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Parlamenti némaság. 
A képviselőház újév után megnyitván 

Üléseit, rögtön a költségvetés tárgyalásához 
fogott.  Mindjárt a vita elején a magyar 
parlament, történelmében még eddig hal-
latlan és elő nein fordult  jelenség okozott 
mindenfelé  általános megdöbbenést. 

A nemzeti párt elnöke, Iloráiifizky 
Nándor, ez a kitűnő és iskolázott fő  rideg 
és élesen metsző szavakkal kijelentette, liogy 
a nemzeti párt a költségvetési vitában uem 
vett részt. Nagy és fontos  esemény ez, a 
melyet nem szabad csupán egy 24 órai je-
lenség mértékével mérni, mert ez a némaság 
a parlamentarizmus veszélyben léteiének 
erős éa hangos szava. 

Ha egy párt a parlamentben, r.icly 
egyedüli tere a nemzet megnyilatkozás/! iák, 
a némaiágra it;li magát, ott tényleg ragy 
baj, hogy ne mondjam betegség van. Alert 
az a körülmény, hogy a nemzeti párt a 
választásokból megfogyatkozva  kerillt ki, 
még nem lehet ok a hallgatásra. Nálunk is, 
más parlamentikben is sokkal kisebb szám-
mal is voltak pártok képviselve és mégis a 
harezot felvették  s küzdöttek. Nem akarok 
e végből a hirea szélsőbaloldal egykori hét 
emberére hivatkozni, hanem élő és tanul-
ságos például felhozom  a III. Napoleon 
hires n tagu köztársasági ellenzékét, mely 
ma Francziaországban már egy negyed-
század óta uralmon van. A kis szám még 
nem lehet Ürügy arra, hogy egy párt 
viaszavonuljon a parlamenti csatatérről. 

Nagyobb baj és nagyobb betegség 
szimptomája azonban a nemzeti párt elha-
tározása. Nézetem szerint nálunk a parla-
mentárizmus hitelét veszteni kezdette, pedig 
ez egy nemzeti szerencsétlenség, s ez lehet 

az oka annak, hogy Horánszky és a nem-
zeti párt is beállott e nézet terjesztői közé. 
Hiszen ezen szavaiban „hogy a inai poli-
tikai konsteliácziók között., midőn a kor-
liadt parlamenti viszonyoknak mámoros nap-
jait éljiik, egy komoly költségvetési vitának 
sem értelme, sem haszna nem lehet.1' meg-
erősítését találjuk annak, hogy Horánszky 
szerint a parlamenti működésnek Magyar-
országon ma már ereje nincsen. 

Nem akarok most ennek igazsága felett 
bírálatot, mondani, lianeni azt. minden elfo-
gulatlan ember beismerheti, hogy valóban 
a magyar parlament és a parlamenti vi-
szonyok a sillyedés lejtője felé  közelednek. 
Nem egyszerre állott ez be, hanem lassan-
ként, s a kezdete talán visszavihető a ko-
ronázás utáni első választásokig, továbbá 
alapját képezték e visszásságoknak a hely-
telen pártalakulások. A baj és betegség 
azonban nézetem szerint főleg  abban áll, 
hogy a parlamentarizmus elfajulása  nem-
csak a parlamentben kezdelt. lábra kapni, 
hanem az egész nemzetben is. Mig csak a 
parlamenti viszonyok kuszállak és rosszak, 
azokat helyreállithati* e^v uj választás, de 
midőn a nemzet is meghajol a pillanatnyi 
és órai siker előtt, akkor már aggodalomba 
kell esni minden komoly politikusnak. 

A parlamenti kormányzás elfajulása  egy 
eltagadhatlan tény egész Európában, Anglia 
kivételével, s ennek okait éppen egy év-
tizeddel ezelőtt szépen kifejtette  Visconti 
Venosta hires olasz iró és államférfiú.  Né-
zete szerint az az egy nagyon rossz tulaj-
donsága van a parlamentáris kormány-
zásnak, hogy ha egy párt sokáig van az 
uralmon, ez a párturalom fenntartását  köz-
jónak veszi és csak azt mozdítja elő, a mi 

a párt érdekében van. Csak olyan ország-
ban, mint Anglia, hol a pártok a kormány-
zásban felváltják  egymást, nem észlelhetők 
a pálturalomnak visszaéléséi, melyek annál 
nagyobbak, minél régebben kormányoz egy 
párt. A jeles olasz államférfiú  egész soro-
zatát hozza fel  az idevonatkozó példáknak 
a különböző parlamentekből: Franczia-
ország, Olaszország, Spanyolország, Belgium 
és Németország történetéből elég sok tanul-
ságot idéz szemeink elé. Magyarországot 
ugy látszik nem tanulmányozta, mert ennek 
parlamenti működésére nem is hivatkozik 
semmi irányban. 

Vajba rossz irányban ne lenne a magyar 
parlamentárizmus egy oly példa, melyre az 
alkotmányos kormányzás ellenségei rámutat-
hatnak Mert minden érett politikus előtt 
eldönthetetlen tény az, hogy ugy az alkot-
mányos kormányzás, de hozzátehetem, hogy 
a magyar nemzeti kormányzás is Magyar-
országon fsak  akkor lehetséges, ha a magyar 
parlamentárizmus nem halad lefelé.  Mihelyt 
a'/.onban ezen kormányzási mód hitelét 
vesztette, megbénult annak ereje is. 

Ebből a szempontból nem találhatom 
helyesnek a nemzeti párt elhatározását. 
Igaz, hogy a nemzet maga is már nem 
sokat ad a parlamentarizmusra, a mint ez 
a választási módokból kilátszik, de nézetem 
szerint az utolsó pillanatig is lenn kell tar-
tani a nemzetben a hitet arra, hogy alkot-
mányosságunk és magyarságunk végvára a 
parlamentárizmus, ennek pedig alaptélele, 
hogy aki küzd és kitart, annak meg is lesz 
a győzelme. Félni lehet, hogy a nemzeti 
párt némaságával ezt a hitet öli ki a nem-
zetből, s ez talán nagyobb baj, mint bár-
milyen rossz politika. 

—S T á n o s . 
• • • 

Nem mindenben értünk egyet a czik-
irő okoskodásával, mert hisz a rendkívüli 
idők sokszor mentik a rendkívüli eszkö-
zöket. is, de azért szivesen közreadtuk a 
közleményt. A szerk . 

„CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Románcz. 

Első kép. Az osztályfőnök  nr épen ntolsó 
aktáját irta alá, midőn ajtóját félénken  megkopog-
tatták. Bosszúsan néz oda, ki merészli hivatalos 
óráján kivfll  is háborgatni. 

— Szabad! 
Alkalmazottjainak egyike lépett be. A hiva-

tal főnök  mord arczczal fordul  felé: 
— Mit akar? 
Szlányi József  nem tndott szólni, zavartan 

remegett s végre csak nagy nehezen birta kinyögni: 
— Nagyságos uram I . . . 
— No mi kell ? Siessen, nem érek rá. 
Szlányi József  tétovázva tagolta: 
— Nősülni óhajtanék. Csekély fizetésemből 

kijönni képtelen vagyok. A lány is szegényt 
Az osztályfőnök  nr bosznsan csapta le a ke-

zében levő aktacsomót. 
— De hát megmondja régre, mit akar ? Nem 

vagyok kíváncsi az ön családi viszonyaira. 
— Esedezem az üresedésben levő 400 frtos 

írnoki állásra kineveztetni. 7 esztendeje vagyok az 
osztályban mint napidíjas alkalmazva . . . 

