy a Miklósyt megelőző jóhirnéviiek egé-
szen megfeleltek.  A „válás után"-ban Nagyné a nők 
kr-ziil, Kovács és Kendy a férfiak  közül említhetők 
fel,  mint kiknek nagyobb szerpük volt, s inkább 
volt alkalmuk tehetségüket érvényesíteni. Rónay 
Karola is jól megállotta helyét, Miklósy Ilonka 
pedig igen kedves kis naiv asszonyka volt. „Mil-
ton"-bau Miklósy igazgatónak jutott az oroszlánrész 
az előadás sikeiéböl, s még Kovács járult ebez a 
férliak  közül: Miklósy Ilonka és Rónai Karola szin-
tén jól betöltötték szerepüket. 

Különben a két előadás még nem volt elég 
arra, hogy a szereplők tehetsége, igyekezete és 
színpadi jártasságáról véglegesen alkossuk meg 
véleményünket. Majd ha megtehetjük ezt, bőveb-
ben is megemlékezünk mindenikről, addig pedig 
általánosságban elmondhatjuk, hogy a látott előa-
dásuk arról győztek meg, miszerint Miklósy tár-
sulata megérdemli a pártolást. dr. 

k í l ö n f e l é k . 
— Kinevezés. Dr. Bochkor Károly egyetemi 

nv. rk. tanár, megyénk szülöttét ő felsége  a bu-
dapesti kir. magy. tudomány, egyetemen az állam 
-s/.ámviteltan nyilvánis rendes tanárává nevezte 
ki. Őszintén gratulálunk a tudós tanár urnák, ki 
első és eddig egyetlen Csikvármegye szülöttei kö-
zött az egyetemi tanári széken. 

— Rablógyilkosság. Málnási Lázár esikmind-
szenti földészt  folyó  hó 4-én reggel halva találták 
ágyában. — í)t, egyenként is feltétlenül  halált 
okozó fejszecsapás  oltotta ki az erőteljes ember 
életét, ki nőtlen volt és közel 70 éves öreg aty-
jával lakott egy házban. Az öreg Málnási a sze-
rencsétlen véget ért Lázár fiával  egy szobában 
és ennek fekhelyétől  alig 2 méternyi távolságra 
nyugodtan aludt ágyában s mit sem sejtett a köz-
vetlen szomszédságában véghezvitt szörnyű bűn-
tettről. l'iz a sajátságos körülmény pedig abban 
leli magyarázatát, hogy az öreg teljesen süket s 
még az ágyudörgést ŝ m hallaná meg — s igy a 
gyilkos ki áldozatát éjszaka álmában támadta 
meg, a különben is gyenge látású öreg embertől 
a sötét éjszakán tetszése szerint bánhatni t el az 
alvó Málnási Li/árral. A vizsgálat erélyesen l'oly 
a gyilkos személyének kipuhatolása iránt és súlyos 
gyanú terheli az áldozat testvér-öcscsét Málnási 
Lászlót, kit a vizsgálóbíró vizsgálati fogságba  is 
helyezett. A vizsgálat márazt is kiderítette, hogy 
I. íió :t-án a meggyilkoltnál mindegy i:JO 14<> frt 
készpénz volt, mellyel a csíkszeredai vásáron ök-
röket akart vásárolni, de tetszése szerintieket nem 
kapva, pénzkészletét érintetlenül vitte haza: ezt 
a pénzösszeget azonban a vizsg.biróság a hely-
színi szemle alkalmával meg nem találta. Megálla-
pította a helyszíni szemle azt is, liogy a gyilkos 
a sötétben Málnási lakásába behatolván, az első 
l'ejszeesapással az ágyban fekvő  áldozat helyett a 
felette  levő szobafalat  találta — s midőn a meg-
támadni! védekezése czéljából fekhelyéről  felugorni 
akart, mérte rá az első csapást a gaz rabló, mit 
bizonyít azon körülmény, hogy a meggyilkolt Mál-
násyt lecsüngő lábakkal, féloldalra  esett felső  test-
tel és fejjel  a fal  felé  talátták meg véres ágyán. 

— Esküvő. D a r v a s Béla csíkszeredai ipa-
ros folyó  hó 8-án oltárhoz vezette Orbán 
Zsuzsikát, Orbán Péter helybeli szabó-mesternek 
kedves és csinos leányát. Boldogságot és szeren-
csét kiválniuk az új párnak. 

— Kérelem. Mult hó 27-én, Haraly községet 
végzetes szerencsétlenség érte. A véletlenségből 
keletkezett tűzveszélynek, 9ii épület Haralynak több 
mint fele,  esett áldozatul s 33 család hajlék s in-
gósága az élelmiszerekkel együtt lett néhány óra 
alatt hamuvá. Nagy az ínség, kiáltó a nyomor, a 
szerencsétlenek segélyért könyörögnek. A retten-
tő csapás némi enyhítése végett járulunk a jólel-
kű emberekhez segélyért, alamizsnáért, könyörögni 
a nagyszerencsétienség által sújtottak számára. 
„Kétszeresen ad, ki hamar ad". A könyör adomá-
nyokat alattirt járási főszolgabíró  és lelkészhez 
kérjük juttatni, melyek nyilvánosan fognak  iiyng-
táztatni és kiosztatni. Kovásznán, 1889. julius hó 
1-én. Özv. gróf  Mikes Benedfkné,  Hollaky Atilla 
főszolgabíró,  Csiby Tamás plébános. 

— Gyergyói hir. ('  z i f f  r a M h á 1 y gy-. 
szentmiklósi kereskedő és birtokos, az építendő 
szeszgyár tulajdonosa közelebb vezette oltárhoz 
Gynlafejérvártt  Kabdebó Mariska kisasszonyt. Fo-
gadják s/.erencsekivánatunkat. 

— Folyó hó 8 -án (hétfőn)  az esti órákban 
egy ezüst tiszti-óraláncz veszett el a Taploeza fe-
löli város-jelző táblától a rom kath. templomig ve-
zető uton. Kéretik a becsületes megtaláló lapunk 
kiadó hivatalába beadni, hol illő jutalomban ré-
szesül. 

— Egy gyermekleány szerelme. Bécsben egy 
tizennégy éves leány lett öngyilkossá — szerelem-
ből. Fraindl János kávéliáztulajdonosnak mostoha 
leánya, Böiim Erzsébet, ki a minap töltötte be 
tizennegyedik évét, szerelmi viszonyt kezdett az 
egyik pinczérrel s mikor szülői kiadták as utat a 
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csábítónak, a leány leugrott a harmadik emeletről 
s szörnyet halt. Kis testvére látta, mikor föllépett 
az ablak párkányára s kiáltani akart, de Erzsé-
bet azzal fenyegette,  hogy őt is ledobja az abla-
kon, ha nem hallgat. Igy azután a gyermek sze-
meláttára követte el az öngyilkosságot. 

— Kossuth Lajos zaklatói. Kossuth Lajos 
Helffy  Ignáczhoz irt három levelén kiviil ezekkel 
egyidejűleg magánlevelet intézett lleltt'y Ignácz 
orsz. képviselőhöz, melyben a következők közzé 
tételét kéri: 

,.Megint küldök egy magyar pénzjegyes le-
velet, mégis csak minden fogalmat  meghalad ez a 
szeketura. Kérem, iktasson még egyszer a lapokba 
egy kis felszólalást,  akár az én nevemben, akár 
a magáéban, oly értelemben, hogy engem nem 
szűnnek meg örökös segélykérésekkel zaklatni a 
hazából, ámbár már ismételve kijelentettem, liogy 
n i n c s módomban s e g é 1 y e /. n i. E zakla-
tások közt legboszantóbb az, hogy 4H-ki p é n z-
j e g y e k e t k ü l d ö z n e k h o z z á ni, b e v á 1-
t á s n k a t kérve . Kijelentem, hogy az ily kül-
deményeket ezentúl nem érkezetteknek tekintem, 
néni fogok  felölök  tudomást venni, sem megtartá-
sukra sem visszaküldésükre nem vállalkozom. 8 
kérje fel  ön, instálom, ugy a fővárosi,  mint min-
den vidéki lapot, hogy e nyilatkozatom felvételé-
vel engem e kelemetlen zaklatásoktól megmene-
kedni segítsenek." 

— Lovagló oroszlán. A párisi irippodromban 
most egy oroszlánt mutogatnak, a ki lóháton nyar-
gal, bukfenczet  hány, pisztolyokat sütöget, és aka-
dályokon ugrál keresztül. A puszta e komédiássá 
aljasodott királyát I'rincznek hívják. A mutatvány 
azzal kezdődik, hogy a czirkusz közepére beállí-
tanak egy nagy kerek ketreczet. mely elég tágas 
arra, hogy a ló köröskörül ügethetssen benne. 
Először a lovat eresztik a ketreczbe, aztán kö-
vetkezik egy dán eb és végiil maga az oroszlán 
lép be az állatszeliditövel. A párisiak nem győzik 
bámnlni és tapsolni a jámbor fenevad  ügyességét. 
Ama bizonyos angolnak, a ki várja, hogy az orosz-
lán mikor eszi meg az állatszeliditőt, most több 
dolga van a rendesnél, mert azon is kell tűnődnie, 
hogy kire kerül a sor először a lóra-e, a kutyá-
ra-e, vagy az emberre V 

— Hármas nász az orosz udvarnál. Nikola-
jevich Péter nngyherczegnek Milica herczegnővel 
való esküvője után. me'y augusztus hó közepén fog 
megtörténi nagy pompával Péterhnfhan.  Dimitrij 
Konstantinovics nagyherczeg fogja  eljegyezni Ni-
kita fejedelem  másik leányát Stana heiczegnöt. A 
fejedelem  legliatalabb leánya, a f:)  éves .Jelena 
herczegnő, pedig az orosz trónörökösnek van szán-
va. Igy óhajtja ezt a czár. 

— Egy pohár sörbe fult egy részeg munkás 
Treton amerikai városban. Már ittas állapotban 
egy pohár sört kért a korcsmában. Erősen ráha-
jolt a pohárra s a csapszékben valók azt hitték, 
hogy elaludt. Néhányszor nehezen hörgött, azután 
egyszerre elcsöndesedett. A körülötte lévők végre 
megsokallották mozdulatlanságát, odamentek hozzá 
és akkor látták, hogy halott. Mánmiáhan feje  le-
csuklott a pohárra, a sör elfödte  szája és orranvi-
lását s a szerencsétlen megfuladt. 

— Kié a főnyeremény. A magyar vöröske-
resztsorsjegvek eddigi luisz húzásán a tízezer fo-
rintos főnyereményért,  mely az loo4. sz. sorozat 
83. szánni sorsjegyre esett és egy másik kétezer 
forintos  nyereményért, mely a 1051. sorozat 8ii. 
számú sorsjegy tulajdonosa nyert meg. még eddig 
nem jelentkezett senki. 

— Az „Eredeti m. daltár" magyar zeneszer-
zők eredeti müveinek havi fiizetekten  megjelenő 
gyűjteményének III. évfolyamából  vettük a 4-ik 
füzetet.  A füzetben  összesen 14 erdeti szerzemény 
van, és pedig 7 népdal zongora és énekre, egy 
régi halgató „Rákóczi ütközet" Uulzitska után 
hegedül-e irta Zsadányi Arman. Van a füzet  mel-
lékletén 6 egy és többhangu gyermekdal, mely a 
gyermekek kedélyvilágának nagyon híven felel  iiieg. 
A gyermekdalok kis könyvalakban vannak kiállítva. 
Előfizetési  ára egész évre (i frt,  félévre  3 frt, 
negyedévre 1 frt  50 kr, egyes szám ára <in kr. 
Előfizethetni  bármely könyvkereskedés utján vala-
mint a szerkesztőség, Déván (lítinyadniegye). 

— RÖVID HÍREK. Belgrádban nagy feltűnést 
keltett a kormánynak az a rendelete, mclv a szerb 
hadsereg harmadik korosztályának felszerelése  vé-
gett gyors fegyverszállitmányt  indított, Sopotba. — 
A jótékonycélu államsorsjáték hatvanezer forintos 
főnyereményét  Schiifter  Vilmos, Yinga város rend-
őrkapitánya nyerte meg. — Ferenez József király 
augusztus 11-én vagy 1 0-án érkezik Berlinbe és 

17-ig marad ott. — A spanyol regenskirályné a 
pápának rendelkezésére bocsátotta Mallorcaszige-
tet s esetleges átköltözésre a spanyol flottát.  Az 
ajánlatot a Vatikán készségei elfogadta.  — A né-
met császár és neje október l-e és 15-e között 
érkeznek Monzába, az olasz királyi pár megláto-
gatására. — A sah augusztus 20-án érkezik Bécs-
be. Ugyanakkor ott lesz a teheráni osztrák-magyar 
követ is, hogy a sah rendelkezésére álljon. — 
Megörült család. Berlinben a minap egy egész csa-
ládot szállítottak az örültek házába. Vagyoni vesz-
teség következtében először az apa, azután az 
anya s utánuk két felnőtt  fiuk  is eszét veszítette. 
— A franc  ia kamara a napokban tartott ülésé-
ben elfogadta  azt az indítványt, hogy a kereske-
delmi bírósági választásoknál a nők is. bírja-
nak s z a v a z a t i j o g g a l . — Tiz krajezár 
miatt vetett véget, életének Szatymázon egy Tópai 
Pista nevű kanásztiu. A gazdája boltba küldte s 
mivel hazamenet egy hatost elvesztett ugy megré-
mült, liogy felakasztotta  magát egy fára.  — Egy 
szerencsétlen lövés fölött  itélt a sepsiszentgyörgyi 
járásbíróság. Ürmösi Bélát ki véletlenségből Ber-
zik Antal pinczért nemrég meglőtte, ugy, liogy se-
beibe belebalt, számos enyhitó körülmények tekin-
tetbe vételével 5 havi fogházra  ítélte. A vádlott 
és közvádló felebbeztek. 

K Ö X Ö X S É O K Ö K K B Ő I / j . 

Hálanyilatkozat. 
A nemes keblek iránti őszinte hálánknak 

óhajtunk kifejezési  adni. midőn hithideg korunkban 
az Istenháza fentartása  érdekében találkoznak oly 
magasztosai! érző lelkek, kiknek legszebb jellem-
vonása a vallásos és hazafias  buzgóság, áldozatot 
tenni a legfőbb  jóság atyjának sz. hajléka díszí-
tése által. Azért midőn a nemes fenköltséggel  bíró 
személyeknek a nyilvánosság terén köszönetet mon-
dunk. óhajtjuk hogy jótékonyságáról népszerűen 
ismert Csikmegyében minél számosabb követői le-
gyenek s lelkesítse éltök minden mozzanatát Isten 
háza iránti kitartó buzgóság s a sz. ügy állandó 
pártfogása. 

Jótékony adakt zóink Dr. Zakariás István. 
Zakariás Kristóf  5 - 5 f.ltal  Dájbnkát Dávid. Za-
kariás Lukács 2 2 frttal  ft.  Varga Ferenez plé-
bános. Pototzky A. tiai, ft.  Faraó Simon plébános, 
Zakariás Antal, özv Boltresz Antalné, özv. Dáj-
bukát Jakabné, üriátkevits János, Mihály Ferenc, 
özv. Szebeni Pét.erné. Fejér Miklósué 1 — 1 frl  tal; 
Pototzky Antalné Su kr. Ifj.  Dájbnkát Antal, Dá-
niel József,  Fejér Antal, Szakács Gergely. Boltresz 
J. Boltresz F. Dániel Antal. Zakariás Zaki. Ja-
kab János, Szentpéteri Margit 5n—ön krral ; Csá-
szár Z. Márton :}n krral Tlieil F. 20 krral. 

Az erzsébetvárosi ürm. kath. egyházközség 
nevében. 

Arrilik  Lukács, Szeiit/n-leri  Antul, 
plébános. egyli. gondnok. 

S z e r k e s z t ő i - ü z e n e t e i d : 
— Sslniy Sinio: urnák Csikszentmártoa. 1-'.>1><> bó 

7 éríil keltezett levelére iu;is válaszunk nem lehel, mini az. 
Iihtj miilt alkálimmal beküldött czikkét a lapunk 27 ik szá-
mában killiliilt üzenetünk érlelni •ben. csakis a „nyilttér" ro-
vatban küzíiljiik. — Szi\e<keil,jék ez irányban kifejezni  hatá-
rozóit kívánságát, s ez esetben jönni Ing az emlitett rovatban. 
A közlés .''i-t jái'ú ili.j lizetésj tekintetében pedig forduljon  a 
lap kiadóhivatalába. 

— Osiszér József  kirjê yzö é: fiiscz  Ájoatsn községi 
M'6 araknak Osihsomlyón. f'zikkiiket  átolvasni nem volt 
illünk a igy jiivi'i számunkban lopják megtalálni arra nézve a 
választ, hogy vájjon egyállalában küzölhelü-e, vagy csak bi-
zonyos feltételek  mellett. Kli'íie is annyit jelezhetünk, hogy 
a legrosszabb esetben a „nyilttér'-heu közzétessziik, lia önök 
akarják. 

— F. K. árnak Syergyószentmiklóa. Ií. küblcményét 
lapzártakor vettük, a igy csak jövő számunkban adhatjuk. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

S. 163 -1M89. 

Haszoubéri hirdetmény. 
A csiksomlyói r. k. finövelde élelmezése az 

erd. r. k. igazgatótanácsnak f.  évi 7i>l. sz. rende-
lete következtében — az 18S9. szept. l-t öl 1892. 
aug. 3i-ig terjedő három évre a f.  1889. évi juli-

us 17-én a növeldei igazgató szállásán délelőtti 10 
órakor kezdődőleg megtartandó versenytárgyaláson 
bérbe adatik. 

Bérleni szándékozók a versenytárgyalás előtt 
tartoznak a kikiáltási ár (48 alapítványos ifjn  után 
fejenkint  »4 frt  50 kr) I0°,0-át készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban letenni. Ezen bizto-
síték vállalkozó szeptemberben a tanulók beirat-
kozása után a válalati összegnek megfelelőleg  és 
fizetéses  tanulók (circa 18—20 ifjú,  kiknek ellá-
tási dija az alapitványosokkal egyforma)  számará-
nyában kiegészítendő lesz. Zárt ajánlatok is, me-
lyekhez az óvadék mellékelve van. a tárgyaló bi-
zottság által elfogadtatnak. 

A haszoubéri feltételek  az igazgatói irodában 
a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Kelt Csiksomlyón, 1889. julius 7. 
Imels  F.  Jákó, 

finöveldeigazgató. 

Sz. 1227—1889. bgy. 

II i r d e t ni é n y. 
Vallás és közoktatásügyi Miniszter ur 

5 múltjának idei junius 5-én 2l,3G0. sz. a. 
kelt magas leirata alapján a Csikszeredában 
enielcndó' polgári leányiskola épitési költ-
sége 00,000 frt  (hatvanezer) frtban  Állapít-
tatott meg. 

lvzen épitési munkálat foganatosításá-
nak biztosítása czéljából f.  ÓVÍ jlllillS hó 
10-t'lltík délelőtti 9 órájára Csíkszeredá-
ban a vármegyeház tanácskozási kisebb ter-
mében tartandó zártajánlati versenytárgya-
lás hirdettetik, niinekfolytán  a versenyezni 
óhajtók felhívatnak,  hogy a fennebbi  épitési 
munkálat végrehajtásának elvállalására vo-
natkozó, az engedélyezett költség után szá-
mítandó, s a részletes feltételekben  előirt 
5 százaléknyi bánatpénzzel ellátott zárt aján-
lataikat, ti helybeliek és idegenek közül 
azok, kik személyesen jelenkeznek, julius 
hó 10-ének délelőtti 10 órájáig, hozzám ad-
ják be; vidékiek pedig az itteni postahiva-
talhoz oly időben igyekezzenek beküldeni, 
hogy a versenytárgyalás kezdetéig átvehe-
tők legyenek, mivel a későbben benyújtan-
dók és érkezendó'k figyelembe  nem fognak 
vétetni 

A szóbanforgó  műszaki művelet és rész-
letes feltételek  a hivatalos órákban nálam 
betekinthetők. 

Csikszereda, 1889 junius hó 19-én. 
(3-3) B e c z e -A.ri . tal , 

alispán. 

E rovat alatti közleményekért csupán a sajtóliatóaág-
gal szemben vállal felelősséget  a Szerk. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
bpesti kir. keresk. és váltó tvszék 67007—1889 
sz. Kozenzweig Sámuel budapesti kereskedő javára 
es.-szeredai Orbán l'éter szabómester ellen 128frt  46 
kr. töke. ennek 188S. évi november hó 12 nap-
jától számítandó ií" „ kamatai és pedig összesen 24 
frt  30 kr perköltség követelés erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás alkalmával bíróilag felülfog-
lalt és 329 frt  01 krra becsült 4 drb varrógép, 
bútorok, óra, tükör, képek, kész férfi  öltönyök, szö-
vetek és künnlevő követelésekből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 214 sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csíkszeredán 
Orbán Péter lakásán leendő eszközlésére 1889. 
julius hó 24-ik napjának délelőtti 9 órája határ-
időül tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alnl is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Végül felhivatnak  mindazok, kik elsőbbségi 
igényeiket érvényesíthetni vélik — az árverés 
megkezdése előtt ebbeli igényeiket bejelenteni el 
ne mulasztják. 

Kelt Csíkszeredán 1889-ik évi junius bó 29-ik 
napján. 

Gt-oxidLoa I s t v á m , 
kir. bírósági végrehajtó. 

îtyomtoV Gyürgyjakab MwtouwU, Ugikttfevedábiui.  1889, 
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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 
M E G J E L E N I K : B Z E T a T ) ATST. 

I Előfizetési  ár: 
-k Egész évre 

Félévre . 
^ Negyedévre 
$ 
ii Hirdetési dijak: >? 
j'; 3 hasábos petitsorért vagy 

annak helyéért 5 kr. 
*• Itélyegdijért külön inindcD 

beiktatásnál 30 kr. yr 
1; -ej^- J 
| Nyílttéri czikkek £ 
-. soronként 10 krért közül- >+• 

tetnek. 
í-r^-év^-'í1-!--!'--!-  •!• 4 X  'Stâ 

tó 

E l ő f i z e t é s i  f e l l i i v i í » . 

A „CSIKI LAPOK" julius-szep-
tember lmvi harmadik negyedére ezennel 
új előfizetést  nyitunk az eddigi feltételek 
mellett. — Lapunk t. előfizetőit,  kiknek 
előfizetésük  a második negyeddel lejárt, kér-
jük, hogy előfizetésüket  minél hamarább 
megujitani szíveskedjenek, hogy a lap szét-
küldésében semmi fennakadás  nc történjék. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

4 frt. 
2 Irt. 
1 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-
kab Márton nyomdájában, — Gyergyó-8z.-
Miklúson Kricsa Péter kön/vkereskedésében. 

Gyűjtők G előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csikszereda, 1889. junius hó 20. 
Teljes tisztelettel: 

a „C3iTsi LapolE" 
kiadóhivatala. 

V é s z j e l e k . 
II. 

Csikmegyc már természetes fekvésénél 
fogva  kiilön, önálló kikerekített egészet ké-
pez; nyugatról a Kárpát-hegyláncz folyta-
tása, az úgynevezett „Hargita" zárja el Ud-
varhely megyétől s járhatóbb helyeken is 
6—8 órányi távolságra veti csak Udvar-
helymegye szélétől is távol Csikmegye la-
kott részeit. Délnyugaton és délen ismét, ezen 
liegyláncz terjedelmes folytatásai  zárják el 
Háromszéknitgyétől. 

Beolvasztás esetén nem volna más képzel-
hetőbb eset, mint hogy Csikmegye egyrésze 
Udvarhely-, másrésze pedig Ilároniszéknie-
gyéhez kapcsoltassék. Igen de csak :t fenti 
felületes  körülhatárolás mutatja azt, hogy 
magán a természet alkotásán s az ezáltal 
jelzett különálló, elszigetelt fekvésen  tétet-

nék nicgbocsáthatlan cr íszak :iz által, ha 
közéj»- és felesik  lakosság i arra crőszakoltat-
nék, hogy a Hargitán léi 70—80 kilomé-
ter távolságban keresse a közigazgatás — 
esetleg az igazságszolgáltatás segélyét. 

lv/cnkiviil számolni kell még a Gyinies 
felső,  Középlok é.s Gyini.shiikk 10,000 lé-
leknyi lakosságával s ennek szükségleteivel is. 

Magától — Csikine_rye jelenlegi köz-
pontja — Csíkszeredától is (Jyimes távolabb 
eső részei 2 napi járó földre  esnek; a mai 
beosztás mellett is ezen vidék lakóinak két-
szer, háromszor drágább a közigazgatás s 
igazságszolgáltatás által nyújtott, segély, mint 
a megye központjához közel lakóknak — 
mi lenne akkor, ha beolvasztás esetén ezen 
vidék lakói felteszem  Udvarhelyre erősza-
koltatnának! ? 

Indokolatlan igaztainnság követietnék 
cl rajtok az ország más lakóival szemben ; 
a jó közigazgatás legfőbli  sarkalatos elvei, 
hogy t. i. olcsó és könnyen ulérliet.ő legyen; 
szenvednének minden ok nélkül helyrehoz-
hat Ian sérelmet. 

Ezcnkiviil Csikmegye határszéli megye 
- - keleti oldalán niajdiK ni egész hosszában 
a szomszéd ltoniániával naIáros; ezen nyug-
talankodó szomszéd, ellenőrzése folytonos 
és éber figyelmet  igényel — s sok esetben 
a hatóság rögtöni segélyére is szükség van. 
Ha már most. Csikmegye önállóságát, elvesz-
tené : akkor a határszélen s a. jelenlegi Csík-
ban csak alantosabb hivatali közegek levén 
alkalmazva, a hathatósabb segedelmet tá-
volról kellene várni és keresni — s ezalatt 
a csirájában igen gyakran elfojtható  túlka-
pás nagyra nőhetvén, a beolvasztás ez úton 
is megbosszulhatná magát. 

11a mindezektől eltekintünk is, van még 
egy nyomatékos tényező, a mely Csikme-
gyét örök időkre megmenti attól, liogy más 

megyébe beolvasztassák — s attól is, hogy 
Csík megye idegen testeket fogadjon  magába. 

Ezen tényező Csikmegye osztatlan ma-
gán vagyona; ezen vagyon 2 nagy testet 
képez — de egy közös nemes ezélra: a 
köznevelés és közművelődés előmozdítására 
hasznosittatik mindkettő; egyik az úgyne-
vezett lóbeszcrzési alap. Ehhez igaz, hogy 
csak a jogosult huszár-családok ivadékainak 
van első sorban joga, s ezek is élvezik an-
nak a gondos kezelés folytán  már dupplá-
zott jövedelmeit; — a másik és az itt ki-
emelt tekintetben ez a fő  — az. úgyneve-
zett „Wevindikált havasok" é« azok jövedel-
meiből gondos kezelés által gyűjtögetett 
tőkék. 

Ismeretes dolog az, hogy Csikmegye 
O felsége  „kegyúri adományából" jutott ezen 
havasokhoz; kapta ezeket, mint egységes, 
kiilön önálló testület —akkor szék; kapta, 
vagy a megszokott kifejezés  szerint — vissza 
kapta arra a ezélra, hogy ezen tőkék segé-
lyével Csikszékben, egyetértve Gycrgyó és 
Kászon fiuszékeket  is, szóval a mai C.sikni3-
gyében a nevelés, közmivelődés ápoltassék, 
fcjlcsztessék  s hogy ezen tőkék örök időkre 
az egységes Csikmegye tulajdonai marad-
janak. 

A kegyes aaománylevél kitételei meg-
engedik azt a következtetést, hogy ebben a ado-
mányban magában Csikmegye önállósága 
is biztosíttatott örök időkre ; — úgy értvén 
ezt a kifejezést,  amint az állami alkotások 
niaradandóságára nézt „az örök" kifejezés 
értetni szokott. 

Csikmegye közigazgatási beolvasztása 
esetén is ezen vagyon rendezés tárgyát nem 
képezhetné — megkellvén annak maradni 
azon rendeltetésen, melyre adatott; ina ennek a 
vagyonnak az adománylevélben kijelölt ezélra 
való fordítása  s czélszcrü berendezéséről Csík-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
-Sv-rtKír-

Párini levél — Knrlsbadból . 
Karlsload, I8sn. julius 17. 

„Jobb késííu, mint soha" tartja a magyar köz-
mondás. Ezt követem én is most, midőn a Paris-
ból igért levelet Karlsbad ozondiis levegőjének él-
vezése mellett iroin meg, és innen küldőin el. 

Igen. Mert mielőtt a párisi kiállítás megte-
kintésére s ezzel kapcsolatban Kossuth Lajos nagy 
hazánkfia  meglátogatására elindultunk volna, Ígé-
retet tettem a t. szerkesztő urnák, hogy a „(Viki 
Lapok" számára Páriából röviden irni fogok  a ki-
rándulók élményeiről. 

Istenem! hisz mi könnyebb, mint igérni, de 
aztán az Ígéretet beváltani — na ez már nehe-
zebb dolog, kivált olyan körülmények közöLt, mint a 
milyenekben mi, párisi kirándulók voltunk. 

Egész útunk a mint elhagytuk a ma< yar határt: 
valóságos diadalmenet volt; egy egész kötetet le-
hetne arról irni, a mit mi rövid 12—14 nap alatt 
átéltünk, — s talán még akkor sem lenne egész 
hűen leirva mindaz a maga valóságában. Mert át-
élni és átérezni lehet csak ama kitüntetéseket és 
lelkes óvácziókat, melyekben a kilenczedfélszáz 
föoyi  magyarság Tarinban és Párisban részesült, 

Miib'in Tnrinba megérkeztünk, kimondhatatlan 
lázas izgatottság fogott  el bennünket, tudva azt, 
hogy mily kevés idő választ el attól, hogy Kossiilli 
I iiijost, az agg száműzöl lel, szinröl-szinre láthassuk. 

A napi lapok kimerilö tudósításokat hozlak 
a turini látogatás eseményeiről s éppen azért, an-
nak ú jbóli'részletezésével nein Ibgoni c becses la-
pok olvasóinak türelmét igénybe venni, csakis ál-
talánosságban fogok  az ünnepélyek lefolyásáról 
egyetniást. elmondani. 