ö nagysága gúnyosan felkaozagott: 
— Per amorem dei, bát még mit nem ? Fi-

W Lapunk 

zetésemelés s még mi ? Hát közvetítő vagyok én, 
hogy önt kiiiázasitsam ? Éd es liarátoni sokkal ré 
gebbi emberek kérték már prolckczióiuat ez állás 
elnyeréséhez, de nem lehet s nem leliet. Különben 
nem is értem, hogy nem lehet kijönni egy nap 80 
kr napidíjból! A pazarlást, könnyelműséget uem 
pártolhatjuk. Elmehet. 

Szlányi József  leverten távozott. * 
* * 

Második kép. Az osztályfőnök  nr ismét menni 
készfll.  Váratlan látogatás. Dühösen akarja eluta-
sítani a kérelmezőt, de tekintete megakad a silphid 
termeten, a ragyogó szempáron. 

— Nagyságos uram . . . Én a Szlányi József 
. . . testvére . . . nem . . . . jegyese . . . . előléptetés 
. . . 400 frt.  . . hebegi össze-vissza a kis leányka. 

A nagyságos nr szive sincs kőből. Közeledik 
a leányhoz, megfogja  kezét, megcsippenti arczát. 

— Tehát a Szlányi József  ügyében jött? 
A kis leány bátorságot vesz magának. 
— Igenis. 
— S maga Szlányi Józsefnek  testvére? 
— Igen . . . azaz, hogy nem . . . 
— Hát jegyese? 
A leány elpirult. Egész arczát bibor-piros 

szín vonja be. Nem, most már csak azért sem 
hagyja magát. A nagyságos ur oly különös tekin-
tettel néz rá. 

— A Szlányi József  nekem kérem alássan, 
régi ismerősöm. Ott laktunk nagjon sokáig egy 
házban. Sok évekig, még mikor szegény anyám élt. 
Akkor ismerkedtünk meg. Mikor jó anyám meg-
halt, Szlányi József  kifizette  az orvost, patikát s 
az utáu is együtt maradtunk, ő mindig bejárt hoz-
zám s h á t . . . h á t . . . 

Egészen tűzbe jött, hogy igazolja magát s 
most mégis elakadt. De a nagyságos ur épen a 
folytatására  kíváncsi. 

— És hát ? 
— Hát igenis jegyesem. Jövő héten névnapja 

lesz s szeretném meglepni valamivel. Ugy is régen 
várja . . aztán meg addig nem is lehet meg az 
esküvőnk, ugy mondja . . . eljöttem, hátba az én 
kérésemnek foganatja  lenne 1 

A nagyságos nr könnyedén leerőszskolja 
egy pamlagra, maga is mellé ül. Kérdezősködik 
egyről-másról. Hát ő mivel foglalkozik  ? Varrogat ? 
Hol van a lakása? Ez utóbbit kétszar is meg-
kérdezte. 

A nagyságos nr oly leereszkedő, szinte gyö-
nyörrel látszik hallgatni a fecsegő  kis leánykát, 
mint a kinek nincsen más dolga. 

Végre ismét megcsippenti állát, megsimogatja 
hamvas piros arczát s kezét megszorítva biztatja, 
hogy ő maga fog  ntánnézni, hogy Szlányi József 
mihamarább megkapja az előléptetést. 

mai számához agy féliv  mailéklet van csatolva. 



Jannár . S K I L A P O K . m . 

= As erdélyi helyettea püspök gr. Maj-
látli Gusztáv nemsokára elfoglalja  helyét, bogy a 
betegeskedő jelenlegi püspök teendőit végezze. Né-
mely lap azt állilja, hogy kinevezése azon joggal 
történt, hogy egyúttal utóda lenne Lönhardnak; a 
félhivatalos  lap azonban azt tagadja. Bárminő for-
mában is jön azonban közénk mint helyettes püspök, 
az kétségtelen, hogy az egyházi élet benne egy 
erős elóharczost nyer. Még nagyon flatai  ember, de 
nagy képzettségű, s atyjának, a volt országbírónak 
gr, Majláth Györgynek összes erős akaratát örökölte, 
Az egyház politika ellen annak idején a maga kö-
rében erős küzdelmet vívott s tekintélye az udvar 
előtt régi családi összeköttetései miatt is igen nagy. 
A mult év végén általános feltűnést  okozott azon 
nyilvános szereplése, hogy egy katholikns legény-
egylet gyűlésén magát keresztény szoczialistának 
mutatta be. 

= Az adóbehajtások Csikvármegyé-
ben egy sajátságos törvénytelenséget akarnak ez 
évben gyakorlatbu hozni. Nem tudjuk, hogy ebben 
a végrehajtó közegek-e a hibásak, vagy a pénzügyi 
igazgatóság és pedig as utóbbi akár azért, mert rosz 
utasításokat ad a behajtó közegeknek, akár azért, 
mert nem teljesiti törvény szerinti kötelességeit. 
Bármelyik hatóság legyen a hibás, óvást kell ten-
nünk a helytelen gyakorlat ellen, melyet meghono-
sítani nem szeretnénk, főleg  miután úgyis eléggé 
zaklatva van az adófizető  közönség. A mult évben 
a vasút építkezés folytán  tetszett a pénzügyi igaz-
gatóság közegének hasból szedett adatai folytán 
fölemelni  sok embernél a III. osztályú kereseti adót. 
Kzek ellen az illetők felebbeztek,  s ennek folytán 
a felszólamlási  bizottság le is szállította az adót. 
Most már a pénzügyi igazgatóság felebbezett  a 
leszállítás miatt, s a míg a közigazgatási bíróságtól 
lejön a végleges döntés, addig épen egy esztendő 
telik el. Az adóvégrehajtások azonban még mindig 
az adókivető bizottság magas megállapítása erejéig 
folyik,  sőt az árverés is elrendeltetik. Ez nézetűnk 
szerint egyenes megsértése a törvény rendelkezé-
seinek, mert ig'az ugyan hogy az adóbehajtási tör-
vény 27-ik szakasza kimondja, hogy a f  e 1 e b b e-
zés a k i v e t e t t a d ó n a k b e h a j t á s á t nem 
g á t o l j a , azonban hozzáteszi, hogy a f  e I e b b e-
zés e l i n t é z é s e u t á n a n e t a l á n i befi-
z e t é s v i s s z a a d a n d ó . Mit jelent ez? Azt, 
hogy a felebezés  elintézése után a pénzügyi igaz-
gatóságnak értesíteni kell az adóbehajtási közegeket, 
hogy a felszólamlási  bizottság minő adóleszállitáso-
kat eszközölt és pedig a végből, hogy vagy a túl-
fizetéseket  visszaadja, avagy a behajtásokat csakis 
a felszólamlási  bizottság által megállapított összegek 
erejéig foganatosítsák.  Ha már most ezt az érte-
sítést az igazgatóság elmulasztotta, mindenesetre 
helyre kell hozni mielőbb, mivel különben igen 
könnyen előállhat az az eset, hogy a közigazgatási 
bizottság tapasztalva a sok késedelmet, az 1889. 
évi 28-ik törvéoyczikk 16-ik szakasza értelmében 
majd két ellenőrző tagot nevez ki ez eset alkalmá-
ból a pénzügyi igazgatóság nyakára és működésének 
ellenőrzésére. 