Midőn Kossuth megjelent közöttünk s csodásan 
és bűbájosán rezgő hangját meghallottuk: mind-
nyájunk szemeiben könyek csilloglak, az öröm és 
fájdalom  künyüi. Örültünk, hogy láthattuk őt agg 
kora daczára viruló egészségben; — azután az 
örümkönyek közé a fájdaloinkönyek  vegyültek és 
zokogva sírtunk, hogy őt nem vihetjük magunkkal 
a párisi kiállításra s onnan haza Magyarországra, 
a hol tártkarokkal s (így j o b b j ö v ő reményével 
várja minden igaz magyar. 

Oh mily jól esett lelkünknek, hogy habár 
távol idegen földön  is körülötte sercgelhetliink. — 
Boldog volt, a ki közelébe férkőzhetett,  hogy ke-
zét vagy ruhája szélét megcsókolhassa. Soha ra-
jongóbban nem fogadtak  még politikai államférfiúi 
vagy koronás fejedelmet,  mint mi fogadtuk  Kos-
suthot, midőn közöttünk megjelent. 

Én nem is hiszem, hogy egyiküuk is elfeledje 

ama perczeket, melyeket Kossuth Lajos körében 
eltöltött. l>e szívesen elmaradtunk volna még na-
pokig, hónapokig közelében, de ezt a legjobb aka-
rat mellett sem tehettük, mert, utazásunknak má-
sik nagyfontosságú  czélja: a párisi világkiállítás 
megtekintése még előttünk volt. 

Folytattuk utunkat tehát Páris felé,  a hol 
meg reánk várt a kellemes meglepetések egész 
lánczolata. 

Turinban mi ünnepeltük Kossuthot, Párisban 
minket, ünnepeltek a francziák. 

A míg az 1885-ik évi budapesti orsz. kiál-
lítás megtekintése végett hozzáuk jött francziákat 
sem a magyar kormány, sem Budapest városa hi-
vatalosan nem fogadta,  — addig minket a franczia 
kormány megbízottai, Páris város hatósága és a 
franczia  nemzet nagy zöme tárt karokkal, kitörő 
lelkesedéssel és nagy óvácziókkal fogadott. 

Képviselve van a kiállítási vendégek között 
a világ minden nemzete, a kik kisebb-nagyobb cso-
portokban utaznak Párisba, de büszkén elmond-
hatjuk, hogy olyan fogadtatásban  és annyi kitün-
tésben egyik sem részesült, mint mi, magyarok. 

Maga Páris városa 100,000 frankot  költött 
a magyarok tiszteletére rendezett ünnepélyekre, 
lakomákra. — Színházi előadást, banquettet stb. 
rendezett a mi tiszteletünkre. 

Bármerre mentünk, bárhol megjelentünk, min-
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megye törvényhatósága rendelkozik; bool 
vasztás esetén is akkor már volt Csikmegye 
kiilön rendelkezése ezen vagyon felett  fenn-
tartandó s igy egy nagyobb vármegyében 
egy kisebb összeség fentartandó  lenne, a mi 
a mai közigazgatás szervezetével nehezen 

O O 
volna összhangba hozható. 

Még nagyobb anomália következnék 
akkor, ha Csikmegye — a mint hire.szt.elik 
— feldaraboltatnék. 

Ezen vagyon osztatlan fenntartása  ren-
deltetett az adománylevélben el, s ez jel 
arra, hogy Csikmegye önállóságát egy köny-
nyen bántani nem szabad, mert ezen vagyon 
osztatlan állapotbani fenntartása  a tulajdo-
nos Csikmegye feldarabolása  esetén lehetetlen 
lenne. 

Mindezen tényezőkkel bizonyosan szá-
molnak illetékes h e l y e n azelőtt, mielőtt Csik-
megyét a földabroszról  letörölnék. 

J E o l u á r J ó z n e l ' b e s z á m o l ó j a . 

Folyó lió 21-én, mint előre hirdetve volt, — 
M o 1 n á r József  orszgyiilési képviselőnk megtar-
totta beszámoló beszédét. Nem nagyszámú, de in-
telligens közönség gyiilt d. u. 3 órára a ..Csillag" 
vendéglő nagytermébe, hol a függetlenségi  párt 
elnöke honn nem létében, alelnök Csedő István 
rövid, bevezető szavai és felhívása  után az alább 
rövid kivonatban ismertetett beszámoló beszédet, 
hallgattuk meg. 

A beszámoló beszéd elején kiemelte, hogy 
azért jött választói közé, miszerint adott szavá-
hoz képest beszámoljon a lefolyt  két év alatti kép-
viselőházi működéséről és egyúttal rövid körvonal-
ban vázolja, hogy a törvényhozás és kormányzás 
ezen két év alatt nem-e nagyobb mérvben akadá-
lyozta az ország előhaladásának lehetőségét, mint 
a mily mérvben helyes és ezélszerii intézkedéseket 
létesített. Kimutatta, hogy bármiképpen szépítsék, 
illetőleg takargassák és fedjék  a kormánypártiak 
az ország helyzetét az a sanyarú állapot,, melyben 
vagyonilag és gazdaságilag állunk az a függési 
viszonyi, mely nemcsak katonai és politikai, de a 
mi talán ennél is veszedelmesebb, a közgazdasági 
téren is megkötött kezekkel szolgáltat ki Bécs és 
Ausztria akaratának és vagyoni előnyének, mindez 
megcáfolhatatlanul  bizonyítja, hogy az ország az 
eddigi alapon meg nem erősíthető és a lakosság 
jólléte elő nem mozdítható. 

Ezután kifejti,  hogy a lefolyt  két év alatt 
soha sem szavazott meg olyan törvényjavaslatot, 
mely nem kizárólag Magyarország érdekét tartot-
1 a első sorban szem elütt̂ és soha sem helyeselte a 
kormány olyan intézkedését, mely ellenkezett e 
felfogással. 

Ezután egyenként számolta el azon törvény-
javaslatokat, melyeket megszavazott és indokolta 
azt, hogy miért szavazta meg azokat. De elso-

deniitt „Vive Hongrie!' kiáltásokkal üdvözöltek 
bennünket. 

tíambetta és Hugó Viktor szobrához való ki-
vonulásunk valóságos diadalmenet volt. A szob-
rokhoz vezető útezákban a házak fel  voltak lobo-
gózva. Nem volt ház, a melyiken franczia  lobogó 
mellett ne lengett volna a magyar trikolor. Abla-
kokban és áltányokon a nők zsebkendőket lobog-
tattak felénk  és virágokat szórtak közénk. 

A tiszteletünkre rendezett színielőadáson oly 
pazar fénynyel  és pompával jelent meg a franczia 
közönség, hogy szemünk káprázott a sok ékszer-
és fényes  toilettől. 

A városházán rendezett dejenner kezdetben 
komolyabb szint öltött, de később itt is kitört a 
lelkesedés s a küzségtanács elnökét a hevesebb 
vérű ifjúság  vállaira ragadta s úgy hordozta meg 
a teremben. 

A kiállítók által rendezett bálra a magyarok 
is teljes számmal megvoltak híva. E bál oly fényes 
volt, hogy azt nem lehet leírni. 4 

A terem 20,000 gázlánggal és 20n elektro-
mos lámpával volt világítva, minden két franczia 
lobogó közt ott diszlett a magyar zászló.' 

Az 1885-ben Magyarországon járt francziák 
is rendeztek ünnepélyt a magyarok tiszteletére 
Saint-Clondban. Ez ünnepélyen résztvettek: Lesseps 
több leányával, Munkácsy nejével, Tlirr tábornok 
i  több frânez» kitűnőség. 

rolta azon nevezetesebb javaslatokat is, melyeket 
ellenezel t. Ezek közül kiemelte a dohányjövedéki 
szabályok módosítására vonatkozó javaslatot, mely 
nemcsak a dohány árnak felszöktetését  vonta ma-
után, hanem megszüntette azon jogot is, hogy bár-
ki is a saját termését fogyaszthassa.  Ellenezte és 
nem szavazta meg a bélyeg és illeték, továbbá a 
bor, hus, ezukor és sörfogyasztási  nemkülönben a 
szeszadó felemelését  tárgyaló javaslatokat. Részle-
tesen indokolta azt is, hogy miért nem szavazta 
többrendbeli államadóságaink convertálásáról szóló 
törvényjavaslatot, továbbá a kassa-oderbergi, az 
északkeleti s gácsországi vasutak ujabb befekte-
tési kölcsönei után a kamatoknak az ország által 
való biztosítását. 

A regálé jog megváltásáról és az italmérési 
jövedékről szóló törvényjavaslatukat, azért ellenez-
te, mert a regálé megváltás módja végelenizésben 
a miniszter tetszésének hagyta fenn  annak mérle-
gelését. liogy a tulajdonostól leendő regáléjognak 
mi legyen a váltság összege; másrészt pedig nem 
akarta, hogy az italmérés gyakorlása állami enge-
délyekhez legyen kötve és hogy e jogosítványok 
megadása vagy visszavonása teljesen a pénzügy-
igazgatóságok s végső fórumban  a pénzügyminisz-
ter önkényétől tétessék függővé. 

Ellenezie továbbá a boszniai vasutak kiépí-
tésére felvett  kölcsönről szóló törvényjavaslatot is, 
mert nézete szerint nemes ik nagy igazságtalanság 
hanem nagyfokú  politikai könnyelműség is. hogy 
még az ország több vidékén, különösen a Székely 
földön,  de főleg  Csíkban nincsen vasút., addig ide-
gen ország részén, melynek lakossága soha sem 
fog  velünk együtt érezni, tetemes nagyköltséggel 
vasutat építünk. 

Végül ellenezte a véderő szervezéséről szóló 
javaslatot is, mely akkor, midőn az országnak, 
mint független  államnak egyik leglényegesebb is-
mérvét. hogy a véderő legyen teljesen független 
és magyar, egészen mellőzte, sőt. a közös elneve-
zésnek megfelelő  intézményeket sem létesítette, a 
legrosszabb alkotást mutatja fel;  sőt megrosszab-
bitotta az eddigi állapotot is, a mennyiben talán 
az egész világon egyedül áll és páratlanul az a 
rendelkezés, nogy ha a magyar ember a saját or-
szágát és fennállását,tovédő  hadseregben csak ma-
gyarul, tehát anyanyelvén, az ország állami nyel-
vén beszél és németül nem tudja letenni a tiszti-
vizsgát., ezért büntetésül liiég egy évet kénytelen 
szolgálni. 

Kifejtette  azután, hogy mily szomorú ered-
ményekre vezet az, ha törvényhozás nincs tekin-
tettel arra, hogy vájjon a nemzet elbirja-e az ön-
erőnkön tul követelt vér- és pénzbeli [adót. Mert 
magában a katoni szám nagyságában bizni hiába 
való dolog, a szám nem elégséges az ellenség le-
vevésére, ha a hadsereget nem lengi át a nemzeti 
öntudat, ha a lakosság elégedetlen, ha a szegénye-
dés eladósodás el van terjedve, s ha az állami pénz-
ügyek annyira el vannak rongálva, liogy delie.it 
és adósság nélkül még békében sem tudunk kor-
mányozni. 

Intette tovóbbá a választó polgárokat, hogy 

A mulatság esti 8 órakor kezdődött s éjfél 
után 1 órakor ért véget. 

A park pompásan fel  volt díszítve, a gyepen 
voltak felállítva  az asztalok, gazdagon felterítve 
mintegy 1500 ember szániára. A lakoma a legví-
gabb hangulat mellett folyt  s valóságos pezsgöár-
ban úszott a társaság. Majd kezdetét vette a táncz 
s a magyarság úgy aprózta a csárdást, mintha 
csak Budapesten a vigadóban mulatott volna. 

A mulatság vége felé  a lelkesedés többeket 
itt is annyira elragadott, hogy vállukra kapták 
Lessepset, Rastibonet, Coppét s még többeket és 
úgy hordozták meg a parkban a társaság tapsvihara 
között. Éjfél  után tért vissza a társaság Párisba. 

Másnap mindenikünk készülődött az elutazásra. 
A társaságnak egy kis töredéke — a szívó-

sabb természetűek — Londonba utazott; a na-
gyobbrész haza Magyarországra; egy néhányan 
külföldi  fürdőkre  vonultunk, hogy az útazás fára-
dalmait, az örökre emlékezetessé vált turini és pá-
risi napok élményeit kipihenhessük. 

En egy jóbarátommal Karlsbad üditö leve-
gőjét és nagyhatású gyógyvizét kerestem fel  — s 
igy magyarázható meg e levél homlokára irott 
czim: P á r i s i l e v é l — K a r l s b a d b ó l . 

M—i  J—s. 

ezután kétszeresen őrizzék függetlenségüket,  hogy 
egyrészt a hatalommal szemben is kimerjék mon-
dani, miszerint sanyarú a helyzetünk, és hogy to-
vább nem bírjuk a mind nagyobb és nagyobb 
megterheltetést; másrészt pedig azért, mert az 
állani mindég több és több szolgáltatást követel, 
szükséges, hogy mindenki jobban és jobban taka-
rékoskodjék, sőt fösvénykedjék  nehogy a szegé-
nyedés annyira elterjedjen, hogy úgyszólván kol-
dusok legyünk. Végül fel  hivta a választókat, hogy 
legyenek kitartók ne adják fel  elveiket, hanem 
küzdjenek azon intézmények, azon elvek mellett 
melyek magyarország magyar érdekeit, a magyar 
állani függetlenségét  hivatvák megalapítani és biz-
tosítani. 

A több ízben élénken ínegéljenzett beszámoló 
után ismét Csedő István alelnök mondott köszönő 
szavakat. Molnár képviselőnek eddig követett, ma-
gatartásáért s a választók nevében kérte, hogy 
jövőre is adott prograinmjához hű maradjon s igy 
biztos lehet a választók mindenkori rendithellen 
bizalmáról. 

Miután képviselőnk néhány órát a beszámo-
lóra megjelent választói között eltöltött., mindenki 
megelégedéssel és a bizalom megerősödött érzel-
mével vált el szeretett képviselőjétől. Delta. 

V á l a s z a „ H ú s v á g á n i m i z é r i á k " 
e z i m i i e / J k k r c . 

Csiksomlyó, 1880. julius 20. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

Beesés lapja idei 25-ik számában a fentebbi 
czim alatt ..Többek" aláírásával egy vád jelent 
meg, melyben nemcsak Deáky Péter mészáros tá-
madtat.ik meg, hanem egyúttal az elöljáróság és a 
hús-szemlét teljesítő körorvos ur is vádoltatik a 
húsvágás körüli ellenőrzés elhanyagolásával, sőt 
még a járási bal óság főnökét  is bele veszi a crédob i, 
elégtelennek tartván arra, hogy a közönség érde-
keit megvédeni képes volna az elöljáróság túl-
kapásaival szemben. 

Bárha névtelen vádaskodásokra felelni  köte-
lesek nem is volnánk, nehogy a nagyközönség az 
ellenünk szórt rágalmakat készpénz gyanánt ve-
hesse. az igazság érdekében kérnünk kell a tkts. 
szerkesztő urat. legyen szives az alábbi észrevé-
teleinknek becses lapjában helyet adni. 

Felszólalók mindenekelőtt a hús minőségét 
és a húsvágó-helyiség tisztaságát kifogásolják,  s 
hozzáteszik, hogy „abban az egy—két kilogramm 
húsban, mit naponként elfogyasztanak,  valóságos 
mérget esznek.-' — ismerve felszólalóknak  a mé-
szárossal szemben támasztani szokott túlzott igé-
nyeit, nem csudálkozunk azon, hogy őket a ki-
szolgálás netáni hiányossága elmérgesitette, de 
azon feltevésnek  helyességét, mintha ők a vett húsból 
„ v a l ó s á g o s m é r g e t e t t e k volna", két-
ségbe kell vonnunk, mert ha az állana, minden 
bizonynyal feltételezhető,  liogy már az első adag 
hús megtette volna a hatást arra, hogy czikkirók 
ne vádaskodhassanak, vagy pedig a község többi 
lakossáu is eddig csak lehetett volna konstatálni. 

Czikkirók többhely t hangsúlyozzák a marha-
vizsgálattal megbízott közeg és az elöljáróság mu-
lasztását anélkül, hogy megtudnák különböztetni 
egyik vagy másiknak a kötelességet. 

A hússzenilére néz v e hivatkoznak az 1888. 
évi VII. t. cz. 14. §-ára, a mi helyes is, de nem 
tudnak esetet felhozni  arra nézve, hogy a hús-
szemlével megbízott körorvos ebbeli kötelességét 
elmulasztotta volna, — Azon eset, hogy egy meg-
vizsgált marha, belső betegségben az úton elesett, 
s annak daczára a liüs kimérésére engedély ada-
tott, — ha meg is felel  a valóságnak, de mert a 
betegséget uein ragályos betegség, hanem külső 
behatás okozta, — jogában állott az orvosnak a 
kimérésre engedélyt .adni. A szóban forgó  marha 
hirteleni betegedését okozta egy vasszeg, melyet 
evés- vagy ivásközben nyelt le, s a mely a szivbe 
fúródván,  életét veszélyessé tette, miért rögtön 
leöletett. Ez konstatálva lett a felbonczolásnál. 

Azon másik eset, hogy „Jakab Lajos urnák 
oly hús lett kiszolgáltatva, melynek sejtjében dió-
nagyságu genyzacskó volt", semmit se bizonyíthat 
a hússzemlét végző közeg felületes  eljárása mellett. 
Azt józan észszel nem követelheti. senki a vizs-
gálótól, hogy az állatot élve, belsőleg is apróra 
megvizsgálja; elég az, hogy kalvizsgálat után a 
marha egészségesnek és minőségileg levágásra al-
kalmasnak találtatik, Hisz ha a mészáros tudja 
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vala, hogy melyik részében van a búsnak ama 
v e s z e d e l m e s zacskó, bizonnyára kivágja és 
nem adja el. 

Az elöljáróság ellen a fentebbi  esetekből vá-
dat kovácsolni elfogultság  nélkül nem lehetett, mert 

nem szakértő. A törvényhozás gondoskodott a 
visszaélések megtorlásáról, s ha valakinek alapos 
kitogása van a mészáros eljárása ellen, az 1879. 
évi XL. t. cz. 101., 137. és 138. §§-ai megadják 
a módot arra, hogy bárki is a büntető biróság 
előtt jogorvoslatot keressen, illetve a mészáros 
megbüntetését kérelmezze; minthogy pedig az elöl-
járóság okot nem látott rá maga részérói, a 
vádat sem alkalmazhatta ellene. 

A mi azon kifogást  illeti, hogy húsvágó he-
lyiségünk a közegészségi és köztisztasági kívánal-
maknak nem felel  meg. az isiuét nem felel  meg a 
valóságnak. — Igaz, hogy nem új, de fennállása 
óta ez az első eset, a midőn az valakinek nem 
letszik. Hogy mennyiben bir ezen kifogás  is jogo-
sultsággal, az kitűnik a következőkből: 

Mult hó 27-én, tehát azután, hogy a hírhedt 
..Mizériák" a nyilvánosság elé hurczoltattak. a mi 
tudtunk nélkül Dr. Spitzer Jakab szépvízi járás-
orvos és Szász Lajos közig, joggyakornok urak, 
községünkbe kiszállottak, a panasztárgyának ki-
vizsgálására s mindent apróra megszemlélvén, úgy 
találták s annak jegyzőkönyvileg kifejezést  adtak, 
hogy mészárszéküuk úgy tisztaság, mint egyéb te-
kintetben megfelel  czéljának. mint bármelyik me-
gyebeli, fából  épült mészárszék, s egyúttal kifeje-
zést adtak megbotránkozásuknak az alaptalan fel-
jajdulás miatt. 

Ezt szükség esetén okmánynyal is képesek 
vagyunk bizonyítani. 

Hogy a friss  hús mellé esetleg megszagoso-
dott nyomtatékot is szab a mészáros, az megtör-
ténhetik, valamint megtörténik más községbeli mé-
szárosoknál is különösen nyári időben, midüu teljes 
épségben a hús 24 óráig is alig tartható el. De 
hogy ez meg ne történjék, arra „Többek" is köz-
rehathatnának az által, hogy a fennálló  törvények 
kijátszásával és a község é.s mészárosok szándékos 
megkárosítására idegen községből nem csempész-
nének be húst. mert akkor bizonyára nem szago-
sodnék meg, s azt is elérnék vele, hogy ismét friss 
húst tudna előteremteni a mészáros. Az elöljáróság 
tudja a maga kötelességét és ellenőrzést gyakorol 
az iránt, hogy a ráutalt fogyasztási  adó biztosit-
tassék s midőn ezt teszi, „erőszakos és qualifít-al-
hatlan eljárással" vádolni — nem lehet. 

Hogy nekünk van-e igazunk e részben vagy 
czikkiróknak, utalnunk kell az 1875. évi XXVIII, 
t. cz. rendelkezéseire, melyben határozottan ki 
van mondva, hogy hús-adót minden árúba bocsá-
tott és elhasznált hús után kell űzetni és adómen-
tességgel senki sem bir. Az ezen törvény végre-
hajtása tárgyában kibocsátott szabályok X-ik fü-
zetében megvannak szabva mindazon teendők, 
miket a községi elöljáróságnak magáuak és egy-
úttal a fogyasztóknak  is betartani kötelességük, s 
midőn mi a miénket teljesítjük, de a fogyasztók  a 
magukét falbarugják:  a qualifikálhatlan  erősza-
kosság vádja bizonyosan visszahull azok fejére,  kik 
eme jelző másokra akarják octrojálni. 

Tudunk esetet Szeredából is, hogy a fogyasz-
tási adó a húsbevivőtöl megköveteltetett, de ott 
az erőszakosság vádját senki sem sütötte az illető 
közegekre. 

Van még egy második eset. Az t. i. hogy 
az elöljáróság Sándor Istvánnénak fazakából  a 
fövő  húst kivétette elkoboztatta. Ha meg is történt 
az eset, annak meg volt az alapja, mert tagadha-
tatlan, hogy illető a községi fogyasztási  adó ter-
hére csempészte be a húst tanulói számára. A ne-
vezett nő azt állította, hogy Szentimrérül Sándor 
Dávid mészáros vitte fia  számára főzés-szerbe  a húst, 
de Sándor Dávid azt két tanú előtt teljesen meg-
tagadta. Világos ebből, hogy a hús a^liáziasszony 
áital úgy csempésztetett be. 

Itt becses figyelmébe  ajánljuk a tkts tanári-
testületnek azou visszaélést, mely a kellő ellen-
őrzés hiányában itt is előfordult.  A fazékból  kivett, 
hâs általunk megméretvén s ugyancsak a tulajdo-
nosnak 8 krért visszaadatván, kitűnt, hogy 8 ta-
nuló részére 75 decagramm súlyúnak lenni kellett 
húsdarab 37 decat nyomott, s bárha a hús főzött 
állapotban snlyából vészit is, de a gyermekek je-
lentékeny mérvben szándékoltattak megrövidíttetni. 

Ezen körülmény egyfelől  a főzök  lelkiisme-
retlenségéről, másfelől  a kellő felágyelet  hiányáról 
i« tanúskodik, mit a panaszkodik figyelmébe  aján-

lunk azért is, hogy esetleg a maguk szemében is 
lássák meg a gerendát. 

Ezzel befejeztük  volna válaszunkat, de mi-
előtt ezt tennők, arra kérjük czikkirókat, hogyha 
jövőre nézve a fogyasztási  adót nem sikerül biz-
tositanunk az ők közönyösségük miatt, legyenek 
szívesek a községre ráutalandó átalány beszedése 
iránt a képviselő-testülethez tüzetes javaslattal elö-
állani, mert különben kénytelenek leszünk azt az 
egyes családoktól, a fogyasztási  arány szerint, 
melyet a pénzügyi közegek tájékoztatása végett 
részleteseit kimutatni, — beszedni, akár vágatik 
hús, akár nem. 

Még egyet, azt t. i. hogy miután többek a 
hus-szemlét teljesítő közeg eljárása ellen is kifo-
gást emelnek, s miután a községben áilatorvos 
nincs, ha nem tartják a körorvos urat elég szak-
értelemmel bírónak arra. liogy a szemlével járó 
feladatnak  közmegelégedésre eleget tenni tudna: 
az állategészségügyi törvény végrehajtása tárgyá-
ban kibocsátott rendelet 45-ik §-ában előirt, egy 
másik vágatási biztos beállítása iránt is tehetnek 
javaslatot, kitől csak annyi kívántatik, liogy álta-
lános állatismerettel é.s az állati betegséges felis-
merésében némi jártassággal bírjon és hogy a vágó 
lajstrom vezetésére képes legyen. 

Végül tiszlejettel kijelentjük, hogy e tárgy-
ban tovább és különösen névtelen czikkekkel szem-
ben polémiába nem bocsátkozunk. 

Csistér  J'fcse/.  líanr;  Agog/oii,  bíró. 

Adtuk e választ, szószerint kihagyás nélkül 
s csak az a megjegyzésünk vau, hogy az elöbbeni 
czikkben foglaltakat  maga e válasz is mindenek-
ben megerősíti. A mi pedig az elöljáróság ínente-
getödzését illeti arra nincs más szavunk mint az. 
hogy szomorú dolog volna, ha azon elv lenne irány-
adó a husvizsgálatnál. a mit az érdemes elöljáró-
ság hirdet és ínég szomorúbb, ha a lnisvizsgálatot 
vezető egészségügyi közeg nek is ez lenne a véle 
ménye. 

S z i U ll Á z. 

Színészeink a f.  bó 10-tól á2-ig terjedi! egy 
hét alatt négy darabot hoztak színre, és pedig ked-
den ltí-án „( 'lemenczeair'-t Dumas Sándor es Dr. 
Artois Armatid kitűnő színmüvét, csütörtökön 
18-án L. Halevy H. Crcmieux 1\ Dec.unrc.elle 
,.Constantin abbé" czimii vígjátékát, szombaton 
20-án Brisson Sándor „Kokó király"-ál bérletben 
és végre hétfőn  22-én Kendy (Gusztáv jutalomjá-
jé.vául Balogh István „Mátyás diák"-ját. 

Szintúgy resteljük már a közönség hallatlan 
közömbösségét ismét felemlíteni,  melyhez hasonlót 
Csikvármegyébeii nem láttunk ez ideig soha. Ez a 
közönbösség, ez a pártoláshiány a nálunk meg-
fordult  színtársulatok legselejtesebbje iránt sem 
mutatkozott ez előtt, s hogy miért mutatkozik ép-
pen a Miklósy társulatával szemben, az teljesen 
megmagyarázhatlan dolog, mert hiszen az igaz 
ugyan, hogy a közönség egyik kisebb része a kü-
lönböző fürdőkön  tartózkodik, de még mindig ak-
kora rész van itthon, hogy ez megóvhatná a de-
rék társulatot, a mostani körülmények között igen 
könnyen bekövetkezhető bukástól. 

Halottak, hogy vaiiuuk sokan, kik az operet-
te előadások iránti előszeretetből ennek tartották 
fenn  „miipártolásukat"; na hát most mar megjött 
az operette rész is. Meglátjuk minő látogatott-
ságnak fog  örvendeni. 

Alioz nem igen lehet szavunk, ha valakinek 
az operette, másnak pedig a drámai előadások tet-
szenek jobban, de annyit még is megjegyziink, 
hogy az egyik vagy másik iránti elöszeret ak-
kor, midőn műélvezetről van szó nem practikus 
dolog. 

Tapasztalhatták volna ezt az operette ked-
velök különösen  „Clemenceau" előadásán.  E darab-
ban ugyanis Rónay Karola művészi alakítása még 
a legdühösebb operette kedvelővel is igen könnyen 
tudta volna feledtetni  azt az előszeretetet, melyet 
e könnyed műfaj  iránt érez; meggyőződhetett vol-
na még a drámai előadást gyűlölő is arról, hogy 
lza szerepe a Rónayéhoz hasonló bemutatással 
már magában elég lehet arra, hogy a gyűlölet ha 
nem is imádatra, de legalább tetszésre változzék, 
s ha ehez hozzá vesszük a többi szereplök kitűnő 
játékát, határozottau előnyt kell nyernie a valódi 
drámának a legtöbb operette felett,  ínég azoknál 
is, kiknek izlése ez utóbbit az elébbi fölé  helyezi. 

„Constantin abbé" és „Kokó király" előadá-
sait szintén a jobban sikerült előadások közé kell 
jegyeznünk. — E két előadás alatt tapasztaltuk, 

miszerint egy-egy szereplő a közönség dolgát, a 
mulatságos jelenetek feletti  nevetést magáévá te-
szi, pedig ez rontja a sikert, és nem használ a 
uevetgélünek sem. 

Végül röviden szólunk a Kendy jutalomjátéká-
ról, s kijelentjük,1 hogygyöngébb volt az eddig lá-
tottaknál, mi nem is csoda, ha elgondoljak, hogy 
10—12 emberből álló] közönség előtt játszani még 
senkinek sem eshetett a legjobban, s az elrontott 
kedély nem alkalmas összevágó és correct játékra. 
Sajnáljuk Kendyt, ki jó szülész, s kinek jutalom-
játékától az előadás kezdete előtt kiütött tűzvész 
miatti izgatottság elvonta a közönséget. 

dr. 

K Í I L O V F G L É K . 
— Nyugdíjazás. Mult számunkban megemlé-

keztünk ama változásokról, melyeket nálunk a 
pénzügyi reform  előidézett az adófelügyelői  intéz-
mény megszüntetésével. Ujabban fel  kell említe-
nünk, hogy adófelügyelői  vezető számtiszt Lukáts 
József  a reform  következtében, tekintettel, hogy 
a 65 éves életkort betöltötte, nem osztatott be 
egyik péiiziigyigazgatósághnz sem, hanem nyugdí-
jaztatott, Mint tndjuk, az öreg ur munkaképes volt 
(55 éve daczára is, s igy nyugdíjazására magas ko-
rán kívül okul semmi nem szolgált. 