- Az árvák vagyona illetőleg pénze ná-
luuk az adóhivatalnál kezeltetik, a meunyíben azt 
kellő biztosítás mellett kölcsön nem veszik ki. E 
kezelési mód azonban nem igen növeli a szegény 
árvák pénzét, mert a kincstár csak 4u/u-ot fizet  n 
nála elhelyezett pénzek után. A törvény nem tiltja 
meg, hogy egyes jó hitelii pénzintézeteknél is ne 
gyümölcsöztethesse a törvényhatóság az árvák va-

gyonát, de ezt minden megye kerüli, miután as 
elhelyezést névszerinti szavazás utján leltet csak 
elhatározni és ekkor a felelősség  érzetétói vissza-
riad mindenki. Azt hisszük azonban, hogy e fele-
lőseégtől való félelem  igen túlzott igou sok pénz-
intézettel szemben. Végtére is azon jogot, hogy as 
árvák pénzének elhelyezése felett  a törvényhatóság 
határoz, nem szabad olyan kényelemmel gyakorolni, 
hogy inkább kapjanak az árvák minden 100 frt 
után 1 frttal  kevesebbet, mintsem a felelősséget 
viseljük. Egy bizongos erkölcsi kötelesség arra is 
kell hogy szorítsa a közélet embereit, hogy a fele-
lősség terhét is viseljék el, ha abból különösen a 
szegény árvák valamit nyernek. E uézetiiuket tol-
lúnkba adta azon körülmény, hogy a marosvásár-
helyi agrár és takarékpénztár értesítette az árva-
széket arról, hogy a betétek után 5o'u-os kamatot 
fizet.  Miután e pénzintézet egyrészt nagy alaptőké-
vel bir, másrészt pedig vezetői teljesen megbízható 
emberek, részünkről nem tartanánk semmit attól, 
hogy a felesleges  pénzeknek e takarékpénztárnál 
való gyümölcsöztetéséből a felelősség  folytán  a 
szavazóknak akár csak egy krajezárt is kellene 
fizetni. 

--- A városi polgármester figyelmébe 
ajánlunk egy városi közgyűlési régi határozatot, 
mely már régen meg vau hozva, de végrehajtva 
nincs, noha kétségtelenül a város előnyére és ja-
vára válnék, ha mielőbb életbe léptetnék. Értjük 
ez alatt a város kikövezését, melyet a közgyűlés 
elhatározott, de ezen tul már a hatóságok nem 
mentek, Jó lesz tehát ezt a kérdést elővenni, mert 
a várható kövezetvám nemcsak a kikövezés költsé-
geit törlesztené, hanem a város pénztárába is 
hagyna évenként egy kis jövedelmet, nem is em-
lítve azon előnyt, melyet mindenképen nyújtana a 
város lakósai számára a kikövezés. Lehet különben, 
hogy mire e sorok napvilágot látnak, már a polgár-
mester magától is kikereste a poros aktákat, mivel 
tagadhatatlan, hogy az irodai órák még lámpa vi-
lágítás mellett is tartanak, holott eddig a tanácsnak 
lámpája se volt. Csakhogy kívánatos, hogy a la-
kosság a lámpavilágitáson kivül tetteket is lásson. 

= A osiki vasat menetrendjére nézve 
azon félhivatalos  felvilágosítást  nyertük, hogy az 
egyik vonat Csik-Szeredából délután két órnkor 
indul el s noha Brassóban a személyvonathoz csat-
lakozik, mégis 24 óra alatt Budapesteu lesz, mert 
Töviseu az aradi gyorsvonattal fog  összeköttetni, 
mely csakugyan másnap délután 2 órakor Budapes-
ten van. A mi az éjszakai vonatot illeti, az abból 
a szempontból terveztetik,^liogy a csíki ember már 
reggel korán Brassóban lesz és elvégezvén ottun 
dolgát vagy bevásárlását, még azon a napon haza 
is érkezhetik. Ezen felvilágosítások  után nem lehet 
sok kifogásunk  a menetrend ellen, de azt a lassú-
ságot, melylyel az utas Csíkból Brassóba csak 5 
óra alatt juthat, mégis csak sokalnunk kell. 

= A megyei ösztöndíjak és segély-
pénzek jóváhagyása. A mint értesültünk, me-
gyénk törvényhatósági bizottsága által ínég a mult 
évi augusztus hó végén az 1890 7. tanévi ösztön-
dijak és segélypénzek kiosztása tárgyábau hozott 
szeptember első felében  a vallás és közoktatási 
miirszter jóváhagyás végett felterjesztett  liat&rozat 
5 hónap eltelte után ezelőtt pár nappal érkezett le 
a vármegyéhez jóváhagyólag s ekkor is n megye 
alispánjának sürgetésére. Ezzel egyidejűleg helyben-
hagyott a ditrói polg. iskola fenntartására  ideigle-

nesen megszavazott 800 frt  segély, valamint a 
csik-somlyói főgymnasium  internátus* költségeire 
megajánlott összeg is. Az a közönyösség, mely a 
nevezett minisztérium bureaujában évenkint az j(je 
vonatkossó határozatok helybenhagyásáról nyilvánul, 
igazán megfoghatatlan  előttünk. Hiszen a ki segélyt 
kér, az arra rá is van szorulva. As habár késin 
jó is jól esik az illetőnek; de a késedelem lerontja 
ennek jótékony hatását, midőn kénytelen a szidó 
a kilátásba helyezett segélyt drága kamat melletti 
kölcsönből fedezni.  As 1880. évi XXI. t. cz. 5. 
világosan rendelkezik a törvényhatósági határozatok 
végrehajthatóságáról, s nézetűnk szerint, ha az he-
lyesen interpelláltatik, a felterjesztéstől  számított 
40 nap elteltével nem szükség a határozat sanctió-
jára várni, hanem egyenesen végrehajtaui, minden 
hosszabb várakozás nélkül. 

ORSZÁGGYŰLÉS. 
A képviselőház január 12-én kezdette meg 

üléseit, s mindjárt annak elsején tárgyalás alá 
vette a mérsékelt áru marhasó árubabocsájtásáról 
szóló törvényjavaslatot. 

A pénzügyi bizottság részéről N e m é n y i 
Ambrus előadó ismertette a törvényjavaslatot, 
mely a gazdaság szempontjából igen fontos  ked-
vezmény. 

B r á z a y Kálmán szintén elfogadja  a javas* 
latot, csakhogy egyes módosításokat javasol, ne-
vezetesen : 

1. A marhasó az egész országban önkölt-
ségen egy árban értékesítendő. 

2. A bárczarendszer, ugy a mint a törvény-
javaslatban van, fent  nem tartható és az erre vo-
natkozó intézkedések kereskedőknél módositaudók, 
a gazdaközönségre nézve pedig teljesen elej-
tendők. 

3. A nyitramegyei gazdasági-egyesület óha-
jához képest az olcsó marhasó 50 kilogrammos 
ólmozott zsákokban bocsátandó forgalomba.  (Élénk 
helyeslés a bal- és szélsőbalon.) 

Zi chy Jenő gróf,  Oko l i c s á n y i László 
és A s b ó t h János hasonló értelemben nyilat-
koztak. 

L n k á c s László pénzügyminiszter nem fo-
gadta el a beadott módosítást, mert hisz nem 
szabad egyoldalulag csupán a gazdaközönség ér-
dekeit tartani szem előtt, hanem figyelemmel  kell 
lenni a kincstár érdekeire is. Felemlíti, hogyha a 
só árát egységesen állapítanák meg, az a helyzet 
állana elő, bogy éppen az ország szegényebb vi-
dékeit, az előállítás helyéhez közellakö szegényebb 
lakosságot sújtanák ezzel, s ők kénytelenek len-
nének a marhasót jövőben a jelenlegi kedvez-
ményes árnál drágábban venni. 

A képviselőház többsége ezntán a kormány-
javaslatot eredeti szerkezetében fogadta  el. 

Január 13-án pedig kezdetét vette 
a költségvetés 

tárgyalása. 
H e g e d ű s Sándor előadó ismertetve a 

költségvetést általában, rámutatva az egyes tár-
czáknál tapasztalható emelkedésekre, bizonyltja, 
hogy a kiadások megnagyobbodása arányban áll a 
folytonoi-an  szaporodó jövedelemmel, s igy az 
1897. évi költségvetést, mely aktív és reális, ngy 
általánosságban, mint részleteiben való elfogadásra 
ajánlja. (Helyeslés a jobboldalon.) 

H o r á n s z k y Nándor : Tisztelt Ház I Én 
a magam részéről teljes tudatában vagyok snnak, 

Hisz a nagyságos urak szive sinis köböl. * 
* * 

Harmadik kép. Valahol a nefelejts  utczában, 
ott is a harmadik emeleten lakott Szlányi József 
egy hónapos szobnban. S a nagyságos ur még sem 
testeit nagyúri lábaival oda (elfáradni.  Bizony a 
hónapos szobák nem szoktik nagy ténynyel búto-
rozva lenni s a kis szöszkt* lányka nem is tudja 
— hova leültetni a nţgysâţos nrat. De a nagysá-
gos ur — a fin  de siecle korában megpsik az is 
— nem válogatós. Megelégszik azzal a háromlábú 
székkel is, melyet további eshetőségek kikerülése 
végeit ahhoz az asztalhoz támaszt, melynél a kis-
asszony épen variogat. 

Pedig hánys/.or elmondja neki: kár azt a kis 
kezet fárasztani,  azokat a gyönyörű szemeket ron-
tani. Többet érnek azok, mint a legértékesebb 
gyémánt. 

A leány hamiskásan kacsint a nagyságos ur 
szemei közé: 

— Csak az a kár, hogy nem fizeti  meg senki. 
A nagyságos nr bosznsan csap az asztalra: 
— Hányszor mondjam, hogy tegye már le 

azt a varrást ?1 
— Nem tehetem. Mondtam már, hogy ennek 

készen kell lenui a József  névnapjára. Nagy ára 
van annsk, a nagyságos ur nem tndná azt nekem 
megaJui 1 

— Ugyan? 
— A József  szerelme. 
Az osztályfőnők  felkaczagotl. 
— Hisz az én szerelmein már ugy is az öné l 

Többet ő sem adhat, sőt még én meg is fölözöm  I 
— Ugyan mivel ? 
A leányka közeledik a székhez. Az osztály-

főnök  egy kis eluit vesz ki zsebéből. Kelpattantja 
fedelét  s a leány önkénytelenül kapja vissza sze-
meit, hogy meg ne vakoljon. Pazar féuyt  szór 
szeine közé a gyémánt ékszer vakító sugám. Az-
táu ráhajol ismét s önfeledten  nézi, nézi észre sem 
vév, mint vonja karját dereka köré a nagyságos 
ur, mint szoritja magához félkarjával  s csak arra 
eszinél fel,  mikor az újra lecsukja az etoit fedelét, 
s odaadja neki, hogy az az övé, tegye el. 

Elfogadja,  elteszi. A másik pedig odavonja 
ölébe s tQléhez hajolva susogja: 

Nos, ki szerelme ér hát többel? 
A lány nem szól semmit, csak lehajol s meg-

csókolja az osztályfőnök  borotválkozástól vörös 
arczát. 

Azt hiszik nem látja senki. 
A lépcsőkön pedig épen akkor rohan fel 

S/lányi József  boldog örömmel. Akkor értesült 
volt, bogy 600 fitos  hivatalnokká léptették elfi. 
Tegnap még álmodni sem merte a 400-at a ma 
80 kros napdijatból 600 frtos  Írnok lett, 

A szeretkezők semmit sem vesznek észre. 
Nem látják, mint nyitja fel  az ifja  csendesen az 
ajtót, hogy kedvesét meglephesse, n^m látja, mint 
változik annak felhevült  arcza egyszerre halál-
sápadttá, mint vonja be maga után az ajt^t s ro-
han kétségbeesésével együtt maga sem tudja hova 
merre, hallgatva s keresve a szót, mely megment-
hetné az örülés tői. Fut végig az ntezákon, szivét 
ugy szorítja valami össze, hogy egy hangot sem 
képes kejteni, csak a szive fáj,  a keble sajog, zihál. 

De ki t̂örődnék egy napidíjas bánatával? 
Hiszen tneg van fiz.etve  jól. NapdijasbAI 600 frtos 
hivatalnokká léptették elő 1 

Mikor a nagyságos nr olyan jó szivfl  1 • 

Finale. Másnap Szlányi József  pontosan meg-
jelent az irodában. Mint egy automata fogadja  a 
gratulációkat s nem szól egy szót sem. 

Cstk mikor az osztályfőnök  belép, tör ki 
szive keserne s kinevezési okmányát indnlatosan 
dobja aunak lábai elé. Ez ránéz tazhen égd ar-
czára s szobájába vonul. 

A többiek kíváncsisággal vegyes megdöbbe-
néssel néznek Szláuyira. Ez erimen msjoris poten-
tiae. mely büntetlenül nem maradhat. Bistosra ve. 
heti elbocsátását. 

Hja, a nagyságos nr nem szereti a tragoe* 
diákat I . . . ParvMU, 
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hogy az ország viszonyai 1867. óta olyan szeren-
csétlen viszonyok között n*>m voltak, mint ma, a 
midőn az anyagi kizsákmányolásnak, a politikai 
üldözésnek, a töivényen kivfili  állapotnak és kor-
hadt parlamenti viszonyoknak mámoros napjait 
éljttk. (Cgy van! baltelöl.) 

Miután azorban a jelenlegi viszonyok köze-
pette egy komoly költségvetési vitának sem ér-
telme, fem  haszna nem lehet, (Ellt-nmondisok 
jobbfelöl.  Ugy van! balfelöl.)  ugy a magam ne-
vében, a,int azon politikai pártnak megbízásából is, 
amelynek kötelékéhez tartozni szerencsém van, 
egyszerűen annak a kijelentésére szorítkozom, 
hogy mi a költségvetést sem általánosságban, 
sem részleteiben meg nem szavazzuk. (Élénk he-
lyeslés balfelöl.) 

P o 1 ó n y i Oéza helyesli egészen Horánszky 
álláspontját, de mégis röviden kifejezést  akar adni 
a feletti  csodálkozásának, hogy Bánffy  Dezső még 
most is a miniszterelnöki szikben van, noha a 
felirati  vita alkalmával beismerte, hogy a képvi-
selőházat vesztegetéssel és erőszakkal hozta össze. 
Ezután hosszabban fejtegeti,  hogy Bánftynak  csak 
azért volt szüksége e nagy többségre, hogy Ausz-
tria javára annál biztosabban megszavaztassa a 
kvóta felemelést. 

Bánf fy  Dezső báró kijelenti, hogy Po-
lónyi kvóta fejtegetései  sem nem jogosak, 'sem 
nem alaposak, s tagadja, hogy mondotta volna, 
miszerint törvénytelen eszközökkel jött létre ez a 
ház és többség. 