— Rónay Karolának, a Miklösy-társulat drá-
mai primadonnájának jutalomjátéka lesz folyó  hó 
25-én. — A jeles színésznő „Tliurán Annáu-t vá-

i lasztotta jutalomjátékánl. Ugy maga a darab, mint, 
Rónay művészete megérdemli, hogy közönségünk 
felhagyjon  azzal a közömbös magatartással, me-
lyet eddig a drámai előadások iránt tanúsított. 

— Miklósy társulatának operette tagjai teg-
napelőtt estvefelé  temérdek málhával városunkba 
érkeztek, s első operettének színre hozatott: „A 
Suliancz", melyről jövő számunk „színház" rova-
tában bővebben fogunk  megemlékezni. 

— Tiii ütött ki Száva Lukács helyi földbir-
tokos és vállalkozó belső telkén hétfőn  d. u. 6 óra-
kor. Természetesen nagy riadalmat okozott a je-
lentkezett vész, csakhogy szerencsére nem lett 
nagy a veszedelem, mert szélcsend volt, s mert a 
kigyúlt istáló kőből épített lévén, a veszedelmes 
elemek csak az istáló padlásán felhalmozott  szé-
na és a lodélzet. nyújtottak táplálékot. Ezeket, 
menlhetlenül felemésztette  ugyan a tűz, de tovább 
terjedésében meg lett akadályozva, s már 8 órakor 
alig füstölgött  a martalékul esett 15—20 szekér 
szénának parázsa. 

— A husfogyasztó srövetkezet városunkban 
ismét megkezdette működését, s ennek következ-
ménye lett, hogy a hus ára egyszere 32 krról 24 
krra szálott le. Ennek következménye az is, hogy 
egy városszolga házról-házra járva jelentette, e 
hó 19-én, hogy Szultán Lázár mészárosnál 20-tól 
kezdödöleg egy kiló hus csak 20 kr lesz. Azt liisz-
sziik, hogy a városszolga ilyen privát ügy szolgá-
latára nem a városkapitány engedelmével használ-
tatott fel. 

— Borszéken való találkozás elhalasztása. 
Báró Splé .nyi Ödön és neje B l a h a Lujza, a 
Borszéken 6 évvel ezelőtt általuk indítványozott, 
1889. augusztus 5-ére meghatározott találkozóra, 
ez évben eljönni, hivatali akadályok miatt, akadá-
lyozva lévén; a 11 megjelenni kötelezett többsé-
gének megállapodása szerint, az 1889. augusztus 
5-ére meghatározott találkozás a jövő évre, azaz: 
1890. év augusztus 5-ére halasztatott el, a mikor 
B o r s z é k e n megjelenni, szerződésünk értelmé-
ben, a szerződést aláírók köteleztetnek és felké-
retnek. Egy hóval a találkozó ujabb határideje, 
előtt a hármas bizottság újólag figyelmeztetni  fogja 
a szerződést aláírókat, barátságos Ígéretük telje-
sítésére. Kézdi-Vásárhelytt, 1889. julius hó 20-án. 
A kiküldüldött hármas bizottság nevében: Csik-
szentmihályi S á n d o r Kálmán kir. törvényszéki 
biró. 

— Tusnádfürdőn a hozzánk egy héttel eze-
lőtt érkezett kimutatás szerint 373, Borszékfürdön 
pedig f.  hó 4-ig 202 fürdővendég  fordult  meg, 
mindkét fürdőn  azonban julius 20-ik napja körül 
érkeznek tömegesen a fürdőzők  s igy jelenleg 
800—900-ra minden bizonynyal tehető e két für-
dő gyógyhely vendégeinek száma. 

— Véletlenség. Gyergyószárhegyen folyó  hó 
15-én egyik kisebb kereskedésben id. Angi Fereac 
napszámos tévedésből 1 egy üveg pálinka helyett 
eczetszeszt ivott meg minek következtében 1 óra 
múlva meghalt, 
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— Efly magyar festönö az udvarnál. Kolozs-
várról irják, hogy Biasíni Sámlor ottani kereskedő 
leánya Mari, ki öt [évig járt a müncheni festőis-
kolába, Stefánia  özv. trónörükösné udvarmesteri 
hivatalától felszólítást  kapott, liogy menjen Laxen-
burgba Stefániát  és a kis Erzsébet föherczegnőt 
lefesteni.  Biasinikísasszony a mult héten Pozsony-
ban volt, hol Frigyes föherczeg  nejét, Izabellát és 
gyermekeit rajzolta le pasztellel. A festönö  pénte-
ken utazott Laxenburgba. 

— A király esöernyöje. Ritka eseménynek 
voltak tanúi a múltkor agasteini fürdővendégek: 
Ő felsége  a királyt, ki tudvalevőleg J. Vilmos ked-
véért vett utoljára polgár-ruhát magára, látták a 
minap egy föltétlenül  polgári szerszámmal, esöer-
nyövel a kezében. Gasteinban a legnagyobb egy-
szerűségben él a királyi család, gyakran tesznek 
társas kirándulásokat. Egy ilyen kirándulás alkal-
mával látták a nevezetes esöernyöt. A király gya-
logezredesi egyenrnhájában, kard helyett esöernyö-
vel a kezében sétált végig a császár-kerten, és a 
„Zöld fá"-nak  tartott; ö felsége  jobbján Mária 
Valéria l'öherczegnö haladt. Senki sem kisérte őket, 
A „Zöld fá"-t  elérve, a király és leánya a hegynek 
tartott a Helenenburg felé,  a honnan egy félóra 
múlva tért vissza Erzsébet királyné társaságában. 
A királyné — mint fürdőhelyen  rendszerint — 
kalapnélkiil volt, csak egy óriási fehér  napernyő-
vel a kezében. Az egész család együtt ment vissza 
a császári nyaralóba. Mint a gasteiniak mondják, 
Erzsébet királyné pompás szinben van. 

— Orosz hadikészülödés. Az orosz kormány 
felszólította  az orosz délnyugati vasútak igazgató-
ságát, hogy a birsula-brest-litofszki  vonalon még 
egy vágányt rakasson le. Ez a vonal az osztrák 
Károly-Lajos vasút folytatása  orosz területen. — 
líerst-Litofsk  pedig tudvalevőleg Oroszország egyik 
legfontosabb  vára és nagyjelentőségű vasúti cso-
mópont. 

— RÖVID HÍREK. Kálnoky gróf  és Crispi talál-
kozása augusztus első hetében Eger csehországi 
városban fog  megtörténni. — A Cyprus szigetén 
állomásozó Angol csapatok parancsot kaptak, liogy 
legyenek készen az Egyiptomba utazásra. — Ni-
kolajevics Péter nagylierezeg a czár parancsára 
utazott f'ittinjébe,  hogy a czár nevében és képvi-
seletében viszonozza a montenegrói fejedelem  láto-
gatását. — Tenyész-állatkiállitás. Az erdélyrészi 
gazdasági egyesület állatkiállitási szakosztálya 188!). 
augusztus 30-ik és 31-én, szeptember 1-én és 2-án> 
rendezi Kolozsvártt a sétatéren az erdélyrészi he-
tedik tenyész-állatkiállitást. — A hollandi király 
Vilmos állapota ismét aggasztó. A király egv hét 
óta egyetlen egy irományt sem irt alá. — Az E. 
M. K. E. székely kitelepítési alapja javára özv. 
Molnár Domokosné Kolozsvárt kétezer forintos  ala-
pítványt tett. — Németországban évenkint szeszes 
italokért lizetnek: 406 millió márkát. — A czár 
és czárné az egész császári családdal augusztus 
17-én Kronstadton át Kopenliágába utaznak. A 
császári család valószínűleg október l-ig marad 
Dániában. — A brazíliai császár, ki csak nemrég 
Jábbadt fel  súlyos betegségéből, a napokban élet-
veszélyben forgott,  este mikor a császár a szín-
házból távozott, egy portugál férfi  revolverrel rá-
lőtt. A lövés azonban czélját tévesztette s a csá-
szár sértetlen maradt. — Belgrádba tegnap katonai 
tanulmányok czéljából hat orosz tiszt: három őr-
nagy és bárom kapitány érkezett meg. — A lon-
doni asszonygyilkosnak ismét ujabb áldozata van 
Castle Alleyben Whitechapel egy szűk mellékut-
czájában, mult éjjel meggyilkolva, átvágott nyak-
kal és megcsonkított altesttel talállak meg egy le-
ányt. — A tettesnek semmi nyoma, de valószínű, 
hogy ismét a hasfühnetszö  Jach működött. — A 
pápa a római bankoknál elhelyezett pénzét mind 
fölszedte  és a külföldre  küldötte. — A legújabb 
hirek szerint a tárgyalások Oroszország és a Va-
ttikán között végük felé  közelednek. Egy hónapon 
belül végleges elhatározás várható. — Konstanti-
nápolyban nagy tűzvész pusztított. Kétszáznál több 
ház leégett. — A marosvásárhelyi színházat négy 
pályázó közül Bácskay Julcsa igazgatónő nyerte 
el. — Nagy vihar dult csütörtökön Hunyadmegyé-
ben. Jég is esett, mely mintegy negyedóráig tar-
tott s nagy károkat okozott a szőlőkben. A he-
gyekről az esöviz patakokban rohant alá a völgy-
be s különösen Déva környékén okozott nagy kárt 
a völgybeli lakosság ültetvényeiben. 

S z e r k e s z t í i \ i z e n e t e l c : 
— B I. nrnak Borsiiken. Köszönettel vettük. Jelen 

számunkban tárgyhalmaz miatt ê ak felét  adhattuk volna, (le 
ezzel nem akartunk kivánatodnak eleget nem tenni. — H—O 
P -Z. Átolvastuk. Köszönjük. Kö/.elebró'l felhasználjuk.  — E. 
A. Udvarhely. Klismerése hízelgő, tle egynital biztató is .1 
jüvűre nézve. Killileményét felhasználjuk.  — Tíbb kéziratra 
a jövő számban. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BELA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó. GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Y I L T X K H 1 ) 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Engedje meg. hogy a kászonjakabfalvi  ásvány-

viz-forrás  vezérczikkéltez. — melyre a 23. számban 
egyszer megjegyzéseket tettem — ismételten hozzá 
szólhassak, mintán b. lapja 24. é.s 25. számában 
„megjegyzéseimre" rellccxiót nyertem. 

Tisztelt lapja 23. számában odanyilatkoztam: 
ha perek nem lennének felmerülve  ezen borvizfor-
rásből kifolyólag,  még az esetben is, mert vegy-
elemezve azon borvizforrás.  melynek vizét közfor-
galomba hozatni kívánták — nincsen: közforga-
lomba hozatala meg nem engedhető. Ugyhiszeni a 
közforgalomba  hozatal iránti határozathozatalra 
sein többet, sem kevesebbet nem jegyeztem meg, s 
hogy e megjegyzésem a valóságnak megfelel  sza-
badjon a helyi szemlére hivatkoznom s egyúttal a 
kászonszéki öt község lakosai biztos tudomására, 
kik egytöl-egyig Ileigazolják, hogy a köhányatás 
következtében a „Borviz-patakában" keletkezett s 
dr. Lengyel Béla egyetemi tanár ur által a „Ré-
pátlii borviz-forrás"  megvizsgálása alkalmával 1887. 
évben — szemléje tárgyává tett borviznek más 
helyet és irányt adtak. Tehát nem én, hanem b. 
lapja 24. számában megjelent., czikk irója van ir-
tózatos, vastag tévedésben, s ugy látszik, hogy 
nem engemet, — hanem a czikkiró urat nem köti 
semminemű közérdek Ivászonjakabfalvához.  mert 
ellenesetben oly hirtelen s oly uagy tévedésbe nem 
esett volna. 

Czikkiró ur azt mondja: „nincsen semmi 
per". Ez állítása t é v e d é s é n alapszik, s 
ha beakar győződni erről, fáradjon  a csikszent-
mártoui főszolgabírói  hivatalhoz tekintse át az 
1803 -888 sz. a. — de tekintse át a kir. járás-
bíróságnál 993—8SS sz. a. és 914—888 sz. a. le-
vő ügyiratokat s rögtön átfogja  látni, hogy az ál-
landó választmány és a törvényhatóság határozata 
— hogy ez ügyből kifolyólag  per van és azok 
nincsenek befejezve  — és ezt tessék jól megérte-
ni és megjegyezni! —a teljes igazságon alapszik. 

Éppen igy állnnk a vegyelemzéssel is. Ká-
szonjakabfalva  képviselő testülete, állítja, hogy 
vegyelemeztetett. De ebből egy szó sem igaz, mert 
azon: „vizet megkaptam stb. féle"  írás a fennálló 
törvények és a józan ész értelmében nem vegyele-
mezés, hanem csak egy általános kijelentés, mely-
től távol van azon erő, melynélfogva  a mai kor-
szaktuilósai s igy a vármegye tisztelt tisztviselői is 
elhihetnék és megismernék a víz alkatrészeinek 
minőségét és a víz jóvoltát,. Azt hiszem a várme-
gye t, tisztviselői vegyelemzést láttak s egy levél-
nek — hivatalosan! vegyelemzés minőségét, tulaj-
donítani még ha a kászoii-jakabfalvi  plébános te-
kintélye is a kezes azért nem fognak! 

Végül a fészek  és madár hasonlatra van egy 
pái szónyi megjegyzésem. A t. képviselő testület 
nagyon elszólta magát és megfeledkezett  magáról 
midőn velem szemben használá e kifejezést  s ön-
maga nem látta, hogy némely tagjai, vagy a fé-
szek madarai „mily halom piszkot hordtak össze 
a fészekbe". 

Ezzel pedig magam részéről az ezen tárgy-
bani polémiát végleg befejezettnek  jelentem. 

Sohuty  Sií/n/or, 
k.-jakabfalvi  birtokos. 

*) K rovat alatti közleményekért seninii felelősséget 
nem vállal a Szerk 

Szolid kereset!! 
Állandó tartózkodásit egyéneket keresünk, 

kik hajlandók képviselőségünket elvállalni és á 
törvény által engedélyezett sorsjegyeket rész-
letfizetés  mellett elárusítani. Magas jutalék biz-
tosítva. 

Ajánlatok iutézendök: 2 3 
May, Elfér és Adler, 

bank- és váltó üzlet, Budapesten. 

Szám 761-1889. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy csík-
szeredai dr. Fejér Antal ügyvéd végreliajtatónak 
csikmenasági özvegy János Andrásné szül. Dánéi 
Rozália végrehajtást szenvedő elleni 32 frt  85 kr 
töke követelés' és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, a csik-
szentiuártoni kir. járásbíróság területén, csikmena-
ság község határán fekvő,  és a csikmenasági 75-ik 
sztjkvben foglalt  alábbi ingatlanok, u. m: az A f 
684 hrszámu épületes beltelek egészére az 1881. 
évi 60. t. cz. 156 iţ-a D pontja alapján 160 frt 
továbbá az ugyancsak a 75 sztjkvben következő 
ingatlanokból alperest illetett fele  részére u. m : az 

A f  127 hrsz. kert >/i részére 5 frt  50 kr. 
363 i hrsz. kert '/a részére 2 frt  — kr. 

1873,3 hrsz. szántó '/a részére 2 frt  50 kr. 
2344', 2 50 
2451/, n 7 — 

245lf3 r — n 50 
2174 erdő 3 « 50 „ 
2487 , n 4 n n 
2615 szántó 3 50 
4382', 2 — 

5032,'j 6 n 50 
504 7/3 5 n 50 
5348/, 3 n 50 
5383 2 rt — 

5595,', n 5 n 50 
5992. 5994 kaszáló „ 2 n 50 
5998j 6I.MI2 13 n 50 „ 

6119/a r 9 n n 
6367j3 szántó 6 50 „ 
6388/3 erdő 1 V — 

6443 szántó 2 — 

8675 , kaszáló 12 Tí — 

8834 14 M — 

9322/j 29 n 50 
9567 5 n — 

9745 9 n 50 
9756,'.j 9757', 9 r 50 
9762/, 9859,, „ 16 n 50 „ 

9766 6 n " n 
10742/, 15 r — 

10994/* szántó 4 — 

11049,3 9 n tt 
11151/3 3 « — 

11694°3 5 n 
13052 2 n 

14552 14553/ kaszáló 29 n 
15132/, szántó 5 M 
15440 1 n 50 „ 

15730, 15739 11 71 5 frtban  ezen 
nel megállapított kikiáltási árban az árverezést 
ezennel elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1889. évi augusztus hó l-só napján 
délelőtti 9 órakor Csikmenaság községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen megállapított kikiál-
tási árban alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881 LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről a kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható-
ság. 

Csikszentmárton, 1889. május 24-én. 

O a á a I s t T r d r u 
kir. aljbiró. 

Szám 1737—1889. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt kiküldött közhírré teszi, hogy a csík-

szeredai kir. jbiróságnak 1687 számú végzése ál-
tal Antal Gergely javára Kajtár Albert s társa el-
len 37 frt  70 kr s járulékai erejéig elrendelt kie-
légítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 
444 frt  70 krra becsült többneinü ingóságok nyil-
vános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek az 1737—1889 kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén Csikdánfalván 
a községházánál leendő eszközlésére 1889. évi ju-
lius hó 30-ik napjának délelőtti 9 órája kitüzetik. 

Az érintett ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
készpénz fizetés  mellett becsáron alul is eladatni 
fognak. 

Csíkszereda, 1889. julius 15. 
H a z a y T ART/LÓ, 

bír. kiküldött. 

.Nyomatott Györgyjakab HártoimáJ, CíikMerattbaa^WíT 



I. évfolyam. 

^ Szerkesztőségi iroda: Í 
¥ Ceik-Szereda >£ 
^Sznltis-ház, (poita mellett)^ 
-K hová * 
+; a lap szellemi részét illető SÍ 

közlemények küldendők. (ţ 

$ Kiadóhivatal: J 
•K Györgyjakab  Márton  * 
í könyvnyomdája 
•K hovi >*• 
^ u elóflzetéai  pénzek éa !+ 
k hirdetések küldendőt | 

31. szám. 

| Előfizetési  ár: | 
4< Egész évre 4 Irt. Félévre 
ţ; Negyedévre 

a frt.  * 
1 frt. 

T Á R S A D A L M I , K Ö Z G A Z D A S Á G I ÉS S Z É P I R O D A L M I H E T I LAP. 
M E G J E L E N I K M Q T D Ü N S Z E T ? - n A >T 

4. Hirdetési díjak: * 
J 3 hasábos petitsorért vagy ̂  
^ annak helyéért 5 kr. J 
J Bélyegdijért kiilön minden 

beiktatásnál 30 kr. (J 

Ü Nyílttéri czikkek * 
-íj soronként 10 krért közöl- !+• 

tétnek. 
vrvi-K'S;* (s 

SÍ'iíáR'^ri" 

Előfizetési  felhívás. 
A „CSIKI LAPOK" julius-szep-

tember havi harmadik negyedére ezennel 
új előfizetést  nyitunk az eddigi feltételek 
mellett. — Lapunk t. előfizetőit,  kiknek 
előfizetésük  a második negyeddel lejárt, kér-
jük, hogy előfizetésüket  minél hamarább 
megújítani sziveskedjenek, hogy a lap szét-
küldésében semmi fennakadás  ne történjék. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

4 frt. 
2 frt. 
1 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-
kab Márton nyomdájában, — Gyergyó-Sz.-
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők 6 előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csikszereda, 1889. junius hó 2G. 
Teljes tisztelettel: 

a „ C s i l s i L a p o l c " 
kiadóhivatala. 

A székely kitelepítés. 
Levén e lap speczialis székelylap, mely 

első sorban a székelyföldi  érdekek előmoz-
dítására törekszik: a t. szerkesztő ur enge-
delmével egy, a nép anyagi helyzetével szo-
rosan összefüggő  kérdéssel akarok foglal-
kozni. 

Néma gyermeknek anyja sem hallja 
Bzavát. A székelyföldi  érdekek ápolása ér-
dekében fel-felhangzott  egy-egy jogos pa-
naszos hang, sőt országgyűlési képviselők 
is érintették e nép fájdalmas  húrjait, de 
nem oly kitartással, oly tömött tervszerű 
összeállítás- és végrehajtással, mint minővel 
e magasztos conceptióju Ugy végeredményét 
biztosíthatták volna. Példa erre a hetvenes 
években Budapesten megalakult „Székely-

Egylet", mely kezdetben a székely értelmes 
körök a rajongásig- menő' felbuzdulását  éb-
resztette föl:  ma, annyi év lefolyása  után, 
tartalmas programmja valósitatlan; a kor-
mány és Királyhágón túli társadalom ál-
landó figyelnie  nem vala e nép helyzetének 
bővebb szemlélésére és javítására terelhető. 
Fáj az ember lelkének, látva, liogy a kül-
föld  előtt is tradicionális jó hírnévvel biró 
székely nép télen a denevérek álmát alussza, 
nyáron pedig munkára termett erős karok-
kal keresi az idegen territóriumot, hol phi-
sikai erejét értékesíthesse. A „Csiki'Lapok" 
1 és 2-ik számában a közgazdasági statisz-
tika szomorúan ecsetelte goographiai fekvé-
séből kifolyó  állapotát; megdöbbentő az arány 
népesség és vagyonbcli állapot között. 

Az az ügyes kéz, mely e statisztikát 
összeállította: hálára kötelez minden székely-
földi  lakost; tiikört tart mindnyájunk szeme 
elé, megfigyelendők:  kik vagyunk és meny-
nyit érünk. Ily tükörbe látva magunkat, ne 
csodálkozzunk, hogy a kenyérkerdés lét-
kérdéssé nőtte ki magát; nu csodálkozzunk, 
hogy a székelység Romániába vándorol, l»ol 
munkaerejét jól fizetik,  de mint erkölcseiben 
megtámadott, magyar nemzetiségében meg-
szégyenített hontahin tér vissza hazájába. 
Hát a nemzeti önérzet semmi V — Igazán 
minden honfi  arczába szökell a vér, midőn 
hallja, mily gúnyszavakkal traktálja az oláh-
honi bennlakó a ken) „i-keresetre bevándorló 
székelyt, kiben keresetének irigy, féltékeny 
versenytársát látja. „Miért jöttök ide, mi 
nem megyünk a ti országotokba. B 
magyar" a szerény epitlietorok közé tartozik. 
E czimek, ha a munkást nem alterálják. a 
gondolkodni tudó honfit  mélyen sértik. Ön-
érzetében módot keres, kell hogy keressen, 
mikép óvhatná meg honfitársait  és nemzetét 
az ily megaláztatástól. 

Könnyebben elviselhető volna a nemzet 
testén ejtett ezen seb, ha csak néhány és 
szórványos munkakeresőről volna szó, de a 

jövő-menők száma megdöbbentő. A statisz-
tika e tekintetben kérlelhetlen. Megbízható 
kézből vett adatok nyomán csak a kászon-
alcsiki szolgabírói járásból 1421-en ">lya-
modtak útlevél kiadásáért. S ehhez oz-
záadjuk a hadköteles szökevényekc ek 
száma mintegy 2G0. Hátha még c.._"in.-d-
juk, hányan szöktek át a határon ;.:.. MIS 
nélkül? A főösszeg  bizonnyára megközeliti a 
3000-et. Ez összeg csak egy járásból óriási 
nagy. Az egész megyéből az évi népván-
dorlás bátran feltehető  10 ezerre. 

Ez egy világos kép a tultömöttség és 
vagyonbcli állapot között. 

Ezen előzmények után áttérek a ezimbe 
felvett  kérdés tárgyalásába. 

.Mit egyesek aggódó honfikebellel  érez-
tek, de azon segíteni nem tudtak ; mit Jakab 
Elek történészünk hazafias  tollával érinteni 
igen, de megmozditni nem tudott; miben a 
budapesti „Székely-egylet" jóakarattal bár, 
de kevés sikerrel, hiába fáradozott,  az most 
a megoldás stadiumában van. Azt ugylátszik 
az EMKE megoldja. 

A székelyföldi  túlnépesedés és vagyon-
beli állapot közti differeneziát  kiegyenlíteni 
az EMKE-től remélhetjük. Ezen egylet ha-
zafias  czéljai megvalósításánál a székelyföldi 
tülnépcsedési állapotok megoldását is műkö-
dési körébe vette. 

Az EMKE 188Y-ik évi, Sepsiszentgyör-
gyön tartott közgyűlésén, melyen Csikvár-
megyéből is több notabilitás jelen volt, az 
egylet buzgó és tevékeny alelnöke Bartha 
Miklós a székely kitelepítés eszméjével és 
tervével válaszolt azoknak, kik a brassói 
adófelügyelővel  as, élén a székely anyagi 
közviszonyok állapotán az ipar többnemü 
ágainak behozatalával akartak segíteni itthon. 

Mindenesetre kívánatos, hogy az ipar 
több ágai megteremtésével e nép kenyér-
kereset útjába igazittassék; de az E.V1KE 
saját ezéljaitól eltérő, ily egyoldalú — bár 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
\--Jr. 

Az én városom. 
Merész ember vagyok, talán túlmerész is. — 

Például ezennel kijelentem, hogy az én városom: 
egy leendő világváros. Hja! Nem lehet a jövőbe 
látni, de az előjelekből lehet némileg következ-
tetni. De hát melyik az az én leendő világváro-
som ? kérdhetné valaki. Nem mondom meg, hanem 
azért önök t. olvasók rá fognak  ismerni. 

Ott van a székely „mustramegyében", neve-
zetes arról, hogy hires (?) polgásmestere van; to-
vábbá nevezetes arról, hogy itt csak ebben az 
évben jutottak ama meggyőződésre, hogy márczius 
15-ét mégis csak illő dolog volna megünnepelni; 
itt szerkesztődik egy szélső jobboldali újság; itt 

. nó de talán elég, — Önök már is tudják, hol 
vagyunk. 

Tehát ismétlem, hogy az én városom egy 
leendő világváros. Látom a kétkedők mosolyát, a 
hitetlenek fejcsóválgatásait,  de én erős vagyok, mint 
Lnther: „quod diji, dixi." 

Minden nagy város első és főtulajdonsága, 
hogy sok mindent akarjon. Nó ebben a tekintet-
ben az én városom sok mással vetekedik, mert itt 
nagyon sok mindent akarnak. 

Pro primo! háromszéki vasút; ez már any-
nyira a közel áll a megvalósuláshoz, hogy mintegy 
hallani véljük a mozdony dübörgését, — a gőzsíp 
éles füttyét,  mintegy látjuk a pályaházba berobogó 

kocsisort, a tolongó ittasukat — persze csak ak-
kor, ha késő estére hagyván a vacsorát, megkör-
nyékeznek az álom apró istenkéi. 

Katonai iskola ? késik az éji homályban. 
Nyolcz osztályú gymnasiimi ? itt már derül a 

homály lassan-lassan. 
Toronyóra? ez már érdekes dolog. Egy kis 

magyarázatot is kíván. Hát tetszik tudni, nekünk 
nincs óránk, egy olyan óránk, a mely aztán mérv-
adó lehessen. Hanem e mizérián eredeti módon 
segit az emberi ész. Mikor érdemes harangozónk 
úgy délfelé  gyomrában valami hiányt érez, elindul 
szép csendesen s ráhúzza a delet; estefelé,  mikor 
hírmondónak megérkezik a bivalcsorda egy érde-
mes tagja, rákondit az „Ave Máriára." Ez aztán 
cronologiai pontosság! 

Előre haladt pénzügyi viszonyainknál fogva 
égető szükségét érezzük egy nyilvánossági joggal 
felruházott  zálogháznak. Ezt is akarnak csinálni. 

Hallom gázvilágitást és vízvezetéket is ter-
veznek — hát l a u d a n d a v o l u n t a s . 

Nó de ne álmodozzunk, hanem beszéljünk arról, 
a mi van. Hát vannak kérem egészen modern 
mezbe bujtatott rendőreink (csak a gorombaságuk 
régi) s mi több még meg is vannak számozva, 
nehogy eltévedjen valamelyik. Igaz ugyan, hogy a 
létszám jelenleg, béke idején 6, azaz hat, de az 
nem tesz semmit, mindent képes pótolni a kapi-
tány ur hatalmas bajusza. 

Van kérem egy tágas piaezunk, a fele  legelő, 
hova a vidéki szekeresek s z o k t á k lovaikat kicsapni. 
Ez is a vendégszeretetnek megható példája. De 

hallom nem sokára tábla fogja  hirdetni: i t t ti-
l o s a l e g e l t e t é s . 

Különben megjegyzem, liogy mi nagy ked-
velői vagyunk az idylli örömöknek. 

Hát nem kedves látvány-e kérem, midőn a le-
nyugvó nap végső sugarai megaranyozzák a d i c s ő 
e nvl é k ü Sckwarzenberg-csarnok dicső homlokát, 
mig az árnyékban a 48-as emlékoszlop kőorosz-
lánjai dühös pillantásokat vetnek rája. Hisz ez 
valóságos képletes kifejezese  az elnyomatás ko-
rának. 

Eközben megérkezik a csorda, illő sorrend-
ben, elöl a bivalok az ö lassú, méltóságos lépteik-
kel, kolompjaik hangja okvetlenül szelídebb érzel-
meket képes kelteni kebleinkben ;» azután jönnek 
sokkal gyorsabb tempóban a disznók, esős-időben 
keservesen sirva-riva, jó időben az ő speczialis 
megelégedést kifejező  röfögéseit  hallatva, majd 
megkondult az esti harangszó s aztán ezekből a 
különféle  hangokból lesz egy nagyszerű harmónia, 
melyet egy zeneköltő barátom fel  fog  dolgozni 
Egyveleg v. Phantasie alakjában s talán a zene-
akadémia mfiértői  feltalálják  benne a népies za-
matot. 

A bivalok hazatérte után, mig színtársula-
tunk volt, elmentünk színházba, s úgy a hogy hát 
műélvezetben is részesültünk, hanem a vidéki szín-
társulatok rendes miseriái: a szegénység a díszí-
tésben, néha-néha a rendezés ügyetlen volta s 
egyik-másik színész izetlenkedése gyakran össze-
rontá minden illusiónkat. 

Midőn egy király egy közönséges faszéken  ül, 
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közóhajt képező — Ugy tárgyalásába bele 
nem mehetett, hanem kifejtett  programmja 
szerint a hazafiság,  a magyarság előmozdí-
tását kötötte össze a túlnépesség gyérítésé-
vel vagyis kitelepítésével. 

Ilyformán  az EMKE is czélja felé  halad, 
a székelyföldi  túlnépesedési állapotból ki-
folyó  anyagi miseriák is enyhittetnek a 
nyugotra irányuló kitelepülő székely rajok 
mozgósítása által. A túltömöttaég meggyérül, 
de az EKME-nek egyik főtörekvése  is el-
eretik, t. i. a magyarságnak beékelése a 
nyugoti különféle  nemzetiségek lakta vár-
megyék lerrenumába. 

Az EMKE-nek ez a törekvése oly ma-
gasztos feladat,  melyet nemcsak figyelem-
mel kell kisérnUnk, hanem a keretbe beil-
lesztendő élőképet előkészítenünk. Tesszílk 
ezt midőn e megye szegénysorsu, dolgozni 
szerető fiainak  figyelmét  a kitelepítés már 
elhatározott és nemsokára foganatosítandó 
mííveletére már eleve felhívjuk. 

A kitelepítési tervet részleteiben nem 
ismerjük, de annyit mégis tudunk, hogy a 
kincstártól és magánosoktól telepítési ezélra 
megvett földterület  a letelepülők között 5°/o 
kamatozás és l°/o törlesztés mellett tulajdon 
gyanánt kiosztatik. A telepeseket kész be-
rendezett épUletek várják. A hármas ugar-
rendszer szerint beosztva, kiki annyi földet 
kap, hogy adó censusa választó-polgárrá mi-
nősítse. Templom és iskola, közeidő és köz-
legelő minden telepes részére biztosíttatik. 

A székelységnek itthon két előnye van : 
a szellemi téren lelkületének tápot adó szép 
templomai, és kulturális állapotának hév-
mérői, nagyrészben jól berendezett iskolái; 
anyagi téren elegendő tűzi- és épületfát  adó 
közerdői és szép marhaállományt biztosító 
közlegelői. E két előnynyel messze túlszár-
nyalja a nyugati vármegyék lakosságát. De 
ha e két előny a kitelepítésnél a telepes 
részére biztosíttatik, megszűnik minden ag-
godalom az új otthon készséges elfogadására 
nézve. 

Gyakorlati szempontból óhajtandó volna, 
hogy az EMKE-nek csikmegyei fiók-egye-
BŰlete tegye magát érintkezésbe az egyesület 
vezérférfiaival.  Hozassék minél tágabb körben 
nyilvánosságra, melyik colonia van kisze-
melve első sorban a benépesítésre. Köröz-
tessenek a telepítési feltételek  minél részle-
tesebben. A jelentkezők vétessenek jegyzékbe. 
Az ily tervszerű raj átvitele, ha kedvező 
otthonra talál, megállapodik, új rajokat bo-
csát a haza szent oltárához szentséges áldozat-
méz gyűjtésére. 

Ez az igazi praktikus hazafiság!  Ter-

midün alföldi  korcsma épen olyan, mint egy nagy-
úri salon, legfennebb  az ablakok befüggünyözése 
akarja mutatni, hogy „ime mégis csak salon va-
gyok én" ; és sok más ilyen, a hatásra minden te-
kintetben gyengitöleg ható körülményt oly kevés 
költséggel ki lehetne kerülni; azoknak figyelembe 
nem vétele valóban vétkes könnyelműség a közön-
séggel szemben. 

Megtörtént kérem, hogy a szerelmes Don 
.Tuán és az imádott donna legjavában enyelegtek 
az ablakban, midőn elréiniilten láttuk, hogy egész 
ház esett a gavalérra, a ki azonbau nagy lelki 
megnyugvásunkra minden herkulesi erő nélkül ál-
lita helyére egy leomlott házat, még talán emele-
tes is volt. 

Más alkalommal, midőn Bánk-bán Biberách 
urat üldözi s ez gyorsan magára zárja az ajtót, 
megtörtént, hogy magának Bánknak kellett tar-
tania az ajtót, nehogy az kinyíljék, — vagy talán 
épen a fejére  essék. 

Ez a díszítők és rendezők hibája. A színé-
szek és színésznők komoly, ambitiosus tagjai a tár-
sulatnak, hanem van egy hibájuk: egyik-másik túl-
ságos kedvelője a rögtönzésnek. Ez pedig olyan 
dolog, hogy vagy nagyon mértékkel kell a színész-
nek a rögtönzést használni, vagy nagyim ügyes 
és csattanósnak kell annak lenni. 

Mert kopott viczczekkel állani elő, csömör-
ésig megunt ötleteket potyogtatni; nagyon kényes 
dolog és jóizlésü ember olyankor hamar hátat fordít 
a színháznak. 

Lehet, hogy rosszul esik Miklóssy urnák a 

jeszteni a hazafenntartó  elemet és értékesí-
teni a közgazdaság munkaerejét az önfentar-
tási ösztönnek szolgálatában. 

De addig, mig a kitelepités hazafias 
ügye kezdetét és szerencsés bevégzését veszi: 
a zóna-rendszer igénybevételével munkása-
inkat nyugot felé  irányithatjuk. Egy tuda-
kozó intézet beállítása „kerestetik* jelszóval 
a székely munkaerőt azonnal nyugotra te-
relné. Vasútaink e ezélra nagyszerű kedvez-
ményeket biztosítottak, a mennyiben ez évi 
augusztus elején életbe lépő olcsó személy-
szállítás mellett még 50% utazási kedvez-
ményt biztositanak. — Hiszszük, hogyha a 
csiki vasút is kiépül, a jólét csatornái is 
megnyílnak, s a vándorlás szintere keletről 
nyugotra lesz áttéve. 

h—a f-s. 

A hazai kisdedek élete. 
Az országos kisdednevelési kiállítás bizottsá-

ga felkérte  Xántus János urat, a m. nemzeti mn-
zeum ethnographiai osztályának őrét, szíveskedjék 
a kiállítás számára szász és sváb gyermekgondo-
zási tárgyakat, és gyermek-öltözeteket beszerezni. 

Xántus ur megfelelt  a bizottság óhajának, s 
nemcsak szász és sváb tárgyakat, de azou kivüi ro-
mán, sokácz, bolgár és rábaközi magyar tárgyakat 
is gyűjtött, a vallás- és közoktatási miniszter ur ö 
exczellenczíája megengedte, hogy ezen gyűjtemény 
felállitassék  a küszöbön álló kisdednevelési kiállí-
táson. 

A gyűjtemény a fentemiitett  G nemzetiség-
ből, magában foglalja  a bölcsőket teljes ágynemű-
felszereléssel,  pólyababákat, 5 éves leánykák és 
fiuk  teljes öltözékét, azontúl készülékeket járni 
tanulásra, s más egyebeket is, a mi a gyermekek 
korai gondozására használtatni szokott a különféle 
nemzetiségek által. 

A gyűjtemény az illető nemzetiségek azon 
lakhelyeiről szereztetett be, mely központnak te-
kinthető, s hol a házi ipar füdüzi  még legnagyobb-
részben az ethnographiai tárgyakat, csak részben 
tűnt el még, s mai napság is használatban van. 

Minthogy ily népies viseleteknek csakis úgy 
lehet gyakorlati értéke, ha azok kellő összeállí-
tásban szemlélhetők, a bizottság elhatározta, hogy 
babákat készíttet papier maché arczokkal, és ke-
zekkel, s azokat felöltözteti  a inuzeum népies öl-
tözékeibe s ugy állítja ki. 

Ezen kis gyűjtemény ekként felállítva  igeu 
érdekes és tanúságos lesz, mert megfogja  mutatni, 
mely nemzetiségek olvadnak be és minő mérvben, 
az ugy nevezett polgárosodott és cziiivizált öltc-
zékviselők tömegébe, s melyek azok, melyek 
még ragaszkodnak az ő nemzeti és featői  ruháza-
taik fentartásához. 

Meg fogja  a gyűjtemény azt is mutatni, minő öl-

miket most mondottam, de jól jegyezze meg, hogy 
nagyobb jóakarója önnek az, ki kimondja az iga-
zat, mint az, a ki minduntalan dicséri!!! 

Elmentek ök is. Jó emléket hagytak hátra, 
sőt egy pár könnyen lobbanékony szivet el is vit-
tek a szépnembeliek. 

Most mit csinálunk ? 
Hát néha-néha, mikor az Isten megereszti 

áldását, csak ki kell könyökölni ablakunkba, s al-
kalmunk van gyönyörködni a rohanó vizárban, a 
locsogó habokban, s ha valakinek kedve szottyan, 
akár csolnakázhatik is. 

Ha kitisztul az ég, elmegyünk a sétatérre. 
Van nekünk kettő, a harmadik most születik. 

Az a l s ó t más halandók fákkal  szegélyezett 
országútnak neveznék, de mi sétatérnek hívjuk s 
élvezzük esténként a sötétséget, néha-néha egy 
szerény kinézésű lámpa halvány fényét,  a kocsik 
által felkavart  port — a Donau-walzer és a szűz 
imája bájos accordjait. Igaz, hogy talán sehol sincs 
annyi fogfájós  ember, mint itt. 

De különben ne higyjék, hogy zene dolgában 
hátra vagyunk, a F i s c h e r i n d u k l e i n é már 
nálnnk sem uj nóta. 

A felső  sétatérre vezető út kellemes élveze-
tekkel kecsegtet. A piacz közepén művészi ren-
detlenségben gerendák hevernek szanaszét, me-
lyeknek rendeltetése még rejtély előttem. A kilá-
tás meglepő: az impozáns kinézésű collegium s az 
arisztokratikus Schwartzenberg-csarnok (mellesleg 
városháza), s a nem tudni miért Bazárnak neve-
zett leányiskola képezi a l'őútat, a mit mi korzó-

tözék darabok állitatnak ki még ina] is a tartós, 
szép és festői  házi ipar utján, s melyek azon öl-
tözetezikkek, melyek már silány gyáripar segélyé-
vel pótoltatnak olcsóságuk miatt. 

Ezelőtt egypár évtizeddel még az egész né-
pies viselet kellékeit a házi ipar födözte,  ma azon-
ban igen sok czikk silány, és részben egészen el-
térő izlésü bolti czikekkel pótoltatik, s igy a nép 
— az ethnographia keretébe tartozó — ezen szük-
séglete nagy módosításon és változáson ment át. 

Egészben és lényegében azonban az eredeti 
typus mindenütt: még megvan, s azért eleve is 
figyelmeztetjük  a tisztelt közönséget a kiálütás 
ezen érdekes gyermekbabák csoportjára, mely 
figyelmét  és érdeklődését kétségkívül nagyban le-
kötni fogja,  s mindenki látni fog  ottan gyermek-
babákat oly öltözetben, minőket még nem ismer, 
ugy előtte szokatlan leend és meglepő a különféle 
nemzetiségek bölcsői, melyek csak most állíttatnak 
ki tömegesen és együtt. 

Érdekes látvány lesz a sok pólyázott bábu 
is, s áttekintést fognak  nyújtani, hogyan pólyáz-
zák be a különféle  nemzetiségek csecsemőiket, ho-
gyan kötözik be s miképpen öltöztetik azokat. 
Ezek közül több igen feltűnő,  gazdag és szép lát-
ványt fog  nyújtani. 

Csak azt lehet sajnálni, hogy sem idő, sem 
kellő anyagi eszköz nem állott rendelkezésére, 
hogy az egész országból össze lehetett volna sze-
rezni egy rendszeres és teljes kiállítást ezen keret-
ben, de igy is, a hogy van — úgy hisszük — a 
közönség tetszését nagy mérvben megfogja  nyerni 
s figyelmét  lekötni. 

Egyes ügybarátok különben igyekeztek ezt 
a hiányt kipótolni s a kiállításra hasonló tárgya-
kat küldeni be. Bende Imre püspök Beszterczebá-
nyáról küldött gyermekbölcsőt s játékszereket, 
Bogdán Lajos Károlyvárról horváthországi hasonló 
tárgyakat, Bartóky Lászlóné békéscsabai gyermek 
szoba összes berendezését, Gyarmathy Zsigáné egy 
kalotaszegi viseletbe öltöztetett babát, Odor Emi-
lia több dunántuli gyermek ruhát s játékszert stb. 

S í i i i h á z . 
Nem irtuk alaptalanul lapunk mult számában, 

hogy városunk közönségének egy része az operet-
te előadásoknak tartotta fenn  színház látogatási 
kedvét. 

Na hát e kedvét be is tölthette. Egész hé-
ten csupa operette, egyetlen dráma és egyetlen nép-
színmű hozatott színre. 

Operette bemutatóul Konti József  „A suhanC 
czimii operettéje adatott. Épen bemutatónak való 
volt. Játszottak ebben a személyzet legjobb erői 
mind, s igy egyszerre volt alkalmunk gyönyörködni 
a G. Petrovits Ilka és Feketéné csinos játékában 
és szép hangjában. Élveztük a Köinley,JBányay és 
Csige ügyes alakítását, s hallottuk a zene- és ének-

nak nevezünk, a mi azt bizonyítja, hogy a képze-
lötehetségnek sem vagyunk hijával. 

Na de hadd beszéljek a felső  sétatérről. Ké-
rem le a kalappal! Itt három drb lámpa terjeszti 
pazar fényét;  itt már hátas padok és sürü bokrok 
is vannak; de Isten tudja mi okból, nem szereti 
közönségünk ezt a helyet, mikor legtöbben vagyunk, 
akkor 15-iín vagyunk. Talán azért, mert ráfogták, 
hogy az az adósok és szerelmesek sétánya, de hisz 
éppen azért mindig tömve kellene lennie?! 

Bizonyosan azért van, hogy senki sem szíve-
sen vallja be magáról, hogy adós, s talán mégke-
vésbbé, hogy még bizony szerelmes is. 

Társadalmi viszonyaink meglehetős patriár-
chálisok. Eléggé bizonyítja, hogy pár évvel ezelőtt 
egy fiatalember  j ó t é k o n y c z é l u e s t é l y t 
rendezett, hogy adósságait kifizethesse;  a publicum 
jól mulatott, tánczolt reggelig — a domine kifi-
zette adósságait, s most boldog férj  és családapa. 

E módot ajánlom minden adósságos és há-
zasulandó fiatalembernek. 

Végül megjegyzem, hogy szép asszonyokban 
bővelkedünk, ennek következtében házibarátokban 
sem szenvedünk hiányt, s mi sein természetesebb, 
hogy a jámbor, szarvakkal ellátott s megcsalatott 
férjek  is csak úgy hemzsegnek — a kaszinóban; 
a mig otthonn 

Ugy-e eredeti egy város ez az én városom, 
b o r z a s z t ó eredeti. 

Satyr. 
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kar öszhangzó productióit. Ez előadásnak minden 
része jó volt, s az idén még akkora nagyszámban 
soha össze nem gyűlt közönség teljesen meg le-
hetett elégedve. 

Második elődás volt Planquette fülbe  mászó 
zenéjü „Rip Van Winkle"-je. Ez sem állott az 
azelőtti napon látott elődás megett, s hogy még 
sem volt a megelőző napihoz hasonló számú kö-
közönség, annak oka, hogy nem először adták 
Csikban e régényes szép operettet. 

A pénteken, julius 26-án szinre került „Mi-
kádó" már sokkal kevésbbé ütötte meg a mérté-
ket, s a „Rip Van Winkle~-énél nagyobb számú 
közönség azzal a megjegyzéssel távozott, hogy 
más alkalommal folyékonyabb  és kevésbbé vonta-
tott előadását látta az excentrikus darabnak. 

„Nebántsvirága-ban ismét kárpótlást nyújtott 
Miklósy a „Mikádó" gyengébb voltáért. Feketéné 
ebben oly kedves volt, s Bányay és Kömley comi-
cuma pedig annyira mulattató, hogy e második 
operette újdonságot méltán számithatni a társulat 
legjobb sikerei közé. 

Vasárnap f.  hó 28-án „Ingyenélök"-öt, a Mik-
lósy idény alatti egyetlen népszínművet néztük vé-
gig. A főváros  alsóbb osztályainak és a falunak 
néhány alakja után népszínműnek keresztelt da-
rabban G. Petrovics Ilka „Sárí"-ja, Rónay Karola 
„Gangos Eszter"-e és Csige „Jani"-ja többször 
tapsra hivták fel  a közép számban megjelent kö-
zönséget, különösen „Sári" tetszett nagyban, ki 
játékával, kedvességével sokban emlékeztetett Bla-
hánéra, a népszínház első csalogányára. 

Az elmúlt hétnek még egyetlen darabjáról 
kell megemlékeznünk, a Rónay Karola jutalmául 
adatot „Thurán Anná"-ról, s legelső sorban ki 
kell jelentenünk, hogy a közönség nagyon méltány-
talan volt a jutalmazandó és a darab iránt egy-
aránt. Az akadémia által 1000 arany forinttal  ju-
talmazott pályamű több érdeklődést, a czimszerep 
személyesitőjének ismert tehetsége és buzgalma 
nagyobb pártolást érdemeltek. Ez előadáson nem 
látszott meg, hogy a közönség gyér száma a sze-
replő játékkedvét okvetlenül elrontani szokta, mert 
Rónay most is a régi volt. Különben a közönség 
gyér számáért a kapott tapsok sürü-volta némileg 
kárpótolhatta. Azjelismerő tapsban részesültek még 
Miklósy Ilonka és Török Mariska, a férfiak  közül 
pedig Bárdy és Csige. dr. 

K Ü L i m F E L É K . ^ 
— Lapnak jelen számárai egy fél  ir mel-

lékletet adnak. 
— Kinevezések. S z á s z Károly, adófelügye-

lőségi számgyakornok a kolozsvári pénzügyigazga-
tósághoz III. oszt. számtisztté; — K ö 11 ő István 
adóhivatali gyakornok a b.-hunyadi adóhivatalhoz 
VI. oszt. adótisztté; — végre M i a 1 o v i c s Vik-
tor kézdivásárhelyi jbirósági díjnok a csíkszeredai 
kir. ügyészséghez Írnokká neveztettek ki. Gratu-
lálunk. 

— Tusnád fürdőn  a f.  hó 28-án megtartott 
„Anna-bál" igen fényesen  sikerült. A négyeseket 
38—40 pár tánczolta, s a legjobb kedély uralko-
dott ez évenként elmaradhatlanul megtartatni szo-
kott tánczmulatságou, mely éjfél  után 2 óráig tar-
totta összegyűlve a fürdő  vendégeit. A bál tiszta 
jövedelme 80 -90 frtra  tehető. 

— A Miklóssy Gyula igazgatása alatti szín-
társulat jövő hó 4-én, vasárnap tartja városunkban 
utolsó előadását, tehát tekintettel, hogy pénteken, 
aug. 2-án, nem lesz előadás, még csak négy darab 
kerül szinre, és pedig szerdán jul. 31-én „Eleven 
ördög," csütörtökön aug. 1. „Trapezunti herczeg-
nöu, szombaton aug. 3-án „Ördög a földön",  és 
végre vasárnap ang. 4. „Boccaccio". Hétfőn,  aug. 
5-én a társulat Marosvásárhelyre utazik. 

— A közönség figyelmébe. Sokan élnek ama 
téves hitben, hogy a d. n. 6. órai postazárás után 
a posta szekrénybe dobott leveleket a reggeli órá-
ban nem továbbitja a csíkszeredai posta hivatal, 
hanem csakis 1 nappal későbben indítja útnak. Ez-
zel szemben jónak látjuk a közönség tudomására 
hozni, hogy nemcsak az egyszerű levelek, de az 
a j á n l o t t levelek is minden bizonnyal továbbít-
va lesznek, ha 6 óra után, sőt az éjnek bármely 
órájában tétetnek is a postaszekrénybe. Az aján-
lott leveleknél azonban szükséges, hogy az „aján-
lott" kifejezés  feltűnő  módon Írassék a levélre, s 
természetesen kellőleg fel  bélyegezve is legyen. Ily 
esetekben az udvarhelyi postától fog  a feladóve-
vény Csíkszeredára küldetni, hol a levél feladó-
jának kiadatik. 

— Nyolczszáztizenhat forintot nyert a Nagy-
szebenben folyó  hó 17-én megejtett húzáson va-
laki. A nyerő számok : 7, 30, 32, melyeket a csík-
szeredai lottógyüjtöben tett meg a szerencsés nye-
rő, ki ezideig nem jelentkezett. 

— Az orsrágos kisdednevelési kiállítás, me-
lyet a Mária Dorothea föherczegnö  védnöksége 
alatt álló tanítónők egyesülete rendez, augusztus 
hó 8-án nyilik meg Budapesten a volt kerepesi-
nti Beleznay-kertben a nemzeti színház mellett. A 
kiállítás a kisdedek összes ügyeit felkarolja  s e 
mellett, hogy tanúságai maradandóak legyenek, 
kiváló orvosok, tanfértiak  s írók előadásokat fog-
nak e tárgyakról tartani, melyek kiilön füzetekben 
adatnak ki. A kiállítás október közepéig tart s 
belépti dij csak 30 kr. lesz. 

— Hirdetmény. Csikmegye közigazgatási bi-
zottsága julius hó 8-án kelt 732 számú határoza-
tával a brassó-tölgyesi nt 158—163, és a gyergyó-
szentmiklós-parajdi ut 23—27 km. szakaszán 340 
drb, továbbá a brassó-tölgyesi ut 184—212 km. 
és az ó.-toplicza-borszéki ut, 9u -94 km. szakaszán 
630 drb. 2 m'-es kavics halom szálitását és be-
ágyazását 1150 frt;  illetve 2144 frt  30 kr. összeg 
erejéig engedélyezte. A fentemiitett  munkálatok 
foganatosításának  biztosítása czéljából az 1880. évi 
augusztus hó 3-ik napjának délelőtti 10 órája a 
csikvármegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyi-
ségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. A versenyezni óhajtók felhivatnak,  liogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalá-
sára vonatkozó, az engedélyezett költség után szá-
mítandó, s a részletes feltételekben  előirt, 50

l0-iiyi 
bánatpénzzel ellátott zárt s a két munkára külön-
külön szóló ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. A szóban forgó 
munkálatra vonatkozó miiszaki művelet és részle-
tes feltételek  a nevezett magyar kir. államépité-
szeti hivatalnál, a rendes hivatalos órákban, na-
ponkint megtekinthetők. 

— Uj iparvállalat létesíttetik közelebbről Ko-
lozsvártt. Az uj vállalat ásványszappant fog  elöál-
littani, mely hidegvízben, tengervízben is használ-
ható. A szappanhoz való áávány Erdély egyik spe-
cziális ásványa. A vállalathoz szükséges töke biz-
tosítva van s az uj gyár közellebbröl meg is kez-
di működését. 

— A ki az éggel tréfál. Galgóczről írják, 
hogy e hó 20-án Schey Miksa bárónak Tornócz 
közelében felsö-jattói  pusztáján nagy vihar dühön-
gött. A szabadban dolgozó munkások közül többen 
fák  alá menekültek s az egyik fa  alatt keresett 
menedéket Mészáros Zsigmond farkasdi  legény is, 
ki tréfára,  bolondságra mindég kész ember volt. A 
mikor villámlott, többször felkiáltott,  mellére ütve: 
„Ide üss, ha tudsz"! Alig hogy kitnondo tta e sza-
vakat, újra megvillant a villám, beleütött a fába  s 
a legényt leterítette. A fa  két felé  dült, a legény 
meghalt. A fa  alatt levő többi embert is érte a 
villám, három leányt és egy fiatal  munkást a fején 
sebesített meg, Réső bérest pedig meg bénította 
ugy, hogy most élet-halál között van. A puszta 
tulajdonosa azonnal Tornóczra küldött orvosért, 
megajándékozta a sebesülteket és a szerencsétlen 
legényt a saját költségén eltemettette. 

— RÖVID HÍREK. A párisi kiállítást az első 
tiz hét alatt 7.991,806 ember látogatta, tehát 8194 
ember hijján 8 millió. — Vilmos császár meghívást 
kapott Lipót belga királytól, hogy Angliába utaz-
tábau látogassa meg a belga udvvrt. — Mária 
Terézia kortársa halt meg pár nap előtt Konstan-
tinápolyban, az ottani ejubi negyedben: Arpadsi 
Bali Bada dervis 125 éves korában. Nyolcz szul-
tánt látott trónra lépni s élt már abban az idő-
ben, a mikor Mária Terézia volt a magyar király. 
— Elpusztult község. Miklósvágás sárosmegyei 
községben mintegy száz ház leégett. Leégett a 
templom is, mely részben a XIV-ik századból va-
ló. — Az Eiffel toronyról egy kis füzet  jelent meg 
Kolozsvárott, Horacsik Jánosnál. A nagy torony 
hivei élvezettel fogják  forgatni  a fűzetet,  mely a 
torony hasznát és érdekességét minden oldalról 
megvilágítja. — A pápa elutazása. Számos spanyol-
országi város képviselő testülete feliratokat  inté-
zett a pápához, felajánlva  vendégszeretetüket, arra 
az esetre, ha elhagyná Rómát — Stefánia özvegy 
trónörökösné három heti távollét, után e hó 27-én 
ismét Laxemburgba érkezett és néhány napra rá 
Ostendébe utazik. — A zónatarifa a m. kir. állam-
vasutakon, északkeleti vasúton és a csatlakozási 
forgalomban  a kassa- oderbergi vasúton is augusz-
tus hó 1-én lép életbe. — Péchy Manó gróf, a ré-
gi Deák-párt odaadó hive, az ország egyik zász-
lós ura, julius 2ö-én délután boldogkőváraljai kas-

télyában elhunyt. — Ki lesz a trónörökös? Czá-
tolatok daczára ismét felmerült  a hir, hogy Fe-
renez B'erdinínd föherczeget  proklamálni fogják 
trónörökösnek, miután Károly Lajos főherczeg 
trónöröklési jogáról lemondott. — A miniszterek 
erdélyi körútja. Baross Gábor és Weckerle Sándor 
miniszterek, Lukács Béla államtitkár ,Lndvig ál-
lamvasuti igazgató, Langer főfelügyelő  és nagyszá-
mú hivatalnok kíséretében e hó 25-én délelőtt 10 
órakor különvonaton Brassóba érkeztek. Déli 12 
órakor a miniszterek azután tovább utaztak Pre-
deál felé  Bukarestbe. — Magyarok Londonban. A 
turin-párisi kirándulás tagjai közül 110-en Páris-
ból egy csoportban átrándnltak Londonba. — Kos-
suth nevenapja Kolozsvárott. Kossuth Lajos neve-
napját az idén megünneplik Kolozsvárt is. Az 
egyetemi ifjúság  néhány tagja indított mozgalmat 
ez irányban s a kezdeményezést örömmel fogadták 
városszerte. — A debreczeni dalosokat Marosvásár-
helyen leirhatlan lelkesedéssel fogadták.  Tisztele-
tükre 500 teritékes bankét volt, melyen a város 
lakosságának szine java vett részt. — A világ leg-
nagyobb léghajója lesz az, melyet a newyorki lég-
hajóstársaság tervez. A léghajó akkora lenne, 
hogy megbírjon 200 embert és 55 tonna terhet. A 
nagy mii egy negyedmillió dollárba kerülne. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Átmenet közönséges kasokról a műkaptárokkal 

való méhészkedésre. 
Az ingószerkezetü vagyis mükaptárokkal a mé-

hészkedés utóbbi időben már oda fejlődött,  liogy mé-
hecskéinknek minden egyes mozdulatát figyelemmel 
kísérhetjük ; minek következtében ha bajukat lát-
juk sokkal könyebben segíthetünk is rajtok, mint 
az eddig használatban volt közönséges kasokkal. 

A mükaptárak olcsóságuk és könnyű kezel-
hetőségüknél fogva  mindinkább kezdenek tért fog-
lalni, a minek eredményét megyénkben is sok he-
lyen örömmel tapasztalhatjuk, s hiszem is, hogy 
pár év múlva alig lesz oly méhész gazda [kinek 
legalább egy két műkaptára ne legyen annál is 
inkább, mert mint mult évi jkörutam alkalmával 
tapasztaltam, megyénkben is többen foglalkoznak 
azok készítésével. 

Az ingó szerkezetű kaptárak hazánk kedve-
zőbb égalji viszonyokkal bíró vidékén ma már 
annyira elterjedtek s annyifélék  vannak liaszuá-
nálatban, hogy azoknak ismertetésére igen sok idö 
kellene. 

Ezen kaptárak közötti eltérések leginkább 
az oldalfalak  minősége és az oldalfalak  kiilömbö-
zetében rejlenek, kivéve a „Göndöcs-lele lapozó 
méhlak''-ot, mely ugy a kaptár készítés módjára, 
mint a keretek elhelyezésére nézve eltér a töb-
bitől. 

Hogy melyik a legczélszerübb ezen kaptárak 
közül, arra nézve megállapodás nincsen, s igy ál-
talánosságban azt lehet a legjobbnak mondani, a 
mely minden jótulajdonai mellett a lególesóbb is. 

Egy ilyen — különösen olcsóságánál fogva 
— kis gazdáknak igen ajánlható a „Bodor"-féle 
kaptár, mely a békésgyulai kiállításon pályadijat 

i nyert, s az erdélyrészi okszerű méhészegylet által 
is terjesztésre elfogadtatott. 

Ezen kaptár, mint minden műkaptár kere-
tekkel van ellátva, melyeknek mindenike könnyen 
kiszedhető és visszarakható. A kaptár belsőrésze 
három osztályra van beosztva s igy egymás felett 
függélyesen  3—3 darab keret helyezhető el. A 2 
alsó osztály a felsőtől  vékony fedő  deszkácskák 
által van elválasztva, melyeknek egyikén egy „Ha-
nemán"-féle  rácscsal ellátott lyuk van. Ezen rács-
csal ellátott lyuk arra szolgál, hogy a dolgozó 
méhek szabadon járhassanak a felső  űrbe, mig el-
lenben az anya és a hereméhek azon át nem búj-
hatnak. 

A fedődeszkák  által elkülönített alsórész 
költű-ürnek, a felső  pedig méz-űrnek neveztetik. 