K o s s n t h Ferencz nem fogadja  el a költ-
ségvetést és egyúttal nem fogadja  el az előtte 
szólott két képviselő álláspontját, kik a vitától 
való tartózkodást jelentették be, mert meggyőző-
dése szerint az ellenzéknek kötelessége elveit hir-
detni, védeni és érvényre juttatni. Ezután fejte-
geti, hogy az ország előhaladása nem a kiegyezés 
következménye, s végül azt igyekszik kimutatni, 
hogy a költségvetésben deficzit  van. 

A r á n y i Miksa: Ugy látja, hogy öreg ko-
runk daczára is fiatalok  vagyunk, s nincs abban 
igazság, hogy Magyarország pénzügyi helyzete zi-
lált volna, s hogy az, a mi az ország bevételeinek 
emelkedését előidézi, nem a nemzet jövedelmeinek 
szaporodásából származnék. Nem tnd beszélni Ma-
gyarország közgazdaságának hanyatlásáról, a nép 
szegénységéről, a mikor tiz év alatt 203 millióval 
emelkedett külkereskedelmünk. Meg van győződve, 
hogy az ország üszkös gyárkéményeinek füstje 
közül a szabadelvűség napjának sngárözönében 
emelkedik ki a nagy és fejlődő  Magyarország. 
(Helyeslés jobboldalról.) 

B n z á t h Pál az ország bürokratikus be-
rendezéséről beszél, mely egyrészt óriási költségbe 
kerül, másrészt a lakosságot állandó szolgai füg-
gésbe hozza a hatalommal. Sürgeti az antonoiniát. 
Elfogadja  különben a költségvetést. (Helyeslés a 
néppárt részéről. 

A jannár 13-iki ülésen elsőnek szólalt fel 
M a j o r Ferencz, ki a választási visszaélé-

seket ostorozta, ami felszólalásra  birta Wlassics 
Oynla kultuszminisztert, ki példákkal illusztrálta 
a néppárt választási eszközeit. 

W e r n e r Gyula a választások következ-
tében ele állott po'itikai helyzettel foglalkozik.  A 
nemzeti párt öt év előtt megerősödve került ki a 
választásokból. Mi az oka, hogy most érzékeny 
verességeket szenvedett? Az ellenzék eztaz«red-
ményt a hivatalos erőszaknak és egyéb vissza-
éléseknek tnlajdoiiitja. De hát 1892-ben ezek az 
eszkőzök ismeretlenek voltak ? Nézete szerint a 
nemzeti párt vertsségeinek egyik fő  oka a párt 
vezérletének szellemében rejlik. Legfőbb  oka a 
pártnak a választások előtt lefolyt  másfél  évben 
követett magatartása. (Helyeslés a jobboldalon.) 
Szól Apionyinak egy év előtt megirt kará&.onyi 
czikkéről, a melynek a tartalmával azóta követett 
magatartása homlokegyenest ellenkezett. Szél az 
erdélyi választásodról, a melyek azt az eredményt 
mutatják, hogy Erdélyben a nemzeti párt telesen 
elvesztetne a talajt. Elfogadja  a költségvetést. 
(Élénk helyeslés * jobboldalon.) 

B e n y o v s z k y Sándor gróf  az általános 
elszegényedésről (s a polgárok igazságtalan neg-
terheléséről szól. fibben  és a rossz közigazgatásban 
látja a nemzetiségi kérdés legfőbb  okát. A költ-
ségvetést nem szavazza meg. (Helyeslés a szélső-
balon.) 

Kr i s tó f fy  József  a költségvetés realitá-
sáról meggyőződvén és a kormány iránt bizalom-
mal viseltetvén, elfogadja  a költségvetést. Végül 
fejtegeti  a függetlenségi  párt álláspontjának meddő 
voltát. 

A jan. 14-iki ülésen felszólal 
P a d e r Rezső a néppárt részéről, ki azt 

hangoztatta, hogy Magyarország megszűnt keresz-
tény állam lenni. 

L é v a y Lajos a néppárt ellen polemizál. 
V á r o s s y Gyula kijelenti, hogy most nam 

szándékozik réűletes birálatba bocsájtkozni, ha-
nem fenttarlja  ezt a jog >t a miniszterelnöki íár-
czára, mert nézete szerint a miniszterelnök volt 
az, aki intézte a választási hadjáratot és okozója 
lett annak, hogy sz ország utal kOsbeesAlésbep 

levő nagy állampolitikai jellemek ebből a Házból 
Hiányoznak, csupán azért, mert neki ngy tetszik 
és éppen ezen miniszterelnök az, a kimk kor-
mányelnöki vezetése alatt van a magyar királyinak, 
szégyenszemre magyar királyinak ezimzetes kor-
mányzat-, a melynek semmi más feladata  nincs, 
mint az országot végső eredményében az osz 
trák érdekeknek átszolgáltalni. (Ugy van! Ugy 
van! a szélsőbaloldalon.) 

B e r n á d y György megtámadja a nemzeti 
pártot a vitában való részt nem vétele miatt, s 
fejtegetvén  a kiegyezés után tapasztalható orszá-
gos fellendülést,  kijelenti, hogy elfogadja  a költ-
ségvetést. 

P i c h I e r Győző szemére hányja Bernády-
nak, hogy függetlenségi  párti elnök volt Maros-
Vásárhelytt és most kormánypártivá lett. 

A s b ó t h János azt fejtegeti,  hogy a nép-
párt nem felekezeti  párt, mert czéljuk Magyar-
ország alkotmányos intézményeit akármilyen ol-
dalról jövő támadások ellen megvédni. Azt, amiben 
a magyar állam egységének nemcsak szinbolumát, 
hanem fővédelmét  látják, a magyar szent koroná-
nak összes jogait, teljes fényét  helyreállítani, a 
vallásbékét újra helyreállítani, — ez a föt  ölek-
résük. (Helyeslés a néppárt részéről.) 

A jan. 16-iki ülésen 
P o I c z n e r Jenő szólalt fel  elsőnek a 

szélsőbaloldal részéről, kt erősen támadja a mi-
niszterelnököt a választási visszaélések miatt. 

Fejtegeti továbbá, hogy Magyarországról 
joggal elmondhatják ezután, hogy a politikai kor-
rnpezió hazája, mert hiszen nálunk a megvesz-
tegetés, lélekvásárlás megengedett dolog. (Ugy 
ran! Ugy van! a szélső baloldalon.) Magyar-
ország igazságügyminiszterét kérdi, hogy a bün-
tető törvénykönyv értelmében intézkedett-e, hogy 
a bevallott megvesztegetés és hivatali erőszak 
miatt megindittassa a vizsgálatot a miniszter-
elnök és a bűnös hatóságok ellen. (Helyeslés a 
bal- és szélsöbaloldalon.) A miniszterelnököt kérdi, 
honnan vette azokat a milliókat, a melyekkel 
megvásárolta nagy többségét ? Neki nagy a gya-
núja, hogy azok a milliók egyenesen Bécsből ke-
rültek a miniszterelnök kezébe, hogy azokkal az 
osztrák érdekeknek szolgáló többséget megvásá-
rolja. (Nagy mozgás a jobboldalou. Felkiáltások : 
Kikérjük magunknak !) Aki veszteget, maga is 
megvesztegethető. (Nagy mozgás a jobboldalon. 
Ugy van I Ugy van! a szélsőbaloldalon.) 