A kaptár ugy van készítve, hogy minden 
részbe 9 tehát összesen 27 keret helyezhető bele. 
A keretek egy üvegezett ablakkal s ezenkívül egy 
rendes ajtóval zárhatók el, mely szelelölynkkal 
van ellátva. 

A szelelőlyukon vékony sodrony szövet van 
alkalmazva, mely a moly lepkék ki és bejárhatá-
sát akadályozza. 

Minthogy ezen kaptárak oldalai vékony desz-
kából vannak készítve, mely nyáron a melegnek 
télen pedig hidegnek nem képes eléggé ellent ál-
lani, szükséges azokat egy a ezélra készített ta-
passzal betapasztani, mely ezélra a kaptárak ol-
dalai czélszerü 3—4 czmre kiálló léczekkel van-
nak ellátva. 



Julius 31. C S I K I L A P O K . 31. szim. 

A tapasztásra legalkalmasabb, ha 1 rész 
agyag, 1 rész marha trágya és 1

 a rész hamuin'»! 
készítünk tapaszt, melybe egy kevés pulyát vagy 
apróra vagdalt csepiit teszünk, hogy jobban össze 
tartson; még czélszerübb azonban, ha egy kis 
enyv-oldatot is keverhetünk közé. 

A tapasztásnál a kaptárt egészen ki kell 
üritni. és először csak egy ujnyi vastagon'beta-
pasztani, s ha a megszáradt azután folytatni.  Ezen 
tapasz ha megszárad [igen könnyű, tartós és a 
mellett télen kellő meleget tart melleinknek. Ta-
pasz helyett lehet a kaptár oldalát szalma vagy 
gyékénnyeris jól befedni,  ennek azonban hátránya 
az, hogy az egerek bele fészkelnek. 

Minthogy gazdáink legnagyobbrésze ez idő 
szerint közönséges kasokkal méliészkedik, megem-
lít endönek tartom a megnevezett átmeneti kaptárt, 
mely áll egy deszkaládácskából a mit mindenki 
könnyen készíthet magának. E láda úgy van készít-
ve, hogy abba a megfelelő  méretű keretekből 6—7 
drb. bele helyezhető legyen. 

Alsó része vagy is feneke  mintegy 5—8 cm 
átmérőjű lyukkal van elláttva, a mely lyukra „Ha-
nemair-féle  rács szegezhető. Ezen kaptárnak ezél-
ja az, hogy jó mézelő időben a közönséges paraszt 
kasukból is tiszta mézet nyerhessünk a nélkül, 
hogy a méheket leölnök avagy építményeiket ösz-
sze-rongálnók. Czélja továbbá az is. liogy általa 
a közönséges kasokkal való méhészkedésröl mii-
kaptárokkal való méhészkedésre annál könnyebben 
átmehessünk. 

Használása ugy történik, liogy a közönséges 
kas tetején egy megfelelő  nagyságú nyílást készí-
tünk, s ezt ráillesztjük. Miután ennek feneke  rács-
csal van ellátva azon át sein az anya, sem pedig 
a hereméhek fel  nem juthatnak, s igy a dolgozók 
tiszta szűzmézet fognak  bele gyűjteni. Ennyit a 
a kaptárokról és azuk szerkezetéről elmondva, át-
térek a méhészet gyakorlatára s miután, mint tud-
va van legtöbben közönséges kasokkal méliész-
kednek, szükségesnek látom itt az átmeneteiről 
egyetmást elmondani. 

Az átmenetei legkönyebben az említett át-
meueti kaptárok segélyével történik a következő 
képpen tavaszszal midiin méheink már rajzásra 
kezdenek készülni az ál meneti kaptárokat lépkez-
dettel ellátott keretekkel rendezzük be és a kö-
zönséges kas tetejére helyezzük. A méhek előre 
— szokat huniak tartván a uiéhlap felső  részében 
levő üres tért — nehezen fognak  megbarátkozni 
vele. de később megszokják, s különös n ha már 
a kas alsó része tele van építményei csakhamar 
tele fogják  épitni. Ha azt akarjuk liogy méheink 
minél hamarább felkapjanak,  akkor igen jól tesz-
sziik, ha. e kaptárba mézzel telt lépet, vagy pe-
dig egy kis edénybe mézet, helyezünk. 

Leghamarább fölkapnak  a méhek akkor, lia 
e kis kaptárba még fiasitáíus  lépel helyezhel iink 
a mit ha műkaptárokkal nem rendelkezhetünk, kö-
zössége* kasból is vehetünk ki, s egy üres keret-
be bele helyezve beteszünk. 

Ha e kaptárukat nem mé/.iiyerés czéljából 
alkalmazzuk, akkor a fenekén  levő rácsot nem 
tesszük fel  azért, hogy az anya is följuthassoii  és 
az építendő lépekbe fiasithasson. 

Ha már most a méhek annyira elszaporod-
tak. hogy rajzásra készen vannak — a mit meg 
ismerhetünk abból, hogy igen sok méh a kora reg-
geli és késő estvéli időkben is a röp-juk körül 
tétlenül iii, a herék erősen járnak s ezenkívül, ha 
a kast fölfordítjuk  annak alsórészében befedett  és 
megbarnult anyaházakat találunk, akkor e kis 
kaptárból megkészíthetjük a rajt, még pedig oly 
formán,  liogy eléveszünk egy rendes kaptárt és a 
kis kaptárban levő kereteket abba oly formán  he-
lyezzük át, liogy minden két tele keret közé egy 
üres keretet teszünk, először azonban a lépeket 
megvizsgáljuk, liogy az anya rajta legyen a kere-
teken, s ha esetleg anyaházak volnának, azokat 
eltávolítjuk, a mit különben az áthelyezés után 
magok a méhek is lerágnak. 

Az igy áthelyezett családocskának népe. mé-
ze és liasitása ineglevén, csakhamar megerősödik, 
s még őszig elegendő menyiségü mézet fog  hor-
dani. 

Ilyenkor azonban vigyázni kell, hogy a pa-
rasztkasban megmaradt népnek is legyen annyi 
ttasitása vagy legalább fiatal  dolgozó petéje, mely-
ből magának anyát nevelhessen, mert különben az 
egész család csakhamar tönkre menne. 

Ezen műtétet azonban csakis a rajzás ide-
jén szabad végeznünk, a mikor ugy anva-fiasitások 

mint dolgozó peték már vannak kibújó félben. 
Legjobban tesszük, ha a fáradságot  nem sajnálva 
figyelemmel  kisérjük, s akkor tesszük, a mikor a 
fiatal  anya már ki akar kelni. 

Ha a i arasztkas igen nagy és a lépekkel 
kevés méhet teliettünk át a miikaptárba akkor jól 
tesszük, ha az nj családot az anyakas helyére, 
amazt pedig, egy uj helyre tesszük azért, liogy az 
idősb méhek régi helyüket megszokván abba fog-
nak vissza röpülni, az anyakasbau pedig elég lesz 
fiasitás,  a mi napról-napra kel, s igy enek is népes-
sége szaporodik. 

Ezen műtét végrehajtására inkább a kora 
reggeli időszakot válasszuk, s végrehajtása után. ha 
a kasok eleje szabadon van. azaz méhesünk nem 
zárt az uj kas elé oly tárgyakat rakunk, a mivel 
annak a régi kas kinézését adjuk meg. 

(Vége köv.) 

Felelős szerkesztő : Dr, BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

\ Y I L T T Í I R * ) 
F i s c l i e r Cr3rőző 

városligeti testegyenesitő és Hidegvizgyógyinté-
zete Budapesten, Hermina-át 1525. 

(ezelőtt dr. F i s c li li o f-féle  vizgyógyintézet). 
Az intézet gyönyörű parkban, emelkedett he-

lye fekszik.  Berendezése első rangú, a lakásokról, 
kényelemről, szórakozásról mindenképpen gondos-
kodva van. Levegője, vize kitűnő. A gyógyintézet-
ben gyógyittatik mindenféle  izületi és csontbaj, 
gyuladások, ficzamodások,  törések, ízület merevü-
lés. zsugorodás, csontgörbűlések, a térd és láb 
sokféle  elferdülése,  hátgerincz görbülések, tyukmell, 
ferdenyak,  veleszületett ficzamodás.  A végtagok 
viszértagulása, vastagulása. — A hátgerinczsorva-
dás (tabes dorsalis) Charcotnak, a hírneves párisi 
tanárnak legújabb elvei szerint és fűző  által is si-
kerrel gyógykez eltetik. 

A hidegvizgyógyászati osztálban minden ilyen 
kezelést igénylő beteg felvételik.  A betegek bent-
lakók vagy bejárók Prospektus ingyen. 

Hozzám intézett iráásbeli felhívások  ajánlva 
küldendők. 

alatti knzleraí*nvpkórl 

Szám 2235—1889. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint-

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy sepsiszt-
györgyi idős Fejér Gergelyné, Kricsa Juliánná vég-
reliajtatónak oda való Czárán Edéné s társai, vég-
rehajtást szenvedők elleni közösség megszüntetése 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság) területén levő Gyergyószárhegy és 
Borszék község határán fekvő  a Gyergyószárgy II. 
rész borszéki 67-ik sztjkvben A f  1 rdsz. 110 
hrsz. alatt felvett  ingatlannak végrehajtatót és Czá-
rán Edéné született Kricsa Róza, valamint Kricsa 
Anna végrehajtást szenvedőket illető épülettulajdo-
nosi és térhaszon élvezeti jogára az árverést 688 
frtban  ezennel megállapított kiáltási árban elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt jogok az 1889 
évi szeptember hó 12-ik napján délelőtti 8 órakor 
Gyergyószárhegy községházánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók a tulajdonos társak kivé-
telével tartoznak a fenti  jogok becsárának 10°/0-át 
vagyis (>8 frt  80 krt. készpénzben vagy az 1881. 
LX t-cz 42 §-ában jelzett árfolyammal  számitot: 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ál>an, kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyzéséröl kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni 

Kelt Gyó-Szentmiklóson 1889-ik évi julius hó 
2-ík napján. 

A gyószenlmiklösi kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság. 

S z a c s v a y I m r e , 
kir. aljbiró. 

*) K rovat 
DOHI vállal a 

l'i'leló'ascgot 
özeik. 

Szolid kereset!! 
Állandó tartózkodási! egyéneket keresünk, 

kik hajlandók képviselőségünket elvállalni és a 
törvény által engedélyezett sorsjegyeket rész-
letfizetés  mellett elárusítani. Magas jutalék biz-
tosítva. 

Ajánlatok iutézendök : 3—3 
May, Elfér  és Adler, 

bank- és váltó üzlet, Budapesten. 
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18—20 Kézi, járgányos lóerejü és gőz 

c s é p l ő g é p e d : 

Tisztító és Jiakcr ro s t ák , konkolyvi i lasz tó 
és osztályozó-gépek. 

Szecskavágók, Varrógépek, 
Tüzíecskendők, Harangok és Eútak 

részletfizetésre,  jótállás mellett választhatók 
l e g o l c s ó b b b u d a p e s t i á r a k o n , f u v a r 

fe l számítása  n é l k ü l r a k t á r o m o n . 
Minden 2 hétbe egész friss  és legjobb minőségű 

BEOCSINI PORTLAND-CEMENT 
r. frt  50 kron és H I D B A 1 J L - M É S Z 4 frton 

100 kilónként szállitliatok itteni raktáromból. 
IEIDE 

laő azékelj"gépraktár Bzékely-Udvarlielytt. 
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Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889. 
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Csik-Szereda [y 
*Szoltin-liiz, (posta mellett)! 
+. hová r 
J x  lap szellemi rcazét illető >• kózJeméDjek küldendők. 

Kiadóhivatal : 
T  Györgyjakab  Márton  ;> 
I; könyvnyomdája X 
+ horá 

I az előfizetési  pénzek ée ţ 
. a 

CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

M E G T E L E N I K l&TtmttX  SZEJSIDÁ-SST. 

V- Előfizetési  ár: 2 
J. Egész évre 4 Irt. j-
Í Félévre 2 Irt. f 
J Negyedévre l frt.  £ 

-: Hirdetési dijak: í 
+ 3 hasábos pi'titsnrért vagy <• 
i annak helyéért 5 kr. t 
J Bélypgilijért killün minden j 

beiktatásnál 30 kr. ţ. 

• Nyílttéri czikkek 
soronként 10 krért közül- r 

tétnek. ^ 
A -i- v v *». *r .(•' I" *,. -I* v v S. ̂ ''íí 

E l ő f i z e t é s i  f e l l i i v á ü . 
A „CSIKI LAPOK" julius-szep-

tember havi harmadik negyedére ezennel 
új előfizetést  nyitunk az eddigi feltételek 
mellett. — Lapunk t. előfizetőit,  kiknek 
előfizetésük  a második negyeddel lejárt, kér-
jük, hogy előfizetésüket  minél hamarább 
megújítani szíveskedjenek, hogy a lap szét-
küldésében semmi fennakadás  ne történjék. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : 
Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 trt. 
Negyedévre 1 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában Györgyja-
kab Márton nyomdájában, — Gyergyó-Sz.-
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében. 

Gyűjtők IJ előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csikszereda, 1889. julius hó 1. 
Teljes tisztelettel: 

a „ C s i l s i L a p o l c " 
kiadóhivatala. 

A r a t á s u n k , j 
Javában foly,  hogy ne mondjam vége 

felé  jár az aratás. Gabona-mezőink kezdenek 
foltosodni,  de kalangyáink gyéren gyűlnek j 
a letarolt táblákon. A rozs alig egy har- j 
niadát, a buza alig egy negyedét adja az ] 
előbbi évek hozamainuk. Nem ígérnek sok-
kai többet tavaszi veteményeink sem. ! 

Oszi veteményeinket, a hideg szelek és j 
esők, a tavasziakat meg a szárazság tette 
tönkre. Termésünk az idén aligha fogja  fe-
dezni belszükségleteinket is. 

Es ez a csapás az utolsó 10 év alatt 
csaknem minden második év alatt ismétlő-
dik. Gabona-terményeink mennyisége év-
ről évre hanyatlik. Gazdáink alig képesek 
a bevetett mag, és a munkabér értékét ki-

kapni a nyert hozamból alacsony gabona 
árak mellett, és még is csak a szemternie-
lés az, a mire gazdálkodásunk súlypontját 
helyezzük. 

Nálunk több gaboná:. termelni, mint a 
mennyi a házi szükségletre elégséges, valósá-
gos rablógazdaság ; fogyasztása  a tökének, me-
lyet szú módjára őrölünk napról-napra. 

At kell térnünk a takarmány- és cul-
tur-növények túlnyomó termesztésére, ta-
karmányrépa, lóhere, luczerna, bükköny stb. 
termesztésére, melyek jobban kibirják. ugy 
a szárazságot, mint. a nedves időjárást, s a 
melyek az idén is szépen díszlenek Széna 
termésünk egyetlen évben sem elég. A liosz-
szu tél miatt a gazda mindég rálizet a marha 
tartásra a mai alacsony marha létszám mel-
lett is. Mert. a. mi marha létszámunk nagyon, 
de nagyon alacsony a meglevő terjedelmes 
legelőink mértékéhez képest. A legdúsabb 
legelőinket idegen csordák legelik le, s édes 

O O n i 
füvünkön  a brassói és kézdivásárhulyi szesz-
gyáraknak télibe beküldött marhái híznak 
fel  kövérre. 

Ezt nem kellene, ezt nem szabadna ne-
künk csíkiaknak megengednünk. Legeljék a 
mi marháink le nagv te: ic -delinii havasaink 
fii-termését.  Csináljunk marhából és ne ga-
bonából pénzt. Vagy ha már gabonánkból 
nem jutna a piaezra a legelőn kiépült, meg-
hízott marhánkból vegviik a kenyeret in-
kább, mint a drága kosztot 

Ha több marhát nevelünk, ha azok 
szániával betudjuk népesileni nyári legelő-
inket, nagyobb lesz igás-erőnk, jobban tudjuk 
művelni földeinket,  több trág)'át, gyűjthe-
tünk s a föld  jobban terem, nemcsak, de 
a hosszú télen át tőkét, vonhatliatunk fii-

részeinkre, faragott  fákat  udvarunkra, a me-
lyekből Brassó, Udvarhely, Segesvárra ki-
szállítva bőven eltarthatjuk a házat kenyérrel 
a nélkül liogy marháinkat lejárnok. Erdő-

! ink faanyaga  kinem használásának részben 
ez az oka. Az a pár igás-marha, mit a 
széna-termés csekély volta miatt nagy ne-
hezen kiteleltetünk alig győzi házunkat, tű-
zifával  ellátni. A családban az erős, munka 
biró családapa mellett ott nő fel  a két-há-
rom legény, élettől duzzadó karokkal. Egész 
hosszú télen át tétlenségre vannak kárhoz-
tatva, mert nincs vonó erő, mi az értelem 

i munkáját megtermékenyítené, értékké vál-
toztatná, mig ha a család minden pár ép 
karjára kijutna egy pár vonó-marha, egy 
egész kis tőkét tenne ki az az érték, a mit 
az egymást is kiegészitő életerő egy télen 
át összegyűjtene 

Vagy ott vannak nagy havasaink. Ma 
a gyergyói és szépvizi örményeink rakják 
zsebre azt a szép összeget, mit marhák hiz-
lalásából mi takaríthatnánk meg, ha egy 
kicsit szemesebbek volnánk. Hát miért kell 
nekünk télen át lejárt nagy marháinkon ta-

j vaszszal potom áron túladni ? Nemde azért, 
| hogy a községi csordának fentartott  legelő 
j szűk? Vegyük mi ki az általunk nevelt le-
1 gcló't, hizlaljuk mi meg a marhánkat s adjuk 

mi cl őszszel a marha-szedőknek s akkor 
minden pár nagy marhán 50—G0 rorintot 
nyerhetünk. Mert a gyergyói niarhakeres-
kedő ennyit — ha nem többet — nyer a 
nyári legelőn kiliizott pár ökrön, a mi elég 
tekintélyes összeg arra, hogy jobbniódu gaz-
dáink, ha már külön külön nem mernek bele 
vágni, összeállva vegyenek ki egy havast. 

Csak a kezdet nehéz, de hát ez a száraz 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
- -öt-x-'í-— 

F ü r d ő i l e v é l . 
Tusnád-fiirdő,  18811. aug. L1. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Előbbeni levelemben ígéretet tettem a t. szer-

kesztő urnák, hogy a tusnádi fürdőről  úgy ,.hébe-
hóba" egy-egy tírkantással felkeresem.  S a mint 
látja ebbeli Ígéretemet a lehető leggyorsabban tel-
jesítem is. Hisz alig egy hete, hogy első levelem 
b. lapjában napvilágot látott — és íme most újból 
megeresztém gondolatim árját, mely eltekintve hogy 
b. lapjának vonal alatti részét csaknem egészen 
be fogja  tölteni, — hitem szerint nem a legkelle-
mesebb órát fogja  szerezni úgy a szerkesztő ur-
nák, mint e lapok becses olvasóinak, a kik azon 
reményben, hogy a tusnádi fürdőről  egy „szellemes" 
fürdői  tudósítást olvasnak: jó lélekkel keresztül 
nyargalnak ezen a sok fekete  renden, — s midőn 
a végére érnek — csak akkor veszik észre, hogy 
mennyire csalódtak. 

De hát az élet amúgy is csak folyton  csaló-
dásból áll s ehhez többé-kevésbbé mindenki szokva 
van. Különben is a ki nem szereti a savanyu almát, 
— az ne harapjon bele! 

Hanem ne ijjedjen meg t. szerkesztő ur, hogy 
leveleimet ilyen rohamosan küldöm, mert biz' Isten 
erre alapos okom van. Engedelmével ezt az okot 
tndtára is adom a következőleg: 

Az a kalendárium, melyről a múltkori leve-

lemben említést tettem elég szomorú dolog — 
de nekem is ma-holnap „ultimátumot" mond. A 
tegnap bele akarlam nézni, s akkor vettem észre 
liogy ebbe is bele iilütt a — a phillnxcra. Alig 
maradt egy-két S mint olyan ember, a ki 
mindig előre lát. (a mikor nem ke l I) jobbnak 
láttam igéretemet — a mig itt vagyok beváltani, 
hogy később ne legyek kény leien valamely zugból 
— tusnád-fürdői  levelet irni. 

Még csak azt említem meg, hogy azon tiatal 
ember, a kiről mull levelemben is megemlékeztem, 
az én ismerősömmel azonos volt. Neve: Kleinsmied 
Károly (obersdorl'ti)) s a mint, a körülmények mu-
tatják, a torjai kénbarlangban történt halálát. — 
e l h a t á r o z o 11 s z á n u é k és a nem a vélet-
len okozta (az idén a harmadik eset). 

Nagyon elszomorító volt a temetés, — mely-
egész csendben, m e l l ö z v e in i n d e n s z e r-
t a r t á s t . történt meg. Megható jelenet volt. 
midőn a fürdőközönség  az u j sirnál tömegesen meg-
jelent., s koszorúkkal és virágokkal halmozta el azt. 
Sokan közülök sirtak, többen imádkoztak; mind-
nyájokon mint lidérc/nyomás ült egy érzés: a mu-
landóság érzése, mely a fürdői  élet vigalniai kö-
zött feltárta  az emberi élet, parányiságát és gyar-
lóságait: hisz egy lélegzet elég, és a leg-
erősebb vas-szervezetü ember is a porba hull, s 
egy másodpercznél kevesebb idő alatt vége — a 
küzdelemteljes életnek 

Ne törjünk tehát pálezát amaz ifjú  felett,  ha 
öngyilkossá lett; hisz ilyen könnyű móddal — a 
megtört lelket, — könnyen csábitja ez. 

Azon pedig, hogy ilyen szomorú dolgokat 
írok. ne csodálkozzék a t. Szerkesztő nr, — le-
gyen mentségemre ez a zord időjárás, mely egy 
pillanatra ilyen komorrá tett. 

Minthogy az időjárásról van szó, engedel-
mével itt egy kis ..stácziót" tartok. 

Kitekintve a 2">-iki vihartól, ezelőtt pár nap-
pal nagyon szép idő volt láttam akárhány oiyan 
embert is, a ki a nagy hőségtől annyira izzadott, 
mint akár egy megkésett és tulnyomólag megter-
helt „zóna-zug-' fii  tője. És ha'most nézem ugyanazo-
kat,, fülig  húzott kalappal, nyakig gombolt felsőben 
és óriási kendövei, melybe ugy begöngyölik magu-
kat. hogy az orrukon meg a szemükön kivül egye-
bük nem látszik — magam is fázni  kezdek. — A 
nők pláne úgy befátyolozzák  magukat, hogy az 
ember ijjedten kérdi: vájjon nem vagyunk-e Tö-
rökországban ? 

De hát igy kell |nekiink. A míg jó idő volt, 
esőt kértünk, de csak úgy frissítőnek.  Ks ugy 

jártunk vele, mint az egyszeri ember, a ki hideg 
zimankós időben I ó h á t, o n utazott, s liogy a hi-
deg ellen megvédje magát.: vastag téli ruhába öl-
tözött volt.. E miatt a lóra bajos volt felülni.  — 
Hiába „vette" meg magát 'az "atyafi  — mindig 
csak vissza esett. Többszöri kísérlet után fölfo-
hászkodott, hogy: oh Istenem segíts meg, hogy 
erre a lóra ülhessek fel!  s avval minden erejét 
össze-szedve, uczcú neki — úgy „megveti" magát, 
hogy a nyergen keresztül bukva, a túlsó oldalig 
meg sem állott. 

Erre moudta aztán az atyafi:  nó, köszönöm 
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nyár, ez a rosz termés nem óva int-e, nein 
kényszerit-e, liogy hagyjunk fel  a minden 
oldaloni szemtermeléssel s kezdjünk takar-
mány-növényeket termelni, hogy alap legyen 
a kiterjedtebb marhatenyésztésre, a melynél 
a verseny nem levén oly korlátlan az árak 
sincsenek oly nagy ingadozásnak kitéve. 

('•)• 

K Ü L F Ö L D . 
Francziaorsiágban a kormánylapok még min-

dég nagy diadallal vannak eltelve a községi vá-
lastások jó sikere felett.  Boulanger tábornok egy 
kiáltványt bocsátott ki, a melyben az októberi vá-
lasztásokra bivja fel  az ország figyelmét.  A kiált-
vány nagy szenzációt keltett országszerte. 

Angliában mindent elkövetnek Vilmos német 
császár fényes  fogadtatására  nézve. Aug. 2-án dél-
után érkezett meg Osbornéba, bol a velszi berezeg 
fogadta  és melegen üdvözülte. Ezután a császár a 
velszi berezeg családjával a Trinyti-I'ierrnél szál-
lott partra, hol Viktória királyné fogadta.  A csá-
szárt a nép mindenütt nagy ovációkkal tüntette 
ki. A királyné a britt hajóhad tiszteletbeli tenger-
nagyává nevezte ki Vibnos császárt. 

Olaszországban általános feltűnést  keltett az, 
liogy Agostini bibornok, velenczei pátriárcha, a 
Velenczében fürűökurán  időző olasz királynét az 
e d d i g i s z o k á s e l l e n é r e nem látogatta 
meg. Az a nézet uralkodik, hogy a szokásos láto-
gatás Vatikánból jött határozott parancs követ-
keztében maradt el. Egy olasz lap fenntartással 
közli, hogy a pápa a Brunó-ünnepély után excom-
municálta az olasz dinasztiát. 

Szerbiából nyugtalanító hírek étkeznek. Az 
összes tartalékosokat behívták s ez a lakosságnál 
is nagy izgalmat keltett, mivel 8 év óta nem vol-
tak a tartalékosok beliiva. Azt hiszik, liogy e be-
hívás egy értelmű a h a d i k é s z ii I ő d é s e k k e 1. 

Bulgáriában nagy előkészületeket tesznek Fer-
dinánd fejedelemnek  ang. 14-ére eső eskületétele 
második évfordulójának  megünneplésére. Ama hír-
rel szemben, hogy az évforduló  napon Bulga-
ria f ü g g e t l e n n é  fog  p r o k I a m á 11 a t. n i 
kormány körökben határozottan kijelentik, hogy 
az ilynemű híresztelések nem egyebek rosszaka-
ratú rágalmaknál s azt csakis Bulgária ellenségei 
terjeszthetik. 

S z i ii h á z. 
Miklósy társulata f.  hó 4-én bevégezte ez 

idénre csíkszeredai működését, s tegnap ulra in-
dult a társulat operette része, liogy Tusnád-fürdőn 
szerezzen zsúfolt  házat, melyre Szeredában szert 
tennie csak az utolsó estvén sikerült. 

Ez a saison Miklósynak ugyancsak gyengén 
ütött be. Hja! Az ugorka idény még soha sem volt 
alkalmas arra, hogy valami nagyon kedvezzen Tliá-
lia felkentjeinek,  aztán meg a sok jó között volt 
áin egy pár olyan előadás is, a melyik a rendes 
színház látogatók műpártoló kedvéi is igen köny-
nyen lecsillapíthatta volna. 

Na de lássuk az utolsó hét darabjainak elő-
adását. 

Kedden julius 30-án „Czigány báró" került 
szinre, s ez volt egyike a fennebb  említett pár darab-
nak, mert először is Feketéné gyengélkedése miatt 
„Saft'i"  énekei mind elmaradtak, s mert másodszor 
a közönséget nem kárpótolta az Arzéna szerepére 
kiirt G. Petrovics Ilkáért a helyette játszott Bár-
dyné asszony, daczára anr.ak, hogy sokak meg-
jegyzése szerint Bárdyné éppen ez estvén brillí-
rozott. 

Szerdán „Az eleven ördög4' már ismét job-
ban sikerült, s Petrovics Ilkának játéka és énekei 
egyaránt alkalmasok voltak arra, hogy a főbb 
szerepek meglehetősen helyes alakításának segé-
lyével feledtessék  azt, hogy a darab szeniélyzeének 
cgyrésze csak a színpadon létezett, s hogy ezen-
kívül megtörtént, miszerint egy alig 10 szóból 
álló mondókába is bele siilt „Frankhon marsalja''. 

A csütörtökön látott „Trapezunti herczegnö" 
a keddi „Czigány báró"-nál is gyengébb volt; 
maga a darab már nagyon léha, mely éppen e 
léhasága miatt untat, s ha ehez hozzávesszük, né-
hány színésznek túlzásait, el lehet képzelni, hogy 
a jobb izlés milyen sérelmet szenvedett a „Trape-
zunti herczegnö" előadásán. 

Péntéken augusztus 2-áu a Miklósy társula-
ton megelőzőleg ejtett csorba fényesen  lett kikö-
szörülve. E napon Szigetidnek „A falusiak"  czimii 
vígjátékában gyönyörködtünk, melynek előadása 
semmi kívánni valót sem hagyott, hátra. A darah 
bérletfolyamban,  de egyúttal a Miklósy Ilonka ju-
talmául is adatott. Kiválólag jól játszottak Nagyné 
és Mikósy igazgató, de azért a jutalmazandó és 
Bárdy sem maradtak messze Nagyné és Miklósy 
élvezetet nyújtó játéka mögött. Miklósy Ilonka egy 
igen csinos virágcsokrot is kapott a mindenik sze-
replőnek kijutott tapsok mellé. 

Szombaton Souppée „Ördög a földön"  czimii 
operettjét mutatta be a társulat, melynek előadá-
sáról meg kell jegyezzük, hogy eléggé jól sikerült, 
daczára annak, hogy Kendy és Kovács — külön-
ben mindketten kedvelt tagjai a társulatnak — 
igen gyakran i/léstelen rögtönzéseket vittek vég-
hez, mely a közönség soraiban nagy visszatetszést 
szült. — s daczára, hogy Feketéné énekeiből ki-
érzett olykor-olykor az előző napok alatli gyen-
gélkedés. 

Vasárnap utolsó előadásának „Boccaccio" ho-
zatott szinre és pedig teljesen zsúfolt  ház előtt, s 
minden tekintetben jól előadva, mi nem is csoda, 
hiszen e darabban is az operette összes erői részt-
vettek s kedvvel játszottak. 

Kár, hogy valamennyi előadás nem volt az 
utolsóhoz hasonló, akkor Miklósy is nagyon meg-
elégedett lehetne az anyagi eredményűvel és vá-
rosniik közönsége is kellemesebben «rándulhatna az 
estvékre. melyek alatt Miklósy társulata részéről 
szórakozásban és élvezetben részesül. dr. 

K f L O Ü í  F É L É K . 
— Szép alapítván/. Erőss Elek városunk ér-

demes polgármestere, ki a mult évben ünnepelte 
közszolgálatainak 50 éves jubileumát s ki ez al-
kalommal is emlékezetessé tette alapitványaival 
nevét, ujabban két ezer forintos  alapítványt tett 
a csiksomlyói róm. kath. főgymnasium  finöveldé-
jébe, hogy annak kamatából egy szegény sorsn 
növendék ellátást nyerjen a növeldében. A kine-
vezés jogát, alapitványtevö életében magának tar-
totta fenn,  azután pedig a jog átszáll a róm. kath 
status igazgató tanácsára. Kikötötte alapitó leve-
lében, hogy az alapítványt első sorban testvérei, 
leszármazni, azután Csikszereda városi vagy csik-
megyei székely származású róin. kath. tanulók él-
vezhetik, ugy a gymnasiuinban, mint akadémiákon 
vagy egyetemeken. Az alapítványi tökét be is fizette 
tekintettel arra, hogy a beálló tanévben már hasz-
nálatba vehet.» legyen. A jó tett nem szorul, di-
cséretre. Erőss Elek emlékét századokon keresz-
tül áldani fogják  azon hálás unokák, kik az ö gon-
doskodásának áldásait élvezik. 

— Zipera József, kir. törvszéki írnoknak, a be-
téti telekkönyvek szerkesztéséhez segédtelekkönyv-
vezetüvé törtéit kinevezése alkalmából a csíksze-
redai kir. törvszék és járásbíróság segéd- és ke-
zelő-személyzete f.  évi aug. hó 5-én d. u. a csík-
szeredai fürdőn  társas összejövetelt rendezett s 
egyúttal szeretett hivatalnok-társuktól szívélyes bű-
csut vett. — A mennyire sajnáljuk Zipera József 
urnák távozását, annyira örvendünk előhaladásán. 
S rég megérdemelt előléptetéséhez őszintén gra-
tulálunk ! 

— Halálozás. D ó c z i János városi polgár 
és birtokos f.  hó 1-én éjjeli 1 órakor, 71 éves ko-
rában elhunyt. Nyugodjék csöndesen! 

— A csiki vasút ügye ujabb fordulatot  vett. 
Egy 1 écsi bank vállalkozója ajánlatot tett a szé-
kely-vasút, kiépítése iránt s az engedményesekkel 
alkudozást kezdett meg. 400,000 frttal  kér többet 
törzsrészvényben, mint a mennyi tényleg ren-
delkezésre áll, mivel Gyergyó-Szeut-Miklóstól Csík-
szeredáig nem viczinális, hanem másodrangú pálya 
kiépítése kívántatik a hadügyminiszter által. Ud-
varhelyinegyc azonnal megajánlott lOO.Ooo frtot. 
A hiányzó 300,00U Irtot a kormány kell hogy adja, 
miáltal a subvenc.zió 650,000 írtra emelkednék, a 
postaváltsággal együtt pedig 1.050,000 frtra. 

— A félmilliós lutri nyeremény ügyében, 
melynek szerencsés nyerője Farkas Menyhért je-
lenleg is még vizsgálati fogságban  ül s igen sú-
lyos bizonyítékok merültek fel  a mellett., hogy a 
félmilliós  nyereményhez furfangos  csalás utján ju-
tott, s a vizsgálat már azt is kiderítette, hogy 
czinkostársai is vannak. 

— A zóna-rendszer. Folyó hó 1-én lépett 
életbe a magyar kir. államvasutak és csatlakozási 
vonalokon a zóna-tarifa.  Már az első napon oly 
nagymérvű érdeklődés és utazási kedv mutatkozott 
a nagyobb állomásokon, hogy a vonatoknál nem 
volt elegendő a rendes kocsilétszám, sőt még az 
az eset is előfordult  a kocsik nagyszámú volta 
miatt, hogy egyik-másik vonathoz még egy kise-

szépen ! — a z s e ni jó, ha az I s t e n i g e n 
m e g s e g í t i az embert . (I'élda reá a lutri-
királynak: Farkas Menyhértnek esete is.) 

Mondom kértük az esőt, — de adtak is. 
Hamarosan beborult az ég, kezdett lassan 

„ s z i t á l n i , aztán „p e r m e t é z n i", később 
szaporán „esseni", mely utóbb valóságos záporrá 
fejlődött  ki. De ez nem tartitt sokáig, és mégis 
még sokkal roszabb igy. Se eső nincs, se meleg 
nincs, daczára annak, hogy folyton  bonts az ég. 
A napnak még a formáját  is elfeledtük  a köd miatt. 

A köd csak „paczkázik" a vendégekkel. — 
Reggel az Olt völgyéből szép lassan fülmasirozik 
a hegyek derekáig; ezt az útat — mindnyájunk 
örömére 4—5 óra alatt szerencsésen megteszi. Itt 
aztán megállapodik; félóráig  pihenőt tart, s mikor 
fáradt  tagjait már kinyngtatta, akkor mindnyá-
junk bosszúságára — megint alászáll, de nem a 
pokolnak mélységes fenekére,  hanem csak az Öltig. 
Itt megint pihenőt tart és ismét felmegy  — aztán 
megint lejön — és ez igy van már üt nap óta. 

A különös véletlen egy külföldi  touristát ép 
akkor hozott ide, mikor a köd ö exczellencziája a 
hegyek ormait gondosan befödte.  És igy egy jó-
kedvű ur elhitette vele, hogy a „Jáhoros erdő" 
a Himalaja legmagasabb csúcsánál 2 és fél  lábbal 
még magasabb. — Persze szörnyen csudálkozott, 
liogy erről még nem hallott semmit, Szerencsére 
mielőtt a a köd eloszlott volna — már eltávozott 
és nyngod lélekkel kürtölheti, hogy — a v i l á g 
l e g m a g a s a b b «csúcsának látta az — 
a l já t . 

De most veszem észre, hogy ismét, a ..tilos-
ban" járok. S ha becses lapjának azon példánya, 
melyben soraim napvilágot látnak (ha akkor is 
nem lesz köd .) Fisch Lipót urnák, nó meg a 
fürdő-biztos  urnák a kezébe akad — már 
előre borsódzik a hátam: — megesznek elevenen ; 
de nem is ok nélkül, mert ha valaki olvassa, h >gy 
itt milyen idő van, inkább Szibériába megy tanul-
mányúira, minthogy ide jöjjön. Már-már a kétség-
beesés kezd környékezni, s mind azon gondolko-
dom, vájjon ne tépjem-e szét ezen levelet V A gon-
dolatot majdnem a tett követte — de s z e r e n-
c s é in r e a nap (kerek a mint látom, még most is 
kerek) biz' Isten kisütött, A felhők  is kezdenek 
oszlani, a köd pedig, na az úgy oda lett, mintha 
a föld  nyelte volna el. Mernék fogadni,  hogy An-
gliába „quártélyozta" magát. — mert itt, igazán 
nincs. 

Nagyobb biztonság okáért, elmentem Fischer 
bácsihoz, a ki egy személyben hegzometer is, ba-
rometer is, ternometer is és a csnjszpászos tál 
mellett (m.'rt* kitűnő, olcsó konyhát tart) megkér-
deztem tííle, vájjon ezután milyen idő lesz? Es — 
csupa öröm még leírni is — szórói-szóra azt 
mondta, hogy inától számítva, négy hétig, e s ő 
nem lesz . 

Es igy nyugodt lélekkel írhatom, hogy az a 
csnnya idö már elmúlt — s minden ember bátran 
jöhet mert olyan időre van k i l á t á s u n k , 
a milyen még Nápolyban sincs. 

A nap nélkül nem is ér az élet pénzt. De 
mikor aranyos sugarait erre a tündéries szép völgyre 

szólja, melynek neve: Tusnád; akkor pezseg az 
élet, zeng az erdő a rigók s az erdei madarak 
ezreinek hangjaitól. 

Es azokon a mértföldekre  terjedő séta-uta-
kon, elkezdve az apró fűszáltól  a hatalmas töl-
gyekig, ezer meg ezer tárgy teszi figyelmessé  az 
embert — és teszi logékonynyá a lelket a termé-
szet. eme páratlan szépségei iránt, mellyel a Min-
denható elhalmozott minket. De hát ezt csak az 
tudhatja, a ki nemcsak a papirosról olvassa eze-
ket, hanem saját szemeivel győződik meg azokról. 

A kinek a lelke csüggedéssel van tele s a 
ki egyik csalódásból a másikba esett: tegyen az 
egy sétát a magasban, — s üljön le pihenni egy 
fának  a tövébe, a hol az erdő néma csendjét csak 
az Oltnak locsogása, a bogarak döngicselése és a 
sétányon játszó zenének fel-felhangzó  akkordjai 
törnek meg; és én megvagyok győződve, hogy ez 
az ünnepélyes csend, ez a csodás természet oly 
nagy benyomást gyakorol lelkére, szivére, hogy 
észrevétlenül megerősödik benne a jövő iránti hit 
és bizalom, mely a reménynek kiszáradt ágait zöld 
lombokkal látja el, mely eröt és kedvet ad neki. 

És a szerelmeseknek mily jól lehet ábrán-
dozni és szőni arany meg ezüstös fonallal  a tün-
dérkerteket — mely rövid négy hét alatt szétfosz-
lik, mit a buborék. 

Röviden megemlítem még, hogy időtöltésben 
nincs hiány. Mindennap van vagy hangverseny, 
vagy gyermek-bál, vagy tndja Isten még mi műiden. 
— Miklósy jól szervezett színtársulatának operette-
személyzete is fog  e hó 6-, 7- és 9-én bárom elő-
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gitö-inozdonyt kellett csatolni. Az első napon Bu-
dapestre 19,317 utas érkezett s 7810 utazott 
el. A következő napokon folyton  emelkedett a sze-
mélyforgalom  s igy remélhető, hogy a legszebb 
jövő vár a róna-rendszerre, a melyért egy szív-
vel-lélekkel kiálthatja velünk az ország közönsége, 
hogy: é l j e n B a r o s s G á b o r , a zóna-ki-
rá ly ! 

— A székelytelepités ügye. Déváról irják a 
„B. H."-nak: Algyógyon m. hó 28-án a Kuún Ko-
csárd gróf  által tervezett székelytelepités ügyében 
a gróf  elnöklete alatt Horváth Gyula országgyűlési 
képviselő, mint az E. M. K. E. meghatalmazottja, 
Vöröss Sándor kolozsmonostori gazdasági akadé-
mia igazgatója, Terbocs Bertalan dévai kii-, föer-
dész és Zsilinszky központi kultur-mérnök, mint 
fölkért  szakértők közreműködésével tanácskozást 
tartottak. Knűn Kocsárd gróf  mint alapitó kíván-
ságára a telepítés egyelőre kisebb arányban, kö-
rülbelül tiz családdal kezdetik meg próbaképen s 
a kiválasztandóknál a szorgalom, a megbízható-
ság, és feddhetetlenség  kellékei mellett arra is te-
kintettel fognak  lenni, hogy az illetők ne legye-
nek egészen vagyontalanok, hanem otthon maradt 
családjokkal legalább oly tartalékkal rendelkezze-
nek, melyre esetleges visszautasítás vagy bármi 
közbejövő akadály esetén számitaniok lehessen. A 
bizottság ezután helyi szemlét tartott. 

— A torjai barlang újabb áldozata. Mult 
számunkban röviden megemlékeztünk arról, hogy 
a torjai hires kénkőbarlangba beleveszett egy fiatal 
ember, a harmadik áldozat ebben az esztendőben. 
Van már egy negyedik is, egy fiatal  bécsi tourista. 
A tusnádi fürdőbe  ezelőtt 14 nappal érkezett egy 
dr. Rosenberg nevü turista Bécsből, mintegy 35 
éves, kis termetű fiatal  ember. Egyenesen abból a 
ezélból űtazott oda, hogy a Szent-Anna tavát és a 
torjai kénköves barlangot megtekintse. Julius 24-én 
el is indult s ládáját özvegy Römernénél hagyta, 
azzal a kijelentéssel, hogy ha 20-áig vissza nem 
tér, a podgyászt küldje Bécsbe. Egyúttal C00 frt 
fölösleges  pénzét Tusnádon ugyanakkor postára 
tette. Julius 25-én délelőtt 11 órakor megérkezett 
Tusnádra a jelentés, hogy Rosenberg dr.-t a torjai 
büdös-barlangban a nap reggelén halva találták. A 
kéngöz áldozatja lett. Zsebében névjegyet, arany 
órát lánczostól és 64 frt  készpénzt találtak nála. 
Mint az elmondott körülmények bizonyítják, nem 
lehetetlen, hogy a szerencsétlen fiatal  ember ön-
gyilkos lett. Esete újra csak azt bizonyítja, hogy 
a hires barlangot szigorúbb felügyelet  alá kellene 
venni. 

— Százhúsz éves ember halt meg a mult 
héten Barcson, Somogymegyében. Nagy Ferencz-
nek hivták és régi obsitos katona volt. Négy ural-
kodó alatt szolgált, kezdve II. Józsefen.  Aggle-
gény volt s mint éltében mondogatta az asszony-
néppel nem sokat törődött. Tizenöt évvel ezelőtt 
még napszámmal kereste kenyerét; egész az utolsó 
időkig jól érezte magát s nagy útakat tett gya-
logszerrel. 

adást tartani. Mint hallom a társulat igen kitűnő, 
s igy megérdemli a pártolást, a mit — reméllem 
— meg is fog  találni. 

A Szent-Anna-bálról nincs mit írjak, mert 
aiTól a mult számban már volt említés téve. 

A vendégek természetét is figyelemmel  ki-
sértem. Van akárhány olyan, a kinek a tyúkszeme 
fáj  és — mellbetegség ellen „kúrálja" magát; van 
viszont olyan is, kinek a feje  fáj  és — a derekát 
fájlalja.  — Van megint olyan, a ki napjában h á-
r o m s z o r fürdött,  és megint olyan is, a ki 
családostól két hétig volt itt, — és e g y s z e r 
sem fürdött.  Pedig a ki nem fürdött  is egészséges 
— mint a makk. 

Egyik szélsőségtől a másikig — és igy a 
kettő közül fogalmat  alkothat bárki is — a ven-
dégek tulajdonságairól. 

Ezek után pedig tudatom a t. szerkesztő 
úrral, hogy ha szerencsés lehetnék továbbra is itt 
időzhetni — akkor becses lapját más alkalommal 
is bátor leszek soraimmal fölkeresni.  — De hát a 
szerencsével én is úgy vagyok, mint az egyszeri 
k a l a p o s , ki egy keserves pillanatában igy só-
hajtott fol:  „ha az Isten e l ő r e t u d t a vo lna , 
hogy b e l ő l e m k a l a p o s l e s z , akkor az em-
bereket fej  n é l k ü l teremtette volna. 

Egyébiránt vagyok a t. szerkeszt)') urnák 
őszinte tisztelője: 

Gál  János. 

— Gyalog Erdély körül. Kiss Ferenez orvos-
növendék, a kolozsvári athletikai klub tagja most 
köi'ülutazza Erdélyt gyalogszerrel. A mult hóban 
indult el s eddig mintegy 200 niértlöldet tett meg. 
Kolozsvárról Szolnok-Doboka-, Szatlimár- és Már-
marosmegyéken keresztül a Tisza forrásáig  gya-
logolt, innen pedig Csikszereda és Brassó felé 
— honnan Szeben és Hunyadnak kerülve tér, 
vissza Kolozsvárra. — Mikor a Uesztercze mel-
letti Monor község jegyzőjétől kérdezősködött az 
út felöl,  a jegyző, bár jól beszél magyarul, a kér-
désekre csak oláliul akart felelni. 

— A pápa elutazása. Francziaország ajánla-
tot tett a pápának, hogy költözzék egy franczia 
városba s megígérte, hogy abban az esetben hely-
reállítja világi uralmát. A pápa az összegyűlt bí-
borosok előtt kijelentette, liogy ez ajánlatot visz-
szaútasitotta. mert Rómát, csak háború esetén 
hagyja el és semmi esetre nem fog  elutazni azért, 
hogy ez ürügy alatt Francziaország niegizeiihesse 
a háborút Olaszországnak. Kijelentette továbbá a 
pápa, hogy ü Olaszország jóvoltát és mindenek-
előtt a béke fenntartását  óhajtja. 

— RÖVID HÍREK. Franczia késziiladés az 
olasz határon. A franczia  batárról jelentik, hogy 
az Olaszországba vezető franczia  vasnti vonalak 
mentén a pálya udvarokban sok lőszer van fölhal-
mozva s különben is megvan téve minden intézke-
dés, hogy egy hadtest néhány óra alatt a határt 
átléphesse. — Nagy szerencsétlenség. A salins 
d'liyéresí kikötőben a Couroiine nct'ii tüzérségi 
gyakorló hajón egy revolver-ágyúban a gránát fel-
robbant, Ot ember életéi veszteti e, tizenheten meg-
sebesültek. Három ember sebesülése súlyos. Uj 
egyház Olaszországban. Egy uj „nemzeti egyház" 
alapítása czéljából bizottság alakult, melynek pro-
grammja igy hangzik: „Szabad egyház szabad ál-
lamban, bálványimádás, előítéletek és dogmák nél-
kül, a természetet és örök igazságait fogadva  el 
egyedül vezércsillagul". Kossuth Lajos ós Ko-
lozsvár. Kolozsvárott mozgalom indult meg aziránt 
hogy Kossuth Lajost, a város díszpolgárává \álasz-
sza. Egy bizottság alakult ez ügyben Beiiel Fe-
renez ügyvéd elnöklete alatt. — Kétkrajczáros 
birtok. Berzesd községben a napokban egy 380 
frtra  beesült, 7 holdnyi terjedelmű külsőséget 1 
házas telekből álló ingatlant kincstári illeték,-tar-
tozásért 2, mondd: két osztr. értékű krajezáron 
árvereltek el. — A nászút vége. Párisban nemrég 
egy szép fiatal  asszony lett öngyilkossá, ki férjé-
vel Németországból jövet, ott Párisban töltötte mé-
zesheteit. A regényes német asszonyka valami 
csekélységen összezördiilt leijével s midőn ez né-
hány perezre távozott, késsel fömetszeUe  ereit. A 
hazatérő férj  már halva találta nejét. — Öngyilkos 
gyermek. Biscbliausen németországi városban egy 
kilencz éves fin,  ötesztendős nővére szemeláttára 
felakasztotta  magát, mert — úgymond — az ö 
élete nem ér már egy l'abátkát sem. Medvék 
garázdálkodnak Kézdivásárliely erdeiben. Legújab-
ban Csiszár Dénes kézdivásárlielyi szeszgyárosnak 
a lemhényi erdőn két ökrét, megették a medvék. 
Erős hajtó vadászatot rendeztek rájuk. — Milán 
király, a regensek, a ministerelnök és a belügymi-
niszter között folyt  tanácskozásokon azt határoz-
ták, hogy addig, a mig Natália királyné ügye vég-
legesen nem rendeztetik, Sándor király a külföl-
dön találkozzék anyjával. — Gyilkossági merény-
let. Szászvárosban a napokban merénylet történi, 
Wieser Reginára, a város egyik legvagyonosabb 
lakossára, ismeretlen tetles rárontott és több ve-
szedelmes késszurást ejtett rajta. A merénylet vi-
lágos nappal történt, a szerencsétlen öregasszony 
életéhez nincs remény. 

Értesítés. Van szerencsém értesíteni, hogy a 
legújabb technikai eszközeimmel felszerelve,  mai 
napon Kolozsvárról ide érkeztem és a fő-utezában 
Erős István ur házában időm rövidsége miatt csakis 
5 napig, azaz folyó  hó 7-töl 13-ig fogok  a fo-
gászatból rendelni, mely idő alatt a fogaknak  a 
fogkőtöl  való alapos kitisztítása, míítbgaknak (tel-
jes fogsorok,  valamint egyes fogak)  természethű-
szerüen való készítése és plombálások (fogtömések) 
sikeres kivitele különféle  nemes lémmel, u. ni. 
arany, ezüít stb. nemkülönben minden más kitűnő 
— és tartós tömőanyagokkal általam méltányos 
dijak mellett teljesíttetnek. Fog- és győkér-huzá-
sok a legbiztosabb és legjobb sikerrel eszközöltet-
nek. Csikszereda, 1889. aug. hó. 7-én. Med. univ. 
dr. Rudas Gerő, az összes gyógytudományok tudora, 
egészségtani tanár, egyetemi tanársegéd, fogorvos. 
— Ajánljuk t. olvasóink b. figyelmébe  e kitűnő 
fogorvost. 

KÖZGAZDASÁG. 
Átmenet közönséges kasokról a műkaptárokkal 

való méhészkedósre. 
(Vége.) 

Ha közönséges kasaink vannak és azokat 
egészen kiküszöbölni akarjuk, akkor a teljes épít-
ményt át kel vágnunk keretekbe s úgy a niííkap-
tárakba helyezhetjük. — Az átvágás igen nehéz 
munka s egy kevés gyakorlottságot igényel s a 
mennyiben fiasitás  is van a lépekben, igen óvato-
san kell elbánnunk, hogy azokat meg ne sértsük 
vagy meg ne hűljenek. Ezen műtétre a délutáni 
időszakot választjuk, s ha zárt méhesünk nincsen, 
akkor a méhestől távol eső valamely kamarában 
vagy sziliben végezzük el, mert különben más 
családok méheitöl nem tudnánk dolgozni. 

Az átvágás történik a következő módon 
Vesszük az átvágandó kast, s azt hajtásával 

fölfelé  állítjuk s jól megtámogatjuk, hogy biztos 
állásban maradjon. Azután veszünk egy szintén 
olyan széles nyikisu üres kast, s azt nyílásával 
ráfordítva  ráillesztjük s a röplyukakat mindkettőnél 
bedugva, egy kendővel szorosan a kettőt össze-
kötjük, liogy a között a méhek ki ne férjenek. 
Ennek megtörténte után veszünk két kis fadarab-
kát s azzal elkezdjük a kast lassan kopogtatni s 
időnként kis szünetet tartva, mely alatt a méhek 
teleszívják magukat mézzel. 

E műtét körülbelül egy negyed órát vesz 
igénybe, mely idő alatt a méhek anyjukkal együtt 
a felső  üres kasba vonulnak. Ha az átvágandó 
kasunk tetején meglyukasztható, akkor egy kis 
füstöt  adunk a kasnak, melyre a méhek még job-
ban igyekszenek fölfelé  vonulni. 

Arról, hogy a méhek a felső  kasba már fel-
vonultak-e, úgy győződhetünk meg, ha zúgásukat 
hallgatjuk, miután menetközben erősen zúgnak, s 
mivel az anya igen félénk  a kopogtatásra rende-
sen az elsők között vonul fel.  Ha azonban meg-
akarnánk győződni róla, hogy az anya csakugyan 
felment-e,  — a mi egy ilyen műtétnél okvetlenül 
szükséges már avégből is, mert a lépek bevagda-
lásainál igen könnyen megölhetnők — azt úgy te-
hetjük legkönnyebben, ha az üres kasban le,ő 
méheket lelocsoljuk, egy lepedőre kiöntjiik és ott 
a tömegben megkeressük, vagy pedig a kas! a le-
pedő egyik végére felállítva,  megvárjuk, a míg 
lassan bevonulnak s igy menetközben ráismerünk. 

Ilyenkor tanácsos az anyát kifogni  és egy 
pohárba tenni mindaddig, mig a műtétnek vége 
nincs, s csak azután tenni vissza a kaptárba. Ha 
a méhek az üres kasba visszavonultak, azt vissza 
kell helyeznünk a család régi helyére avégből, 
hogy a hazatérők is hozzájuk csatlakozzanak. 

Midőn azt igy elvégeztük, akkor veszszük az 
átvágandó kast. s ha az vessző vagy szalmából 
van, a lépek irányában kétfelé  hasítjuk, ha pedig 
deszkából van, akkor egészen szétbontjuk s a lé-
peket, szépen kiszedve, egy tiszta asztalon a meg-
lévő keretekbe szépen beleszabdaljuk, szem előtt 
tartva azt, hogy legelőször is a fiasitásos  lépekkel 
bánjunk el, nehogy a fiasitás  meghűljön; továbbá 
a lépek természetes állásukban helyeztessenek be 
a keretekbe. Az olyan lépdarabokat, melyek más-
képen nem állanának meg a keretben, czérnával 
kössük bele, mit maguk a méhek is később kihor-
danak, de ha beragasztottuk a lépeket, magunk is 
kiszedhetjük. 

Az igy keretekbe átvágott lépeket a kaptárba 
rendesen helyezzük, s azután az üres kasban lévő 
méheket is áttéte, a kaptárt az előbbi kas he-
lyére állítjuk; a maradt törmeléket, mézes eszkö-
zöket stb. pedig valamely, a méhestől távol eső 
helyre tesszük, honnan a méhek a mézet eltaka-
rítják. 

A család az uj kaptárral nehezen barátko-
zik meg s a munkából haza jövő méhek gyakran 
eltévesztik azt, miért is czélszerü a szétbontott 
kasnak röplyuk felöli  részét a kaptár elébe he-
lyezni s legalább 2—3 nap ott, tartani, mialatt 
már megszokják a lakást. 

A lépek bevagdalásánál néha kénytelenek va-
gyunk olyan lépeket is elvagdalni, melyekben köl-
tés van. Ezeket a mennyire lehet kímélnünk kell, 
de ha még is el kellene vágjuk, az összeroncsolt 
fiasitásokot  szedjük le belőle," hogy méheinket egy 
nagy munkától kíméljük meg; úgyszintén ha here-
költések vannak, azokat is távolítsuk el, mert 
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ilyenkor már alig van szükségünk még arra is, mi 
a nép között kikelve van. 

A közönséges kasokról a miikaptárakkal 
való méhészkedésrei átmenet — mint említettem 
- igen könnyű dolog az átmeneti kaptárak segé-

lyével, azonban leggyakrabban végezzük azt a ter-
mészetes rajokkal olyanformán,  liogy a kijött rajt 
egyenesen műkaptárba fogjuk  be. 

Ilyenkor szükséges a kaptárt előre elkészí-
teni e ezélra. Az előkészítés ugy történik, hogy a 
keretekbe miilépeket, lépkezdeteket vagy pedig 
Jépirányt ragasztunk be. Ezen berngasztásnak ezélja 
az, hogy általa kényszerítjük méheinket a keret 
irányában leendő szabályos építésre, mig ha ezt 
nem tennők, épitnének ők, össze vissza 2—2 ke-
retbe is egy lépet, a mi aztán rosszabb lenne a 
paraszt kasoknál. 

A lépberagasztás legkönyeben tönténik egy 
e ezélra készítendő deszkáeska segélyéve], melyet 
ugy készítünk, liogy a keretbe pontosan bele ta-
láljon és oly mélyen hatoljon bele, liogy ha a lé-
pet rátesszük az éppen a keret közepére essék. 

A lépet akkorára vágjuk, hogy a kerelnél 
minden oldalról legalábli egy ujnyival keskenyebb 
legyen, mert, megkeményedett viasz lévén a kap-
tárban fejlődő  melegség folytán  kileljed. és lia 
akkora lenne, mint a keret — igen könnyen meg-
görbülne. Beragasztása ugy történik, liogy az em-
lített deszkácskát a keretbe beillesztve, a kivágott 
lépet ráfektetjük  ugy, hogy az felülről  és jobb-
vagy bal-oldalon a keret oldalát érje. azután a 
lép és keret-deszka közé forró  viasszat öntünk, 
mely ott hamar megkeményedik s a lépet a keret-
hez ragasztja. 

Ha elegendő léppel nem rendelkezünk, akkor 
elégséges lesz, ha 1 2 ujnyi széles kezdeteket 
ragasztunk a keret l'el.ső lapjához, avagy míilépet 
használunk, melynek beragasztása szintén az em-
lített módon történik. Ha pedig sem természetes, 
.sem imiiéppel nem rendelkezünk, czélszerii a he-
lyes épités kedvéért legalább viaszból egy kis lép-
irányt ragasztani be. A lépírány-ragaszlás felol-
vasztott, viaszból ugy történik, hogy a keret deszka 
közeliéhez egy kis beillő fadarabkát  helyezünk, 
a viasszat mellé öntve vékonyan végig engedjük 
folyni,  mely ha megkeményedik s a fát  elvesszük 
egy egyenes vonalat fog  képezni, melyet aztán a 
méhek kinyújtanak és tovább folytatnak. 

Az igy elkészített keretekből a raj népessé-
géhez képest 8—10 darabot behelyezünk a költö-
űr 2 részében egyenlően elosztva, a mézlárt pe-
dig jól elzárjuk, hogy abba a méhek fel  ne jut-
hassanak. 

A méhek igy kisebb térre levén szorilva ösz-
tönözve vannak a szorgalmas munkára, mig ellen-
ben, ha egyszerre nagy üres tért adunk nekik el-
fognak  restiilni. Később lia ezen s —]o keretet 
tele építették akkor lehet njból betenni nekik 2—1 
üres keretet, melyeket a már tele építettek közé 
helyezünk a végből, mert a méhek nem szere-
tik közbe az üres helyet s hamarabb tele fogják 
épiteiii. 

A kijött rajt először közönséges kasba fog-
juk be, ha már összegyűltek, s abból tesszük át 
a niííkaptárba, még pedig ugy, liogy egyszerűen 
bele rázzuk, vagy pedig egytoll seprő segélyével 
bele seperjük. 

Humán  Is/riia. 
méhészeti vúiul.o-tanitó. 