Az e 1 n ök erre rendre utasítja a szónokot 
L u k á c s László pénzügyminiszter felemlíti, 

hogy a jelenlegi vita alkalmával a költségvetése 
ellen szakszerű kifogás  nem emeltetett. Oly táma-
dásokra, mint a minőt az imént Polczner kép-
viselő tett, bővebben reflektálni  nem kíván. (Fel-
kiáltások a szélsöbaloldalon : Nagyon kár. Jaj. 
Elnök csenget.) Az a vád, a melyet Polczner a 
szabadelvű párt ellen és a miniszterelnök ellen 
emelt, el lett intézve az elnöki rendreutasít ássál. 
(Helyeslés a jobboldalon.) A képviselők egyrésze 
oly thémákkal foglalkozott,  a melyek egyáltaláhan 
nincsenek a budgettel összeköttetésben. 

Ezután Kossntb Ferenczo/.el szemben védi a 
költségvetés realitását, s beismeri, hogy a vidéki 
takarékpénztáraknál a kamatláb még mindig 
nagyon magas. Elismeri, hogy e tekintetben nem 
állott be a kívánatos javulás; azonban haladás 
mutatkozik, ha a 10 — 15 év elő ti viszonyokat 
nézzük. És ha azt mondják, hogy a megélhetési 
viszonyok nehezedtek a drágább kamatláb követ-
keztében, vegyék tekintetbe azt is, Imgy például 
a földbirtok  értéke és a haszonliér tetemesen 
emelkedett. Ezzel szemben a megélhetésre való 
eszközöknek, főleg  az ipari czikkeknek árai, ép 
pen az ipar tetemes emelkedése folytán  jelen-
tékenyen csökkentek. S ha mindezek daczára pa-
naszokat hallunk a megélhetés nehézsége miatt, 
azoknak igen jelentékeny része nem az objektív 
körülmények rosszabbodására, hanem arra a szub-
jektív körülményre vezethető vissza, hogy az 
egyéni igények minden mértéket meghaladólag 
emelkedtek, hogy a fényűzés  oly mértéket öltött, 
a mely sem az egyének társadalmi pozicziójával, 
sem vagyoni viszonyaival arányban nincs. (Élénk 
helyeslés jobbfelől.) 

Mocsy Antal a néppárt politikáját védi. 
mely az ország keresztény erkölcsi alapját akarja 
megmenteni. 

A jannár 16-iki ülésen 
ftyőry  Elek előbb a néppárt politikáját 

ostromolja, s azntán hosszasabban fejtegeti,  hogy 
a kormánypárt nem liberális párt, csak a nevet 
viseli, de cselekedeteiben nem az, sőt nem is 
lehet az a 67-es közösűgyes alapon. A költség-
vetést nem fogadja  el. 

M a r j a i Péter a szélsőbaloldalról szintén 
a költségvetés ellen beszél. 

K o m l ó s s y Ferencz a néppárt politikáját 
kárhoztatja, s noha a kormánynak bizalmat nem 
•zavaz, de a költségvetést elfogadja. 

KÜLFÖLD. 
A lefolyt  héten Eorópa politikusainak figyel-

mét az uj orosz külügyminiszter kinevezése vette 
igénybe. Minden ország kormánya máskép magya-
rázza ennek jelentőségét. Mnrawiew berezeg, mint 
Lobanow utóda csakis a francziáknak  tetszik, 
mivel ő egy határozott franczia  barát, ellentétben 
az elődeivel, kik közfii  Gortschakow a francziákat 
gyűlölte, Giers nem szerette őket, Lobanow pedig 
megvetette. 

Mindenesetre az nj orosz külügyminiszter 
kinevezése okozta azt is, hogy a mi külügymi-
niszterünk is Berlinbe utazott a fekete  sasrend 
ünnepélyére, a mi nagy jelentőségű esemény, mert 
nem szokás, hogy a fekete  sasrend idegen lovagjai 
személyesen vegyenek részt ebben és hacsak nem 
fejedelmi,  királyi vérből valók, az sem szokás, 
hogy uj méltóságúnál személyes megjelenésűkkel 
mntassák be. 

Golucbowszki gróf  tehát nem a nemzetközi 
udvariasság meg nem irott szabályainak engedett, 
a mikor oly sietve indnl Berlinbe. Ez az ntja 
annál tőbb magyarázatot igényel és annál több 
magynrázgatást fog  maga után vonni, mert a vi-
lág általános csodálkozását és meglepetését nehéz 
valami tiszta és egyszerű flrflgygyel  kielégiteni. 

Goluchowszky gróf  kétségtelenül igen hamar 
jutott a fekete  sasrendhez. A német császár kegye 
sokkal hamarább kereste fel  Ferencz József  csá-
szár és király uj külügyminiszterét, mint elődjét 
— pedig az Kálnoky gróf  volt — és ez a kegy 
nem is már teljesített szolgálatok jntalma akart 
lenni, mint inkább az örr< ndetes jövendők elis-
merése. 

Az osztrák-magyar külügyminiszternek lesz 
tehát kivel beszélnie Berlinben. 

És ha előre nem látott dolgok kerülnének 
uapirendre, ez nem a hamburgi leleplezések által 
felidézett  nyugtalanság lesz, a mely már különben 
is lecsillapult. A keleti kérdés lesz az, melyek 
végtelenül bonyodalmas szövevényében elég moz-
zanat. van, a melyekről a fekete  sasrend ünnep-
ségéit a Berlinbe sietett politikusoknak beszél-
niük kell. 

Szabad gondolni, de kimondani sem tilos, 
hogy a mennyiben a czár nem döntött volnu Lo-
banow utódjara nézve és ha választása nem esett 
volna Muraviev grófra,  . ez a kérdés még sem 
lett volna elég fontos  arra, hogy télvíz idején 
Berlinbe indítsa a király külügyminiszterét. 

Különben ez nlazásnak jelentőségét leginkább 
kitünteti azon körülmény, hogy a külügyminiszter 
elutazása előtt közös miniszteri tanácskozás volt, 
melyen résztvett a táborkai- főnöke  is. 

Halálozások. 
Egy derék férfi  halála. 