Hasznos tudnivalók. 
A lovak megvédése a legyek ellen. Nemcsak 

a nyári hőség, hanem a legyek csipö szúrása is 
kellemetlen érzést és sok nyugtalanságot okoz a 
lovaknak. A legyek ellen csalhatatlan védszer 

1. 05 gr. assa foctida,  o.ö liter viz é.s 0.2 
liter boreczet. E keveréket szivacscsal vagy puha 
ronggyal a ló ama részére kell kenni, melyet a 
legyek leginkább megszoktak szállni; 

2. Higitott doliáuyfőzet:  1 rész közönséges 
dohány 35 rész vízben főzendő.  A főzettél  ineg 
kell mosni a lovakat; 

3. Kadiolaj, melyet a boróka-fenyő  fájából 
pároltatnak. Ebből csak néhány cseppet kell a ló 
orrára, szemére, fülére,  hasára, s más különösen 
érzékeny részére kenni. A hatás bizonyos és 
tartís; 

4. A zöld diófa  levelek forrázatu  szintén jó 
szer. Ugyanilyen hatású az eczetben főtt  zöld 
dióhéj forázata  is ; 

5^Higitott benzinnel, higitott petróleummal, 

nagyon higiioit. nem iinoinitott karbolsavval külö-
nösen a lovak fülét  szokták bekenni. Ezeket azon-
ban nem szabad sokszor ugyan arra a helyre 
kenni, mert égetnek s a lónak nagyobb fájdalmat 
okozhatnak, mint a légy szurása. 

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

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MARTON. 

K Y I L T T É 11") 
Szabadságidőre való eltávozásom alatt hivata-

lomba Kolozsvárra lettem áthelyezve. E körül-
ményből kifolyólag  nem lehetvén azon szerencsés 
helyzetben, hogy Csíkba ismételten visszatérjek 
ez utón veszek Miát szívélyes búcsút úgy az én, 
mint szeretett nőni nevében mindazon jóbarátaiuk-
tól és ismerőseinktől, kiket ottan ismerni szeren-
csések vnhiuk. Tartsanak meg továbbra is szives 
jóindulatú barátságukban. — Kolozsvárt, 188>i. évi 
augusztus 4-én. Heigel Lipót. 

P i s c l i e r G y ő z ő 
városligeti testegye nesitő és Hidegvizgyógyinté-

zete Budapesten. Hermina-át 1525. 
(ezelőtt, dr. F i s <• h li o l-lé|e vizgyógyiiitézef). 

Az intézet gyönyörű parkban, emelkedett he-
lye fekszik.  Berendezése első rangú, a lakásokról, 
kényelemről, szórakozásról mindenképpen gondos-
kodva van. Levegője, vize kitiinö. A gyógyintézet-
ben gyógyittnlik mindenféle  izületi és csontbaj, 
gyuladások, ficzamodások. törések, ízület merevü-
lás. zsugorodás, csonigörbiilések. a térd láb 
sokféle  elferdülése. hátgerincz görbiilósek. tyukmell, 
ferdenyak. velesziileieii ficzamodás. \ végtagok 
viszértagulása, vastagulása. A hitgarinetsorva-
dás Habes dorsalis) Charcolnak, a hírneves párisi 
tanárnak legújabb elvei szerint líi/.ö által is si-
kerrel gyógykez éltetik. 

A liidegvízgvógyászati oszlóiban minden ilyen 
kezelést igénylő bel cg |e|véi 'tik. \ betegek bent-
lakók vagy bejárók l'msp 'klus ingyen. 

Hozzám intézelt iráásbeii felhívások  ajánlva 
küldendők. 

*) I''. mvat iilatli közli'inénvcliért 
iioin vállal a 

I',.ki,'ősénél 
S/i'ik. | 

Szám 1422 —1880. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint-

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi I'ál (iergely végreliajtatónak odavaló 
.Madaras Ádám (Téter-é) végrehajtást szenvedő 
elleni 1">0 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) terü-
letén levő (íyergyószentmiklós községhatárán fek-
vő a gyergyószentmiklósi 713 sztjkvben A -j- 1—23 
rendszám alatt foglalt  légrehajtást szenvedő tulaj-
donát képező ingatlanokra az árverést 434 frt 
ezennel megállapított kiáltási árban elrendelte, és 
liogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1889 évi 
augusztus hó 27-ik napján délelőtti 9 órakor a te-
lekkönyvi hatóság irodájában megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10" 0-ál készpénzben vagy az 1881 
LX t-cz 42 ij-ában jelzett árfolyammal  számítót, 
és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságiigyininiszteri rendelet 8. §-ában, kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz 170 §-a ér-
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
lielyz '.séről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolg.illatni 

Kelt tivő-Szentiniklú-:on 1889-ik évi május hó 
31-ik napján. 

A gyószentmiklósi kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság. 

S z a c s v a y I m r e , 
kir. aljbiró. 

v&fcvfc  Jfc  vfcífcvfcjfcjfc  jfcjfcjfc  jfcefcvfcîWWfc 
Egy jó csalápból való Hu ki a n é g y p o l g á r i 
o s z t á 1 y t végzette, és jó bizonyitváiiynyal bir, 

azonnal mint 

kereskedő tanoncz 
fölvétetik  tiyergyószentniiklóson 

C z i f f r a  F e r e n e z é s F i a i 
vas-, norinbergi-, fűszer-,  poiczelán- és bőráru 

üzletbe. 1 —3 
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rosták, konkoly választó Tisztitó és Jíaker 
és osztályozó-gépek. 

Szecskavágók, Varrógépek. 
T ü z l e c s k c n d ő k . I l a r a n ^ o k ós K u t a k 

részletfizetésre,  jótállás mellett választhatók 
l e g o l c s ó b b b u d a p e s t i á r a k o n , f u v a r 

fes  zárn i t a n a n é l k ü l r a k t á r o m o n . 
Minden 2 hétbe egész friss  és legjobb niinó'sé"-ü 

BEOCSINI PORTLAND-CEMENT 
r> frt,  50 kron és H I D R A 1 J L - M É § Z 4 frton 

11)0 kilcinként szállitliatok itteni raktáromból. 
I S I E ^ C E i e E D E , 
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Nyomatott Györgyjakab Mártomiál, Csíkszeredában, 1889. 
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J a lap szellemi részét illető íj. 
] közlemények küldendők. íí 
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I Kiadóhivatal: í 
v, Györgyjakab  Márton  > 
í"; könyvnyomdája Cf 

IIOT& » 
j u elöflzotéai  pénzek és 
3 hirdetések küldendők. ^ 
•V. " V V '.• V 'f  V V •>• -I* 

CSIKI LAPOK 
T Á R S A D A L M I , K Ö Z G A Z D A S Á G I ÉS S Z É P I R O D A L M I H E T I LAP. 

| Előfizetési  ár: J 
+, Egész évre 4 IrL 
+ Félévre . 2 frt 
+ Negyedévre 1 frt  CJ 

$ Hirdetési dijak: » 
+ 3 hasábos petitsorért vagy>> 
Ţj annak helyéért 5 kr. ÎT 

Bélyegdijért külön minden 
4? beiktatásnál 30 kr. 

| Nyílttéri czikkek J 
soronként 10 krért kőzöl-

| tétnek. » 

Isikvármegye, a kivándorlás 
és a zóna. 

(V.) Zóna! — E szó hullámzó zajától 
viszhangzik ina Magyarország minden szög-
lete, sőt a távol külföld  is. Tagadhatatlan 
e visszhang általában kellemesen hat a ma-
gyar haza minden gondolkodó polgárára, a 
ki e mozzanatban a nemzeti öntudat, köz-
érzés, kultura, nemzetgazdászat ujraébredé-
sének és fellendülésének  életerősebb csiráit 
és kihajlásait eleve látja és szemléli. 

Ez új taritf'a-rendszer  mellett ti nemzet 
azon fiai  előtt, kiket a távolság és ennek 
leküzdéséhez szükséges anyagi eszközök és 
áldozatok hiánya elzárt, elszigetelt vala egy-
mástól ; ma ezen elszigeteltség falai  sokban 
lehullottak, az azonos é.s különböző elemek 
könnyebb és gyakoribb érintkezése, íj ebben 
a szétszórt erők közelebb hozatván egymás-
hoz, a közös nagy nemzeti czélok elérésére 
összpontosításuk lehetővé tétetett. Valiiban 
a vasúti útazás olcsósága az alsó néposztályra 
és szegény napszámos népre nézve még ak-
kor is áldásos és fentartandó.  ha tán a for-
galomnak az útazási ár leszállitása által re-
mélt hatványos emelkedése a régi bevételi 
egyensúlt teljesen nem birná helyreállítani, 
mert a zóna által a nemzet munkás keze, 
azoii eleme van már elviselhetleAné vált 
nyomorában segítve, melynek elestével meg-
rendül az egész haza, az összes nemzeti köz-
élet, a nemzetnek a munkaerőben rejlő élő 
tőkéje, közvagyona, drága kincse. 

„Az a nemzet — jegyzi meg egy jeles 
publicista — melynek fiai  el vannak egy-
mástól nagyon szigetelve, nem érzi magát 
annyira egynek, nem is annyira erősnek, 
mint az, a hol könnyen és gyakorta érint-
kezhetnek egymással a legkülönbözőbb 
elemek." 

Nagy horderő fekszik  e szavakban a 
kereskedelmi, ipari, gazdasági, szellemi, szó-
val összes közélet felpezsdiilésére.  A fühl-
mives terménye fölöslegének,  az iparos ipar-
czikkeinek hamarább és olcsóbb áron ke-
reshet. jó piaezot, erősebb koiikurrencziát a 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A babakirály palotája. 
Kicsinyke kis csecsemők néma jajszava hang-

zott szét társadalmunkban. A tudomány kimutatta 
liogy Magyarországon a kisdedek nagyobb részének 
öt éves kora előtt el kell pusztulnia a józan gyer-
mek ápolás ismeretének hiánya miatt, emberbará-
tok százai mutogatták a szörnyeteg angyalcsiná-
lók hadát, megláttuk a pinczelakásokban elcsenevé-
szedett kisdedeket, megtudtuk, hogy ezer és ezer 
ártatlan kis tanulónak napról napra nincs mit en-
nie s egymást síirün követte a liir, liogy itt s 
amott disznók ettek meg egy-egy elhagyatott gyer-
meket, s hogy a magára maradt kisded pusztító 
tűzvészt gerjesztett, hiszen Magyarország 13,009 
községe között alig 400-ban van kisdedóvoda s 
midőn mindenkor felmerül  a hang, hogy oly keve-
sen vagyunk magyarok, hogy még az apagyilkos-
nak is megkellene kegyelmeznünk és mégis ezren-
ként, — nem, százezrenként dobjuk pusztulás elé 
azt az emberi lényt, ki talán boldogságra volt te-
remtve avagy egykor nemzetének büszkesége le-
hetett volna. 

A jajszó nem maradt viszhang nélkül. Even-
kiut uj árvaházak keletkeznek. Karácsony esté-
én azerte-szét meggyuladuak az ajándékokkal meg-

minden tért elözönlő és kihasználó szédel-
gőkkel és gescheH't-ező élelmes fajokkal 
szemben. 

De egyebet elhallgatva, a zóna egyik 
hatalmas eszköze lehetne a kivándorlás meg-
akadályozásának is. Hogyan ? A kivándor-
lás köriili üzérkedés ma valóságos állati vá-
sárrá, kereskedéssé fajult.  A ki lapokat ol-
vas: ismeri „a kivándorlási szédelgőkkel" 
szemben a budapesti törvényszék előtt lefolyt 
lumpért, A zsidó ágensek valóságos rab-
szolgakereskedésszerii kufárkodást  ííznek sze-
gény népünkkel. Fajunk egyre pusztul. A 
Komániába, sőt Amerikába, kivándorlók mi-
kénti teljes megsemmisülése már e b. lapok 
hasábjain is többször és fajdal  mason élénk 
sziliekben elmondatott. A kivándorlottak és 
elpusztultuk helyét más idegen ajkú népség 
és nemzetiségek foglalják  el, kik csak véres 
verejtékünkön összeszerzett kevés vagyonunk 
után leselkednek, szivök, leikök és érzehnök 
mindig idegen és ellenséges marad irántunk, 
vérrel szerzett hazánk iránt. 

Ideje volna, hogy a vériink és életünkön 
élődő pióczákkal szemben már egyszer ön-
tudatra ébredjünk és fajunk  megmentésére 
erélyesebb é.s komolyabb munkához lássunk 
s kivándorlásra kényszerülő népünket Ko-
mánia és Amerika helyett itthon tartsuk és 
főleg  csiki székely népiUil' * nyugotra terel-
jük, itt és itthon gondoskodjunk számára 
munkáról. 

A zóna nagyban segedelmünkre siet e 
komoly törekvés elérésében. Magyarországi 
nagybirtokosaink és magánosaink, kiknek 
lő()—200 napszámosra van az év nagyobb 
részében márcziustól októberig szükségük, 
nagyon szépen intézkedhetnének arra nézt, 
hogy a nyári munkára a szokott számban 
a becsületes, a munkaképes székelyeket hív-
ják és keressék meg. Amint a romániai bo-
jár 100—200 székely napszámosért kiküldi 
egyik megbízottját, vagy ki ír, avagy írat 
egyik-másik székely ismerősének s ki visz 
annyi napszámost, a mennyi kell, úgy a mi 
földesuraink  Írhatnának a székely községek 
plébánosainak, hogy ennyi és ennyi időtar-

tamra, ennyi és enuyi napszám mellett eny-
nyi és ennyi székely napszámosra lenne 
szükség. Bizonnyára akadnának százával, 
kik örömestebb elmennének Magyarországra, 
mint Romániába. A hazafiságukról  hires plé-
bánosok e táradságot csupa hazafiságból 
ingyen és szivesen megtennék. Az üzérke-
désnek minden irányban eleje vétetnék és 
a nagy nemzeti czél és kérdés megoldást 
kezdene nyerni. 

Csak oh! csak bennünket szegény szé-
kelyeket egészen kifeledett  számításaiból az 
atyáskodó magyar kormány. Mig az anya-
hon és Erdély nemzetiségei elé is a dübörgő 
vasúti kocsirobogások andalító és álomra 
fárasztó  hatása alatt egy közeli jobb jövő 
reménye bólintgat: addig mi itt a belső Şi-
cul iában hova-tovább nagyobb és nagyobb 
terheknek nézünk elé. Nemhogy bár a vasút 
építésének sürgetése és elősegitése által kö-
zelebb hoznának nyugati testvéreinkhez s e 
közeledést olcsóbbá tennék, hanem még a 
közelebbről rendszeresített pénzügyi igazga-
tás székhelyét is áttéve Székely-Udvarhelyre, 
életünket ezzel is nehezebbé, költségesebbé 
tették. 

Igy lett. hogy mig az udvarhelymegyei 
atyafi  4 frtért  Budapestre utazhat: mi, Csik-
megye keleti és nyugati részeiből, sőt a kö-
zelebbi központból is csak Székely-Udvar-
helyre, pénzügyi dolgaink elintézése végett 
5 —8 frtért  vergődhetünk el. Nemhogy te-
kintettel különleges viszonyainkra és helyrajzi 
fekvésünkre,  előnyökben részesülnénk, ha-
nem más honpolgárokkal eddig megosztva 
élvezett jogainktól is egyenkint fosztanak  meg. 
Szépséges osztó-igazság! Mintha megszűn-
tünk volna a magyar haza keleti védfalai 
lenni, a mik voltunk ezredévet felül  muló 
idők zivatarain át. Mintha már nem is len-
nénk egyébre víilók, minthogy igavonó álla-
tok módjára viseljük a magyar állain terheit 
és fizessük  a már elviielhetlenné vált nehéz 
adókat. 

Ha már nem segítenek rajtunk és ma-
gunkra hagynak, legalább annyit elvárhat-
nánk, hogy ne nyirbálják jogainkat és any-

rakott fák  csillámai, eljöttek a ..gyermekbarátok", 
hogy eledelt adjanak a kisdedeknek, szerte-szét 
járnak a kisdedóvók hirdetve nemes eszméiket- s 
a fenyvesek  között szünidei gyarmatok alapíttat-
tak. Es a mint szaporodtak a jószivek alkotta in-
tézetek. annál inkább kezdettük érezni, hogy hi-
szen mi szeretjük a babát, hogy azok az ártatlan 
kisdedek, kik tehetetlenségükben is oly kedvesek, 
akkor a midőn elhagyatottak, nem egyeseké többé 
hanem édes mindnyájunké. A magyar társadalom-
ban uralkodni kezd a baba-kultusz, vágyaink s ér-
zelmeink czélja letörölni a szenvedés fakasztott 
könyeket azoknál, kik erre maguk képtelenek, esz-
méink előtt uj kép dereng: megmenteni ezreket, 
kik oly kedvesek, oly szeretetreméltók. 

A társadalomnak eme nemes versenyében 
egyik legfontosabb  s leginkább kimagasló mozza-
nat a Mária Dorothea-egyesület által most létesí-
tett kisdednevelési kiállítás. A babakirály palotá-
jának neveztem el. Ne ütközzenek meg a czinizé-
sen. Palota ez valóban, melyben az évről-évre emel-
kedett babakultusz fényes  kifejezést  nyer, a baba-
király háza, mert hiszen itt minden, de minden reá 
vonatkozik s sehol az országban nincs a babakul-
tuszhoz tartozó mozzanat, a melynek e helyen 
képviselője ne volna; királyi palota, mert ime a 
kiállítók között fejedelmi  vérből származott nök, 
miniszterek s fő  urak nejei vannak, (nemde lélek-
emelő tény nem csak tudnunk, de meg éreznünk 

is itt. hogy ők is anyák!) s eljöttek velük együtt 
a testületek, el azok, kiknek élete a kisdedek ne-
velésével van összekapcsolva, s a sok fejű  nép 
képviselői. 

Üt nagy terem ízléssel díszített helyiségében 
tízezernél több válogatott tárgy tűnik fel  szemünk 
előtt. A változatosság már-már kápráztat: játékok 
és könyvek, komoly tudományos eszközök s sta-
tisztikai táblázatok, festmények,  fényképek  és tan-
eszközök, idegen öltözetekben elhelyezett bábuk, 
orvosszerek és táplálékok, csecsszopó üvegek s ha-
landóságot feltüntető  térképek kaleidoskopszerii 
változatosságban tűnnek fel  egymásután. Csalódás, 
érzéki csalódás az egész. Egyedül a babakirály 
van itt, egyedül ö, legszeretetreméltóbb bálványa 
az emberi szívnek, az a kedves lény, melynek ké-
pe megtölti teljesen a tudós agyát, magával ra-
gadja a gyöngéd nő nemes érzelmeit, de a mely 
szivárványszín változatokban tűnik fel,  mint az a 
titokzatos mély kedélyvilág, melynek ö az egyik 
soha kétségbe nem vont ura és eszménye. 

Tarka változatosságban állanak előttünk a 
különböző nemzeti ruhába öltöztetett bábuk: ma-
gyar és német, tót és oláh, bosnyák és bolgár, 
mindegyik képviselője egy fajnak,  a melyben csi-
raként megfogamzott.  Mennyire különböznek a 
külső jelekben 1 A khinai gyermek, melynek ruhá-
ját magyar utazó hozta ide, ama távoli rokonaink, 
kiknek a nagytöbbség szavát is alig ismeri, a vo« 
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szártalálkuz:is elé, mivel szerintük e találkozásban 
ujabb bizonyitákát látják annak, hogy a béke tar-
tós ideig nem fog  megzavartatni. <") felsége  héttőn 
e.ste ö órakor érkezett Berlinbe. 

A M á r i a D o r o t l i e a - e g y e s K l e t 
által Budapesten 1889-ben 

rendezett Országos Kisdednevelési Kiállításról. 
A kiállítás czélja és tervezete. 

A kiállítások tárgya hazánkban mindeddig 
főkép  a mezőgazdaság és az ipar köréből vétet-
tek, a társadalmi tevékenység más ágaiban elért 
eredményekről a nagyközönségnek ily uton alig j 
volt alkalma tudomást szereznie, holott egyes ily- j 
nemii kérdések megítélésére különben hosszabb s 
fáradságosabb  tanulmányok voltak szükségesek. 

Különösen mélyen érzett szükség volt nálunk 
magyaroknál a kisdedek ápolásának és nevelésé-
nek észszerű elveit minél tágabb körben elterjesz-
teni, mert hiszen szomorú tény, hogy hazánkban 
a kisdedek nagyobb része ötödik életévének betöl-
tése előtt elhal s másrészt nemcsak anyagi és 
szellemi jólétünket zsibbasztja, de politikai remé-
nyeinket. sőt nemzetlétünket is veszélyezteti az a 
megdöbbentő tudat, hogy mi magyarokul kevesen, 
nagyon kevesen vagyunk. 

A nemzet, jobbjai élőszóval az iskolák pad-
jairól, az irodalom segítségével igyekeztek terjesz-
teni azt a tant, hogy a kisdednevelés ügyét felka-
rolni szükséges, hogy köztudattá kell már lennie 
annak az eszmének, hogy a magyar nemzet vagyo-
nábau legdrágább kincs maga az emberi élet. 
vagy a mint azt Széchenyi mondotta, hogy nálunk 
még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni, 
mert kevesen vagyunk. 

De hogy ennek a nagyfontosságú  eszmének 
hirdetésére a modern társadalmi élet egyik legha-
tásosabb eszközét, a kiállítások által való oktatást 
s tapasztalatnyujtást is felhasználjuk,  az a ma-
gyarországi tanítónők és ne- elönők tevékeny or-
országos egyesületének, a Mária-Dorothea egyesü-
letnek érdeme, mely a jelen kiállítás rendezése ál-
tal bizonyos tekintetben úttörő volt, a mennyiben 
egy pár játékszer-kiállítás s két-három általános 
kiállításon levő csecseinő-pavillon kivételével, ha-
sonlót külföldön  sem kisérlettek meg. 

Zirzen Janka, a fővárosi  állami felsőbb  ta-
nitónő-intézet országos nevii igazgatója, az egye-
sület több tagjának megbízásából e czélból mult 
évben április 28-án értekezletet hívott egybe a fő-
városban működő nevezetesebb tanférfiak,  gyer-
mekorvosok s a kisdedek érdekében működő egye-
sületek vezértagjai köréből. A nagy számmal meg-
jelent kitűnőségek egyhangúlag elfogadták  az esz-
mét s a tervezet és előleges munkálatok kidolgo-
zása végett bizottságot küldtek ki, mely rövid idő 
alatt elkészült munkálataival s azt a Mária-Do-
rothea egyesület elé terjesztvén, az egyik rend-
kívüli közgyűlésén a következő tervezetet fo-
gadta el: 

A Mária Dorot.hea-egyesület Budapesten 
1889-ben országos jellegű s tanköteles kort el nem 
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ért kisdedek összes szükségleteire kiterjedő kis-
dednevelési kiállítást rendez oly czélból, hogy a 
művelt nagyközönségnek és különösen az anyák-
nak az okszerű kisdedápolás és kisdednevelés esz-
közeit lehetőleg szemlélhetőleg bemutassa s to-
vábbá. hogy a kiálliátással kapcsolatban az itt 
szerzett tapasztalatokat szakértők előadásai és 
nyomtatványok által megerősítse s minél tágabb 
körben elterjessze. 

Maga a kiállítás öt csoportra oszlik: 
I. Az egészséges kisded ápolása. Ide tartoz-

nak A kisded élelmezése, Liebig-féle  süritett tej, 
gyermeklisztek, mesterséges gyermektápszerek, kü-
lönféle  szoptató üvegek, pólyák, bölcsök, járáshoz 
szoktató övek, szellöztetési és fürdőkészülékek,  a 
kisded czélszerü fekvését  s karon hordozását fel-
tüntető rajzok és minták. Ugyanitt mutatandók be 
a tej hamisítások, mérges czukorkák stb. 

II. Az egészséges kisded értelmi nevelése. 
A hallás, látás s általában az érzékszervek fejlesz-
tésére szolgáló eszközök. Gyermekjátékok, bábuk, 
hint a lovak, összerakó játékok, karácsonyfára  te-
hető ajándékok, képeskönyvek, Fröbel-féle  eszközök. 
Minta-gyermekkertek tervrajzai, foglalkoztató  sze-
rei. Kisdedek kézimunkái. 

III. A gyennek-betegségek. Az egyes gyer-
mek-bajokat, különösen fognövést,  torokgyíkot, 
dipbteritist, himlőt, továbbá a hát- és lábgörbülést 
(eltüntető rajzok, táblázatok és föszminták.  Oltó-
szerek. Fertöztelenitö szerek, kisded-melegitő gé-
pi k. Testegyenesitö eszközök. Gyermekkórházakra 
vonatkozó adatok. Gyermekhalandóságot mutató 
táblák. 

IV. A társadalom működése a kisdedekéit. 
Kisdedek-javára állított közintézetek, bölcsődék, 
lelenczházak, gyermekmenhelyek, árvaházak stb. 
tervei és mintái, az egyes intézetek berendezése, 
bútorzata, nevelési segédszerei. Gyermekparkok 
tervrajzai. A gyermekek érdekében történt huma-
nisztikus törekvések történeti és statisztikai ada-
tai. Egyesületi évkönyvek. A magyar irodalom kis-
dedekre vonatkozó termékei. 

V. A kisdednevelés a múltban és a külföldön. 
A kisded ápolása a múltban, ide vonatkozó irodal-
mi nüívek, képek és játékszerek kiállítása. Eth-
nographiai gyűjtemények kisdedek játékairól, öltö-
zeteiről a különféle  nemzeteknél, külnöseu a vad 
és félmüvelt  népeknél. 

Az öt csoporton kivül esetleg különleges vagy 
időleges kiállítások is rendeztetnek, minők pl 

1. Minta-gyermekszobák. 
2. Kisdedeket ábrázoló fényképek,  olajfest-

mények s szobrok gyűjteménye. 
3. Társasjátékok gyakorlati bemutatása. 
A kiálltással kapcsolatban hetenkint legalább 

kétszer orvosok és nevelők a kiállítás irodalmi bi-
zottsága által megállapított sorrendben, de mín-
deukor a meghatározott helyen s időben népszerű 
előadásokat tartanak, melyeket ugyanaz a bizott-
ság a Mária Dorothea-egyesület nevében s szám-
lájára „Anyák könyvtára" czim alatt egyenkint is 
megszerezhető füzetekben  kiad. A felolvasások  ke-
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nyit adjanak, mint az ország többi polgá-
rainak, és Boszniának. 

Vagy midőn már vérünket és életünket 
áldozatul hozva, csak elmosódó nevünk és 
emlékünk maradt: akkor sietnek megmen-
tésünkre és gálvánizáltatásunkra ? — Akkor 
késő lesz! 

A zóna felett  is tehát, mi itt nem ön-
magunk, hanem inkább honfitársaink  ked-
véért, kiknek az tagadhatatlanul nagy elő-
nyöket biztosit, és nekik k a 1 á k á b a se-
gíthetünk örvendeni. 

Elszigeteltségünkben és elhagyatottsá-
gunkban különben a zóna felett  nekünk itt 
alig van nagy okunk ujjongani 

K Ü L F Ö L D . 
Viaos császár Angliában. 

Vilmos császár Angliában folyton  nagy ünnep, 
ségeknek volt kitéve, a minőkben tán még egyetlen 
idegen uralkodó sem részesfiit  Angliában. Az an-
gol lapok kiválólag nagy fontosságot  tulajdoníta-
nak a német császár látogatásának. Hivatalosan ad-
ják tudomásul, hogy Vilmos császár érintkezése az 
angol nemzettel a régi viszonyokat helyreállította 
és a két állam közt politikai és egyéb tekintetben 
a viszonyt barátságosabbá változtatta. Egyik la-
komán a velszi herczeg felköszöntvén  Vilmos csá-
szárt, örömének adott kifejezést,  liogy a császár 
személyesen látta az angol hajóhadat, azután meg-
jegyzé. hogy az angol hajóhad és a német hadse-
reg hozzá fognak  járulni a béke fenntartásához. 
Vilmos császár válaszában kifejté,  hogy igen nagyra 
becsüü azt a megtiszteltetést, melyben őt a királynő 
tengernagygyá való kinevezése által részesítette. 
Örvend hogy láthatta a hajóhadat, melyet a világ 
legszebb hajóhadának tart. Németországnak megvan 
az a hadserege, a melyre szüksége van: ha An-
gliának is a szükségnek megfelelő  hajóhada van, 
azt Európában ugy fogják  tekinteni, mint a béke 
töntartásának igen fontos  tényezőjét. 

Az ellenszövetség. 
A Kölnisehe Zeitung-mik azt írják Berlinből 

hogy a hónapokkal ez előtt sokat emlegetett aján-
lat, melyet Oroszország Törökországnak tett, arra 
vonatkozott, hogy az utóbbi lépjen be az akkor 
tervezett s körülbelül egy hónap óta fennálló  orosz-
franczia  szövetségbe. A szultán visszautasította az 
ajánlatot Kamii pasa tanácsára, a ki ez által az 
orosz-franczia  sajtó haragját vonta magára. 

Sirályunk Berlinben. 
Ferenez József  császár és király fogadtatá-

sára nagy előkészületeket tesznek Berlinben. A vá-
rosházat német, osztrák és m a g y a r zászlókkal 
fogják  feldíszíteni.  Azon utczákban, a melyeken Ö 
felsége  bevonul Berlinbe a háztulajdonosok közös 
megállapodása folytán  lehetőleg egyöntetű díszíté-
sek fognak  lenni, hasonlóul, a mint az olasz király 
látogatása alkalmával voltak. Az irányadó német 
lapok a legnagyobb megelégedéssel néznek a csá-

gulok és osztjákok mily idegeneknek tűnnek fel. 
Csalódás, ismét csalódás. Annak a kisdednek csak 
ruhája más, de az is mosolyg. annak a szeme is 
tud ragyogni. 

És még is mennyire más lesz az az egy és 
ugyanazon baba a külső környezet hatása alatt. 
I ri gyermekek fényes  öltözetét s mesteri fantaziá-
val alkotott játékszerét látjuk egyik teremben: 
itt-ott egy-egy szegényes parasztszoba tűnik elénk, 
s azután egy még sötétebb kép: a nyomor ott-
hona. Egyenlőknek születtek, de a kiilső környe-
zet gyorsan elválasztja pályájukat ; eszmélni sem 
tud még, bűntettre képtelen, de megtiltatott neki. 
hogy örülni tndjon. És a többieket is megtámad ja 
a titokzatos ellen. Tudósok által készített képeken 
sötét színekkel vannak lerajzolva a diftei.iisz  s 
vörheny pusztító utjai, melyek nyomán kisded ke-
resztes hantok szomorú hullámtengere terjeszkedik 
szét: a baba tehetetlen, a baba menthetetlen. 

Nem, ez is csak csalódás. Hatalmas fegyvere 
van ennek az ártatlan kis lénynek, mindennél ha-
talmasabb : természetes szeretetreméltósága. A nyo-
mort szenvedő, a műveletlen körben született s a 
beteg baba még hatalmasabb, mint az egészséges 
nri baba. Nézzünk szét a kiállításon: a babakirály 
palotájának nagyohb részét ez az elhagyatott baba 
foglalja  el. Egész nagy terem végtelen sok tár-
gyával a kisdedóvók s gyermekmenhely mentő 
eszközeit tartalmazza: a természet legpompásabb 

alkotását, a mindenható emberi szellem titokzatos 
bimbó hasadását lesik meg ők. ápolják hűségesen 
a mint a tudomány fegyverei  tehetniük engedik. 
Abban a másik teremben pedig az orvosok b -
lyezkedtek el, megmutatni a módokat, a mit a 
jó szerető anyának tudnia kell, ha ösztönszerű 
vonzalmán kivül érzelemmel is dicsekszik. Mellet-
tök vannak még az emberbarátok szeretet sugallta 
leleményes munkáikkal. Idegenek-e ők? A baba-
király udvarában vagyunk: a hatalmasok s tudó-
sok meghajolnak a kicsinké kis teremtés előtt, 
kinek esak egyetlen fegyvere  van: a szeretet 
hatalma. 

Valóban csalódnék az, ki a kisdednevelési ki-
állítást látogatva csak az egyes művészi s ipari 
nevezetességekben akarna gyönyörködni. A sze-
retet leleményes, valódi gyöngyszemeket alkot-
hat, de még ezek a gyöngyszemek is csak egyszerű 
csillogó drága kövek, s ki rideg ésszel jő ide, csak 
ezeket  a hideg ékszereket látja. A babakirály pa-
lotájában magát a babát kell felkeresnünk.  Akarni 
kell, megtaláljuk mindenütt s a királyi kisded ke-
dély melegségének fénye  tárul el a tárgyakon. 
Falovak vannak amott: ott van a babakirály, naiv 
kedélyével elevenekké teszi őket s beszélget velők. 
Kötszergyárosok izléses csinos munkákat mutatnak 
be: a hosszú, hosszú szenvedés rideg képe az. 
Koczkajátékokat s agyagmunkákat állit ki a kis-
dedóvó: ki érti meg, ha nem látja ott a nagyfejű 

szöszke babát okos szemeivel benézve az előtte 
még ismeretlen természet titkaiba? Varázspalotá-
ban vagyunk. Ki szive mélyében nem hódol a ba-
bának, itt e várkastélyban is élettelen köveket 
talál, de ezek a kövek megeleveuüinek, ha meg-
látjuk a babakirályt, kinek kezében vau a törté-
netet mozgató nagy varázsszerek egyik leghatal-
masabbika: a szeretetreméltóság. A templomok 
élettelen köveit a hivő lélek tartja szentélynek: a 
baba palotájának küszöbéhez magunkkal kell hozni 
a gyermekszeretet igaz érzelmét. 

S ez az érzelem, a gyermekszeretet, a baba-
kultusz nemes érzete volt a Mária Dorothea egy-
let segítsége, midőn a kiállítás rendezésének nagy 
munkájával foglalkozott.  Szivök melegével járultak 
ők a palota építéséhez, hogy legyen ez a gyer-
mekszeretet általános s öntudatos. Értelmes anyák-
nak a józan gyermeknevelés módjait mutatják be 
itt kézzel fogható  tárgyakban, szóval és írásban, 
emberbarátokat buzdítanak a babakirály uralko-
dásának megszilárdítására s a milliók zömének tu-
datába akarják hozni a gyermekhalandóság ször-
nyűségeit s a kisdedek oly fájdalmas  néma jajsza-
vát. A babakirály palotáját épitve a gyermeksze-
retetet akarják terjeszteni, ezt az érzelmet, mely 
meg nem csal s mely kétségbeesésre s embergyü-
löletre nem csábit. Éljen a baba! 

György  Aladár, 
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retébe a kiállítás egyes csoportjainak kritikai is-
mertetésén kívül más, a kisdednevelés körébe vágó 
tárgyak is felvétetnek,  minők pl. a következők: 

1. Az anyák életrendszabályai a gyermek 
születése előtt és a szoptatás ideje alatt. 

2. Tanulmányok és mérési eredmények a kis-
dedek növéséről, testi gyarapodásáról s egyes test-
részek arányairól. 

e. A gyermekek czélszerü és csinos öltöztetése. 
4. Az anyák házi gyógyszerei sutmutatások 

az első segítségben. 
5. Az anyák által való szoptatás előnyei. 
6. Darwin, Preyera és mások feljegyzései  a 

kisdedek szellemi fejlődésének  fokozatairól. 
7. Gyermekhumor. 

8. A kisdedek erkölcsi világa s annak fejlesztése. 
9. Magyarország népesedési viszonyai, kap-

csolatban a gyermekhalandósággal, összehasonlítva 
más országokkal. 

10. A magyar kisdednevelésí szakirodalom 
birálatos ismertetése. 

11. Bánásmód a siket-néma, vak s a többi 
kisdedekkel. 

A kiállítás sikerének biztosítása végett az 
egyesületi tagok mintegy másfélezer  forint  erejéig 
kezesleveleket állítottak ki s ennek értelmében a 
nagybizottság a jótállókat, mint a bizottság tagjait, 
a tervezet esetleges megváltoztasára felhatalmazta. 

A rendezőbizottság a kiállítást kezdetben 
lb89. tavaszára tervezte, mivel azonban időközben 
Hampel Józsefné  és Szalai Imre alelnökök szives 
közbenjárása folytán  gróf  Csáky Albin vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur ő excellentiája ke-
gyes volt a killitás czéljaira a kerepesi-uton levő 
volt Beleznay-kertet díjtalanul áLengedni, a honnan 
azonban a technológiai iparmúzeum csak május ha-
vában költözött ki, a kiállítás megnyitása, a kiál-
lítás védnöke, Klotild cs. és kir. ö fensége  kegyes be-
leegyezésével, augusztus első napjaira határoztatott. 

Jelenben a kiállifás  megnyitásakor, lehetet-
len volna teljesen hiven felsorolni  a rendezöbizott-
ság tagjainak s külső tagoknak bnzgóságát s egye-
sek áldozatkészségét, a Mária-Dorothea egyesület-
nek folyó  év október havában megjelenő évkönyve 
ezt ugy is teljesiti, valamint a rendezöbizottság-
ban történt személyváltozásokat is felemlíti. 

Ez alkalommal csak azt akarjuk megemlíteni, 
hogy a berendezés tervezetének fáradságos  mun-
káját, Neudtvicb Gusztáv főmérnök  teljesítette s a 
kiállítás helyiségében folyó  évi junius hó elejétől 
fogva  állandóan nyitva volt az iroda, mely Hoff-
mann Jolán iroda-igazgató vezetése, Fejér Teréz 
e ezélra állandóan alkalmazott tanítónő s számos 
buzgó bizottsági tag közreműködésével tevékenyen 
működött. 

Az országos kisdednevelési kiállítás megnyi-
tására (alig egy pár külföldi  tárgy kivételével) 112 
kiállító több mint 10,000 tárgyat küldött, melyek 
által a mult évben készült tervezetnek csaknem 
minden pontja megvalósíttatott, sőt igen fontos  ki-" 
egészitést is nyert az által, hogy főkép  Xántus Já-
nos muzeuini őr példája folytán  igen számos és 
érdekes etnographiai tárgy küldetvén be a kisde-
dek különféle  öltözetéről, stb., a rendezöbizottság-
nak módjában állott külön etnographiai csoportot 
létesíteni s mutatni be. 

A tervezetnek megfelelőleg  a kiállítással kap-
csolatban külön a kiállítás helyiségében s a napi-
lapokban közzéteendő időben szakszerű felolvasá-
sok is fognak  tartatni s a bizottság e czélból 
számos kitűnőség közreműködését nyerte meg, va-
lamint dr. Kármán Mór igéretét, hogy egy kis, 
kiváló szakférfiakbői  álló bizottság közreműködé-
sével az ez alkalommal beküldött magyar gyermek-
képeskönyveket megbírálják. 

Az „Anyák könyvtárá"nak első füzete  a ki-
állítás megnyitásakor adatik ki; ez a rendezőbi-
zottság felkérése  folytán  dr. Bókai János alelnök-
nek és a Stefánia  gyermek-kórház igazgató főor-
vosának munkája lesz, melyben igen világos, félre 
nem magyarázható szöveggel pontokba foglalva 
utasítások adatnak az anyáknak, hogyan kell az 
újszülött csecsemőköt ápolni. 

A rendezőbizottság kérésére a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ur kegyes volt elrendelni, 
hogy e közhasznú s nagyfontosságú  dolgozat a ni. 
kir. egyetemi nyomdában mésrékelt áron 10,000 
példányban nyomassék ki s osztassék szét, hogy 
így annak terjesztése a nagy közönség között mi-
Dél könnyeben eszközölhető legyen. 

Caikv&rmegye közigazgatási bi-
zottságának üléséből. 

Cuikszercda, 188a. aug. 12. 
A közigazgatási bizottság rendes havi ülését 

mai nap tartván meg, minek folyamáról  a követ-
kezőket emlitjiik fel: 

Mindenekelőtt az egyes szakelőadók havi 
jelentései olvastattak fel.  A csík- és udvarhely vár-
megyei pénzügy igazgatóságot ezúttal Molnár Lajos 
titkár képviselte és adta elő az adóügyre vonat-
kozó referádákat. 

Az alispáni jeleutés számszerint kiemeli, hogy 
a mult hóban alispáni iktatóra adott 72:) ügyda-
rabból 704 ellátást nyert, továbbá kiadatott mar-
halevél 8700 drb, 15 napos útlevél 15 drb, kül-
földre  szóló útlevélért 458 egyén folyamodott;  — 
fegyelmi  kereset pedig 4 esetben rendeltetett el, 
és pedig községi elöljárók ellen. 

Az árvaszékhez beérkezett 511 ügydarab, 
miből elintéztetett 492 drb. A gyánipénztárba be-
folyt  9531) frt  42 kr, kiadatott 709 frt  HO kr, 
maradt a hó végén készpénz HH-JG frt  T>2 kr. 

A főorvos  jelentése szerint a közegészségügyi 
viszonyok a mull. hóban kielégítők voltak. Járvá-
nyosán csak Csicsó községbén uralgott a vörheny, 
hol megbetegedett, 34 gyermek s a betegség csak 
5-nél végződött halállal. Orvosi endöri bmiczolás 12 
esetben végeztetett. Az építészeti hivatal főnöké-
nek jelentése szerint, a megye területén levő állami 
és törvényhatósági utakon a közlekedés julius ha-
vában akadálytalan volt. 

A törvényhatóság mint vállalkozó által az 
állami útra előirt 408 két, köbméteres halom ki-
szállíttatott. 

A brassó-tölgyesi hadászati úton építeni ter-
velt hidakra vonatkozó munkálat nem volt, válla-
lat útján biztositható, miért is azok házi kezelés 
mellett fognak  kiépíttetni. 

A sáros-putuai-űt kiépítetlen részének köz-
igazgatási bejárása mult hó 22-én megtörtént s a 
telektulajdonosokkal az egyezség megköttetett. 

A kir. tanfelügyelő  bejelentette, hogy az 
üresedésben levő tanítói állomások részint betöl-
tettek, részint pedig pályázatok hirdettettek. A 
tauitói személyzet közül Soeff  Anna remetei ta-
nítónő betegeskedés miatt saját kérelmére nyug-
díjaztatott. 

A kir. alügyész jelentése szerint a csíkszere-
dai kir. ügyészség területén levő fogházak  mult 
havi személyforgalma  129 volt. Bűneset 42 jelen-
tetett fel,  melyek közül fontosabbnak  1 gyilkos-
ság, 1 szándékos emberölés kísérlete és 5 gyujto-
gatási eset tekinthető. 

A csíkszeredai fogházból,  illetve a füzvesszö-
szedésre kiküldött munkások közül 2 egyén meg-
szökvén, a miatt két börtönőr fegyelmi  kereset alá 
vonatott. Rabtartási költség czinién 164 frt  56 
kr adatott ki, mivel szemben 14 frt  folyt  be. — 
Rabinunka-keresményből bevétetett s az államkincs-
tár részére elszámoltatott 185 frt  42 kr. 

A pénzügyigazgatóság által előterjesztett ki-
mutatás szerint julius hó végéig az ez évi 1.. II. 
és III-ik évnegyedre előirt 201.977 frt  összes adó-
tartozásból 119,722 frt  folyt,  be, mit egybevetve 
a mult év hasonló időszakában befizetett  összeg-
gel, az ez évi eredmény 3149 frt  91 krral ked-
vezőtlenebb. 

Elnöklő főispán  ur indítványára Pál István 
kir. adófelügyelőnek  és Molnár Lajos helyettesnek 
az adóügyek körüli sikeres működésükért jegyző-
könyvi köszönetét és elismerését fejezte  ki a bi-
zottság; továbbá minthogy a mai gyűlésre sem 
a pénzügyigazgató, sem a helyettes nem jelent 
meg, hanem az igazgatóságot egy harmadik sze-
mély, Molnár Lajos titkár, képviselte. Pénzügy-
miniszter ur nevezett igazgatót a törvény idevo-
natkozó rendelkezésének betartására utasítani ké-
retett föl. 

A 1884. évi VII. t. cz. 14. §-a értelmében 
a bizottság elhatározta, hogy a megye területén 
Csíkszeredában, Várdotfalván,  Szépvizen, Szeut-
inártonoii, Gyó-Szentmiklóson, Ditróban és Alfalu-
han közvágóhidak állíttassanak fel,  s mindenhol 
vágatási biztosok alkalmaztassanak. 

K Í T L Ö N F E L É K . 

— A csiki székely vasút kiépítésének elő-
munkálatai — minden valószínűség szerint — a 
jövő tavaszon megkezdetnek. Erre vonatkozólag a 
közlekedési minisztériumban tanácskozások tartat-

tak. Baross miniszter azon kedvező kijelentést 
tette, miszerint gondja lesz arra, hogy azon eset-
ben, ha Csikmegyében a vasutak megépülnek, ezek 
úgy fel,  mint lefelé  további folytatásra  találjanak. 
Hisszük, liogy a miniszternek ezen mindenesetre 
nagyfontosságú  kijelentése után vármegyénk tör-
vényhatósága a maga részéről is már a legközelebbi 
időben minden lehetőt el fog  követni arra nézve, 
hogy a vasút kiépítését netán még fennlevő  aka-
dályok megszüntettessenek. 

— A „Székely Namzetu-böl olvassuk a követ-
kezőket: Eltűnt. Fodor Ignácz csiksomlyói birto-
kos és ügyvéd, a csikmegyei függetlenségi  párt 
elnöke julius hó 10-én 15 napra szóló igazolvány-
nyal Romániába utazott, hogy magának szórako-
zást szerezzen, s egyúttal emez ország főbb  he-
lyeit megtekintse. Daczára annak, hogy ily hoszu 
időre pénzzel ellátva nem volt, azóta magáról sem 
levél, sem távirat utján legkisebb hírt sem adott 
sem pedig a család tagjai által „poşte rest,ante" 
jelzéssel az általa eleve kijelölt helyekre küldött 
leveleket sem kereste és nem vette át, hanem 
azok a feladók  kérése folytán  visszaküldettek. Az 
eltávozottnak veje Paál Gábor fögymnasiiimi  tanár 
a dolog ilyetén bizonytalansága folytán  a köze-
lebbi időben bejárta Romániát, de keresése ered-
ményre nem vezetett, mert az egy-két helyen fel-
fedezett  nyomot is csakhamar elvesszitette, mi 
miatt kénytelen volt a bukaresti osztrák-magyar 
ügynökséghez fordulni  a végett, hogy ipjának nyo-
moztatását ltománia területén eszközöltesse. Az el-
távozottnak oly hosszú időn való távolléte nem 
csekély aggodalmat szerzett övéinek, mennyiben 
már az elmenetel előtti heteken idegbántalmak 
jelei mutatkoztak rajta s némelykor oly gondola-
toknak adott kifejezést,  mintha ő üldözési mániá-
ban szenvedne. Minthogy elmenetele előtt sokszor 
emlegette, hogy Bessarábia Kischenew nevii vá-
rosát is megszeretné látni, valószínű, hogy Bessa-
rábia tartományba vetődött, s hogy legkisebb élet-
jelt sem adott magáról feltehető,  hogy az üldözési 
mánia gondolata miatt nevét következetesen elhall-
gatja, ha e l'elől kérdezik is. 

— A villáin agyonsújtott két kis leánygyer-
meket a folyó  hó 8-iki vihar alkalmával a csi-
csói határban. Mindkettő szörnyet halt. — Ugyan-
ekkor a taploczai határon egy buza-kalangyába 
is beleütött a villám s azt felgyújtotta,  a közelben 
levő emberek azonban hamar elfojtották  a tüzet. 

— Megint ternó-nyeromény esett a folyó  hó 
7-iki brünni húzáson a csíkszeredai lottó-gyiijtödé-
nél. A szerencsés nyerő Gábor János helybeli, 
szerény anyagi viszonyok között élő népzenész, ki 
családos ember s négy gyermek atyja; jelen esetben 
tehát Fortuna istenasszony jó helyen kopogtatott 
be. A nyeremény-összeg minden levonás nélkül 
a 700 frtot  meghaladja. 

— Tüzlárma zavarta fel  vasárnapra virradó 
éjjelen városunk lakosságát, de szerencsére csak 
kisebb mérvű szobatüz volt Tamás József  polgár-
társunk házánál. A tüzet, mielőtt komolyabb ve-
szélylyé fejlődött  volna, sikerült elfojtani. 

— A csiksomlyói róm. kath. fitanltó-képezde 
188;/„—188%-iki tanévről szóló, Földes József 
igazgatC által szerkesztett ..Értesítő" hozzánk is 
beküldetett. Az Értesítő — mely egy ívyni tarta-
talommal s igen csínos kiállításban a Györgyjakab 
Márton csíkszeredai nyomdász üzletéből került ki, 
— felöleli  a tanitó-képezde két évi tan-eredményét, 
mely szerint az 188;„-iki tanévben volt 29 rendes 
és 2 rendkívüli növendéke; — az 188 /̂s-iki tan-
évben 37 rendes és 1 rendkívüli növendék. A tan-
tárgyakban tett előmenetel általában jó volt. mind-
két tanévben; a rend és fegyelem  példásnak mond-
ható, amiben természetesen nagy érdeme van az 
igazgatónak. 

— A borszéki fürdőn folyó  6-én igen jól si-
került bazárt rendeztek a fürdő-vendégek.  A líirdö 
szép hölgyei közül számosan működtek közre, s 
mint az eredmény mutatja, igen fényesen.  A bazár 
tánczmulatsággal volt összekötve, mely alkalommal 
angol táncz is lett bemutatva. Összes bevétel kö-
zel 800 frt  volt, melyből a 200 frt  kiadást levonva, 
az iskola-alap javára mintegy 600 frtot  jövedel-
mezett. 

— Halálozás. A következő gyászjelentést 
vettük: „Csikszent-simoni már özvegy Csató István 
m. kir. postamester és gyermekei: Jolán, férjezett 
Boltresz Ferenczné, — Károly, Eliza, Pál, István 
és Ida; valamint a boldogultnak édes atyja: szé-
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kely-ndvarhelyi Papp András, édes anyja: Kará-
csonyi Juliánná; testvérei: Róza, férf.  Barkóczy 
Ferenczné, — Lina, férj.  Kapcza Károlyné, — 
Marika, férj.  Valencsik Lajosné, — József,  neje 
Sándor Ágnes, — Ilka, férj.  Panajot Miliályné, — 
Zsuzsánna, férj.  Kapcza Tamásné, mindnyájan a 
maguk és gyermekeik s úgy számos közeli és tá-
voli rokonok nevében fájdalomdúlt  kebellel jelentik 
a feledhetetlen  jó nö, gondos édes anya, a még 
szülőit bíró kedves gyermek, forrón  szeretett test-
vér, a szelíd lelkű sógorasszony és kedves rokon: 
P a p p J u l i a n n á n a k élete 43-ik, boldog há-
zasságának 27-ik évében, két heti súlyos szenve-
dés és a haldoklók szentségének buzgó felvétele 
után folyó  évi aug. hó 6-án esti 8 órakor történt 
gyászos kimultát. A boldogultuak hitit tetemei f. 
hó 8-án d. u. 4 órakor tétettek a csikszentsimoni 
sírkertbe örök nyugalomra; lelkéért pedig az en-
gesztelő szent mise-áldozat az ottani róm. kath. 
templomban ugyané hó 9-én, d. e. 10 órakor mu-
tattatott be az Egek Urának. Az örök világosság 
fényeskedjék  neki I" 

— Gyergyói hirek. S z e n t - I s t v á n n a p-
j á n Gyergyószentmiklóson az ifjúság  a megelőző 
évekhez hasonlóan most is a Laurenczy János nagy-
termében nyári tánczmulatságot rendez. Az erre 
vonatkozó felhívást  az ifjúság  tagjaihoz a mult 
évi rendező-bizottság elnöksége dr. Fejér Dávid 
elnök és Kritsa Konrád jegyző már ki is bocsá-
tották. A meghívót közelebb fogják  kiküldeni. — 
Az Ú j f a l v i  borvíz fürdőn  folyó  4-én vasárnap 
a fürdő-vendégek,  kik igen számosan látogatják a 
jóhatásunak bizonyult fürdőt,  - jól sikerült tánc-
mulatságot röktönöztek, s igen kedélyesen mulat-
tak. Gyó-Szentmiklósról a szép leányok közül: 
Vákár Matild, Szász Etelka. Eránosz Anna, Görög 
ltebi, Ferenczy Hedvig, Medgycsi Yilnia s még 
számosan voltak jelen. A mulatság esti 7 óráig 
tartott. — G y e r g y ó-S z e u t-M i k 1 ó s o n folyó 
hó 6-án halt meg ifj.  Köllő Sámliimé. kit mint 
már említve volt — szolgálója több súlyos fejsze-
csapással sebesített meg. A vizsgálat ez ügyben 
még nincs teljesen befejezve,  s a tettes a gyergyó-
szentmiklósi jbiróság fogdájába  várja méltó bün-
tetését. 

— Albrecht főherczeg  szegedi tartózkodásáról 
irják: Albrecht főherczeg  kíséretével a felsővárosi 
járás területére ment, hol a 46. gyalogezred a tá-
bori harczlövészetet mutatta be, mely után külön-
féle  gyakorlatok voltak. A főherczeg  Halecky ez-
redesnek a csapatok kitűnő magatartása felett 
teljes megelégedését fejezte  ki, mondván „El fogom 
mondani ö felségének,  hogy Szegeden milyen ki-
tűnő katonák vannak", lo órakor a Tisza-szállóban 
ebéd volt. Ebéd után Breda gr. kifizette  a számlát 
és pétiig három szobáért 180 frtot.  _Nó itt olcsóbb 
az élet. mint Gyulafehérvárott".  szólt a berezeg. 
Tudvalevő, hogy egy gyulafehérvári  vendéglős a 
főherczeg  ott idözése alatt 1800 fitos  számlát 
nyujtott be 2 napi lakásért s ellátásért. 

— Vetsera bárókisasszony hagyatéki ügye 
valószínűleg a P o z s o n y városi közigazgatási 
bizottság elé kerül. Egészen biztos forrásból  irják 
a „B. H. '-nak, hogy a pozsonyi árvaszék hivatalból 
kérte Vetsera bárókisasszony halotti bizonyítvá-
nyát a heiligenkreutzi lelkésztől, a ki a bizonyít-
vány kiadását megtagadta. Igen valószínű, hogy 
Vetsera bárónő bécsi képviselője ezt megfelebbezi 
és igy az egész ügy nyilvános discussio tárgya lesz. 

— Kozák-bravur. Jassyból irják a következő 
történetet: Mintegy három hét előtt Kiew közelé-
ben tartotta hagyakorlatát az uráli kozák-ezred. 
Mihailov ezredes, hogy a vezérkari alezredesnek 
megmutassa, mire képesek emberei: arra a gon-
dolatra jött, hogy az egész ezreddel lovastól át-
úsztassa a Dniepert. Megjegyzendő, hogy a fo-
lyam e helyen 120 méter széles és sebessége má-
sodperczenként 3 láb. Esetleges balesetek elkerü-
lése végett, az ezredes kihirdeté, hogy a ki nem 
tud úszni, az ne kisértse meg a veszedelmes pro-
dukeziót. De senki sem akart visszamaradni és igy 
az egész ezred, élén az ezredessel és a tisztekkel 
átúszott a folyamon,  szerencsésen átért a túlsó 
partra, a nélkül, hogy akár emberben, akár lóban 
kár esett volna. 

RÖVID HIREK. A király veszprémmegyfban, 
a Pága-Tészer és Tata között tartandó őszi had-
gyakorlatokon, három hétig jelen lesz. Ö felsége 
Kisbéren fog  lakni. — A persa sah a magyar 
csárdában. A persák uralkodója a párisi kiállítá-

son levő magyar csárdát is meglátogatta. A czi-
gányok a persa himnuszszal fogadták,  a mi a 
sah-t annyira meghatotta, hogy 200 frankot  aján-
dékozott a zenekarnak. — 1043 szőlőfürt  egy tö-
kén. Ilyen kanaáni termést mutat most Schmied-
kietreiber Ferenez groszenzersdorti polgárnak ud-
varában egy szőlőtő. Az óriás termést igen sokan 
bámulják s gazdájának valóságos büszkeségét ké-
pezi. — Megfagyott  juliusban. Egy Föszler nevű 
oppenzelli ember a mult pénteken a magas Sönt is-
ii egyen nagy hófúvásba  jutott, ugy, hogy a hó el-
temette. A szerencsétlen embert harmadnapra 
megfagyva  találták meg. — Vilmos császár Vik-
t iria királynőt s a cambridgei herczeget egy-egy 
német ezred tulajdonosává nevezte ki. — Elham-
vadt város. Spoltane-Falls 20,oo0 lakosú gyárvá-
ros a washingtoni kerületben egészen leégett. - -
Megölte a feleségét,  llaraszthy Kálmán csapi, ung-
inegyei iparos, mult hó .11-én kicsalta a teleségét 
mezőre és útközben revolverből kétszer rálőtt. Az 
asszony halva rogyott össze. --• Az örült bajor 
király állapota, mint Münchenből irják rosszabbra 
fordult.  A király nem akar sétálni és ereje folyton 
fogy.  Az orvosok mindent elkövetnek, hogy ez 
állapoton változtassanak. — A persa sah aug. 
23-án érkezik Bécsbe, a hol hat napig log tar-
tózkodni. Bécsből Budapestre utazik. Stefánia 
főherczegnö.  a trónörökös özvegye, midőn legutóbb 
Bécsben volt. fogadta  Weilen lovag özvegyéi s a 
legmelegebb részvétének adott kifejezési.  A trón-
örökös özvegye szeptember elejéig /.andvoort ten-
geri fürdőn  marad. A velszi berezeg Berlinben. 
A velszi berezeg szepl emberben Xémel országba 
utazik, hogy a császár látogatását viszonozza. 
Leuchtenberg György orosz berezeg eljegyezte 
Anasztázia montenegrói herczegkisasszonyt. — 
Tibád Antal államtitkár tiszteletére e lió 10-én 2öO 
terítékű bankettet rendezlek Székelvuih arbelyen. 
— Kritikus nap. Falb Hudolf  dr. jóslása szerint kri-
tikus nap lesz, 20-án. Vihar és jégeső. Tordán 
és környékén a mult héten óriási vihar és jégeső 
volt. A kár termésben és épületekben ezerekre 
megy. Két asszonyt sújtott Ic a villám, az egyik 
rögtön meghalt, a másik haldoklik. — Sándor 
szerb királyt Moszkva városa a szent Sándor kép-
pd, Mihály metropolitát pedig egy rendkívül érté-

kes misemondó ruhával lepte meg. — A kereske-
delmi miniszter gr Bethlen Gábor és érdektársai-
nak Szászrégentől a tölgyesi szoroson át a magyar-
román határszélig vezetendő gözmozdonyu vasút-
vonalra az előmunkálati engedélyt egy évre ineg-
íl(jta. A czár az orosz trónörökössel együtt 
augusztus 24-én érkezik Berlinbe. Másnap lesz a 
nagy csapatszemle. A czár Berlinből a német csá-
szári pár kíséretében Kielbe vagy Stettinbe utazik, 
a Imi találkozni fog  a Kopenliágába utazó czár-
néval. — Andrássy Gyula gróf  a mult napokban 
hólyagkö-operác/iót állott ki szerencsésen. A gróf 
állapota komoly, de az orvosok véleménye szerint 
aggodalomra nincs ok és remélhető, hogy rövid 
idő alatt felgyógyul.  — Andrássy Gyula gr. jelen-
leg UT éves. — A velszi hercseg betegeskedik. 
Régi köszvényes bajon kivül vér-érgyuladása van a 
lábán s orvosai ellenzik, hogy lovagoljon. — Rab-
lóbanda Aradmegvében. Bokszeg községben a csőszt 
hat fegyveres  rabló megrohanta és agyonverte. A 
gyilkosokat elfogták. 
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19—20 Kézi, járgányns lóerojii é.s gőz 

c s é p l ő g é p e d . 
Tisztító és Baker rosták, konkoly választó 

és oszlályozó-gépek. 

Szecskavágók, Varrógépek. 
T ü z l e c s k e n d ö k , I í a n u i g o k ó s Ki'Uak 

részletfizetésre,  jótállás mellett választhatók 
l e g o l c s ó b b b u d a p e s t i á r a k o n , l ' u v a r 

f c l s z á m i t á s n  n é l k ü l r a k t á r o m o n . 
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Nyomatott Uyörgyjakab Mártoiiuál, Csíkszeredában, 1889. 