Gyergyó-Szentmiklós község közéletét, szel-
lemi és erkö'csi intézményeit sulvos veszteség 
érte. E nagy veszteséget jt lenti az a gyászjelentés, 
melyet Gyergyó-Szeutmiklos községe adott ki, s a 
melyben mély fájdalommal  tudatja, hogy Benőlek 
György, njug. csász. és kir. vezérkari őrnagy, <t 
badi-érem és katonai érdemrend és a szt. Ati:ia-
rend tulajdonosa, az országos vereskereszt r^ylet 
gyergyói fiókjának  elnöke, az Eoake fiókjának 
pénztárosa, községi képviselő-testület tagja, az 
óvoda és iparos tanoucziskolai bizottság elnöke, 
a polgári iskolaszék alelnöke és számos egylet 
páratlan tevékenységű tagja; a haldoklók szent-
ségének bnzgó felvétele  után f.  hó 9-én reggeli 
5 órakor, rövid szenvedés ntán, monkás élt lének 
80-ik évében az Urban elhunyt. 10-én régbunent 
temetése olyan volt, a minő csak azon kevesekn k 
jut ki, a kik életüket, működésűket a közérdek 
javára szentelik. A község, rang és osztálykülönb-
ség nélkül mély fájdalommal,  az őszinte részvét 
igaz érzésével bornlt le arra a koporsóra, arra a 
sirra, mely egy feláldozó,  nemesen dobogó s a 
közjóért lnnkadatlannl lángoló szivet zár magába. 
A halál Gy.-Szenlmiklóstól egy emberi közkincset 
rabolt el. Napjainkban páratlan élet aludt ki 
benne, mely 30 éven át csakis a község intéz-
ményeit és közügyeit szolgálta, s a mely bízott, 
ságban benne volt, annak írásbeli s munkálkodás 
terheit ő viselte és valóban katonai pontossággal 
intézett el minden ügyet. Szobája jótékony intéz-
ményeknek valóságos hivatalos helyisége volt, hol 
oly pontos rendet tartott, hogy ennél nagyobbat a 
legkritikusabb hivatalban sem lehetett volna ta-
lálni. A község részvétét és veszteségét a boldo-
gultunk koporsója felett  ezernyi könnye/őn>k 
Görög .Toáchim tolmácsolta gyönyörű gyászbeszé-
dében. Ravatalára díszes gyászkoszol ut helyeztek : 
a község, a vereskereszt-egylet, az óvoda, a csa-
lád stb. begjobbai) fokozta  » mefbstoU  réssTéUt 
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e koszornk között a kis óvodásoké, a szalagon 
ezen felirattal:  „a jó nagyságos árnak". Igy ne-
vezték a boldogaltat ugyanis a község óvodás 
cseppségei, kiknek minden napos látogatója volt. 

A königgr&tzi hires Benedek nagybátyja vólt 
a boldogultnak, s ez atóbbi is katonai nevelésben 
részesült, a csíkszeredai és kézdivásárbelyi régi 
kadét iskolákban tanult szülői költségén s 1846-ban 
badnagygyá neveztetett Azon időben a székely 
fiaknak  tisztekké való előléptetése nagy nehezen 
ment; mert a Mária Terézia germanizáló rend-
szere s titkos politikája német, szláv és oláh 
származásukat juttatott tisztségekre, s a képzett 
székely ifjak  Srmesteri ranggal háttérbe szorultak. 
A boldogultnak sajátkezű feljegyzése  szerint a 
mellőzött székely ifjak  kivfile  még a következők 
voltak: Balázs Endre, Baricz István, Pál József, 
Horváth Ignácz, Gál Sándor, Mártonffy  Zsigmond, 
Bocskor Ferencz, Puskás József,  Mike Lajos, 
Gergely Mihály. Ezek magok között magyar ön-
képző társaságot alakítottak 1840-ben. czélja volt 
az önmivelés, a hazaszeretet, nemzeti érzés és 
magasabb kötelességérzet fejlesztése  és öntuda-
tossá tétele, továbbá a székelyeknek eddig igen 
gyér katonai előléptetését, valamint a 60 éves 
korig tartott szolgálat apnszlását előkészíteni. 

De a társaság mükölése — ennek vezetőjé-
nél Balázs Endre őrmesternél, kémkedés utján már 
1818. elején felledeztetvtn,  mindnyájat letartóz-
tatták, bebörtönözték s vi/sgálat alá vették. 3 évig 
tartott a vizsgálat, mely után Gál és Mika kisza-
badullak. a több 9 hivatalvesztésre s több-keve-
sebb évi fogságra  ítéltetett. A büntetésektől nem 
léitek, vizsgálat alatt semmit se tagadtak. Végre 
a felség  megkegyelmezett nekik, sőt később elő-
léptetésben is részesülték: a boldogult őrnagy 
1846-ban hadnagy lett s a vezérkari irodában 
szolgált. Itt érte a szabadságharcz, de vérző fáj-
dalmára, körülményéi igy magukkal sodorták, 
hogy a dicső harcz a feje  felett  szállottéi. 1862-
ben magyar érzelme miatt, nyugdíjazták, letele-
pülvén 8/.ülőközsé;ében, fársdhatatlau  tevékenysé-
gét a község jólé'éért s kulturális intézményeiért 
áldozta. Ily közht.sznu mu ikajaban, épeu mikor a 
í'aragász iskola vigyonat leltározta, hirtelen szív-
szélhűdés érte, melyre e^y hét múlva halála be-
következett. Az egész község áldja a páratlan 
nemeslelkU öreg emlékét, kinek elhunyta pótolha-
tatlan veszteséggel sújtotta az egyházi és erkölcsi 
intézményeket s a község más közügyeit. 

Megint kidőlt a megyei ipav- és kereskede-
lem és társadalom egyik oszlopos tagja. B o m-
f  e 1 d F é l i x csíkszeredai sörgyáros f.  hó 16-én 
este '/jlO órakor hosszn, kinos szenvedés alán 
meghalt. 

Családja megrendítő fájdalommal  állotta körfii 
ravatalát mert elveszítette a kiválóan gondos és 
szerető férjet,  apát, nagyapát, apóst, testvért és 
rokont. 

Ravatalát sok diszes koszorú borította, 
köztök az özvegye, gyermekeié, dr. Csiky Józselé 
liomfeld  Jánosé, Gál Józsefé  és nejéé, Leicht 
Károlyé. 

Csik-Mádéfalva  egyik ismert alakja, R á d u 1 y 
Mózes január 16-én meghalt hosszas betegség 
ntán. Az elhunyt a községi közéletnek tevékeny 
tagja volt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tavasz télen. Hallatlan időjárás van 

Csíkban mindenfelé,  mert az még nem történt 
meg soha, hogy jannár közepén sár és víz legyen, 
mint akár márcziusban. A vendéglősök kétségbe 
vannak esve, hogy honnan veszik majd a nyári 
szükségletre a jeget, de vigasztalhatják magukat 
a kfiszoni  öreg emberek azon jóslásával, hogy 
januári sár, mársziusi jeget jelent, a mely jóslás 
már is bevált, mert jannár 18-án olyan hólepel 
borítja már az egész megyét, hogy ugyancsak 
lesz dolga a tavaszszsl a napnak, ,mig azt el 
tudja olvasztani. 

— Előljáró választások. A felosiki  szolga 
birói járás területén a községi elóljárósági válasz 
tások folyó  hó 18-án kesdödtek s bezárólag február 
14-ig fognak  tartani, 

— A törvényszék pertára és a járás-
bíróság düledező helyisége napi beszéd tárgyát 
képezi Caik-Szeredában, a mióta lapunk ezen helyi 
ségek tarthatatlan állapotát közétette. Mindenkinek 
van hozzá megjegyzése, véleménye, csupán azon 
hatósági közegeknek ninosen, kikhez ezen kérdés 
akár közegészségi. akár -közbiztonsági szempontból 
tartozik, ök ugy látszik aa egész dolgot nem tekin 
tik egyébnek, mint olyan tárgynak, mely alkalmas 
arra, hogy újságban megjelenvén róla a közlemény 
unalom nélkül lehet elolvasni. Egy szóval as égési 
előttük szórakozási tárgy és nem olyan közügy, 
melylyel az igtató hivatalban való megjelenés nél-
kül ÍH foglalkozni  kell. Pedig különösen a járás-
birtiultc helyisége olyan összedűld 

faszerkezet  minden feltámasztó  oszlopok daczára is 
összeroskad s maga alá temet bíróságot, tárgyaló 
feleket,  tanukat és kétsegtelen, bogy ezen fenye-
gető veszedelem okozói, a felügyeleti  gondatlanság 
miatt büntetőjogilag is felelősök  lesznek. 

— A megyei polgári leányiskolában 
a szokásos félévi  vizsgálatok a következő rendben 
fognak  megtartatni: jannár 29-én d. e. 8 - 1 9 az 
I., d. u. 9—5 a II., január 30-án d. e. 8—12 
a III., d. u 3 —5 a IV. osztály vizsgálata minden 
tantárgyból. E vizsgálatokra az érdekelt szülőket 
s a tanügybarátait tisztelettel meghívja a tan-
testület,. 

— Vizsgálatok a osiksomlyói tanitó-
képezdében január 22-én veszik kezdetűket, a 
mikor is a magántanulók vizsgáznak irásbelileg, 
jan 23-án ugyancsak szóbelileg, jan- 25-én, 26-án, 
27-én, 28-án és 29 én pedig az össze» osztályok 
vizsgálatai lesznek e különböző tantárgyakból. 

— Farsang. A csik-szentmárton-csekefalvi 
„Polgári olvasókör" saját pénztára gyarapítására 
1697. január 23-án, a kör helyiségében, a csik-
sze -edai első zenekar közreműködése mellett zárt-
körű tánczestélyt rendez. 

— A gyergyó-szentmiklósi tűzoltó 
egyesület az idén is megunja szokott népies 
bálát, még pedig f.  hó 30 áu a községház nagy-
termében. A rendezőség már megalakult s meg is 
kezdte buzgólkodását, hogy siker dolgában az 
idei tánczuiulatság is méltó legyen az előzőkhöz. 
A rendező-bizottság elnöke Simon Balázs, helyet 
tes elnöke Hozó Pál. 

— Honvédek garázdálkodása. Szerdán 
késő este egy pár bonvéd felpityizálva  mentek a 
város utczáin, éktelen lármát és dalolást csapva. 
A lendőrök felszólítottak  a kurjongatás abbanha-
gyására, mire a vitéz atyafiak  még gorombáskodni 
kezdettek, sőt oldal fegyvereiket  is használni akar-
ták. A két rendőr szerencséjére arra |ött Rosen-
t'eld korcsmáros, ki a nagy botjával kiütötte a 
honvéd kezéből a fegyvert  és igy a rendőrök le-
It-g 'verezve bekísértek a városi fogházba  a garáz-
daluodó honvédeket, honnan csak a napos tiszt 
közbenjárására szabadultak ki. Reméljük, hogy a 
zászlóalj parancsnok meg fogia  értetni a honvéd-
ség ţel, bogy a fegyveres  erő első sorban van 
kótílezve arra, hogy a polgárság békéjét ne za-
varja, sőt azt becsülje. 

— Felülfizetés.  A korcsolya-eslély véd-
nöke Mikó Bálint főispán  ur, miután az estélyen 
elen nem lehetett, dr. Bocskor Béla elnöknek 

korcsolya-egylet czéljaira 16 fiiot  adott át. 
— Tüzek. Csicsó községbon folyó  hó 7-én 

Búzás János szalmakazla gondatlanságból kigyuladt 
leégett. A kár jeloutéktelen. — Gyiines Ugrapa-

takáu pedig Fekete Elek csűre lett gondatlanságból 
tűz áldozatává. 

— Haroz egy osendőrrel. Kászon-Altiz-
ben Pál Joachim öcsét e hó 4-én össze-vissza 
verte az utczán, a földre  teperte és oly kegyet-
lenül bánt el vele, hogy csakhamar a csendőrség, 
nek is be kellett avatkozni a két testvér közötti 
viszályba. De a verekedő bátya a csendőröknek 
is ellenszegült, sőt az egyiknek a fegyverét  is el 
akarta venni. Terve azonban nein sikerűit, mert a 
csendőr egy szúrással minden további ellenállástól 
elvette a kedvét. 

— Előfizetési  felhivás.  Alulírottak hivat-
kozva Csikvármegye tkts törvényhatóságának 18U5. 
márczius 18-án kelt határozatára, melyben a „Csík-
megyei füzetek"-et,  mint a vármegye minden hü 
fiát  egyaránt érdeklő müvet megvétel általi támo-
gatás végett a kebli községeknek ajánlatba hozza, 

tisztelettel kérjük fel  a vármegyénk községeinek 
elöljáróit, szíveskedjenek nevezett müvet, mely-

ből ia fűzet  már megjeleut a hatáskörük alatt álló 
községek iskolák, olvasókörök és egyesületek levél-
tárai stb. számára megrendelni, egyeseknek is 
ajánlani s ez által a vármegye leiráBát, történetét, 
as egyes polgári és egyházközségek, nevesebb csa-
ládok és kiemelkedettebb világi és egyházi fiak 
múltjának megírásai a következő füzetek  kiadásá-
hoz anyagi támogatásukkal hozzájárulva, — lehe-
tővé tenni. Előfizethetni  12 füzetre  2 frt  40 krral, 
6 füzetre  1 frt  20 krral Csik-Szeredábau Gyöigyja-
kab Mártonnál és Szentkirályou Vitos Mózesnél. 

Azóta a Rémi-szálló és a Hungária fogadó 
között, ahol tnr. Langermann vezérigazgató lakik, 
igen sürüen váltottak telefonüzeneteket.  Langermann 
úgyszólván naponkint látogatást tett a hercsegau-
szonynál, ugy hogy Rigó utóbb már féltékeny  i« 
kezdett lenni a feltűnően  szép fiatal  emberre, a 
kinek előkelőségét még emeli az a hatalmas kard-
vágás, mely monoklis jobb szemén végig- húzódik. 
A herczegasszony, ugy látszik, tényleg érdeklődött 
az elegáns megjelenésű angol iránt, mert miatta 
heves összekocczanás volt Rigó és a herczegasszony 
között. 

Langermann ugyanis este a Rémi-szálló étkező 
termében vacsorázott s oda várta a herczegasszonyt 
is, aki megígérte neki, hogy lemegy egy kiB lenére. 
Rigó tudva ezt, mikor a herczegasszony öltözködni 
kezdett este 10 óra tájban, hogy ígéretének eleget 
tegyen, kijelentette, hogy neki semmi kedve sincs 
magát mutogatni. 

A herczegasszonyt mód felett  felizgatta  Rigó 
ellenállása. Azzal fenyegetőzött,  hogy akkor elmegy 
ó egyedül. Rigó ezzel sem látszott törődni. A siöp 
asszony erre kérésre, fogta  a dolgot, de Rigó válasz 
helyett vette a kalapját s elhagyta a szobát. A 
herczegusszony dühösen csapta be utána as ajtót s 
felkiáltott:  „Igy báusz te itt velem. Vigyázz, mert 
kidoblak, mint egy kutyát". K fenyegetésnek  nem 
lett ezúttal következménye, de a féltékenység  je-
lenetek ismétlődtek, mert nem régen Chimay her-
czeg, a férj  egy párisi barátja révén, arra kért fel 
egy volt országgyűlési képviselőt, hogy a herczegnét 
szép szerivel, minden czigány kiséret r-élkül 
Bvájczba internálja, szúrt először szemet a heiczeg-
nőttek. A daliás termetű szép férfi  arczképével 
ajándékozta meg a herczegnét, a ki a fényképet 
átvéve, megcsókolta s azután pongyolájának redő-
nyei kö;é dugta: Rigó véletlenül megpillantotta a 
fényképet,  ingerülten darabokra tépte s az összeté-
pett kartonlap darabjain dühében tánczolni kezdett. 
A másik jelenet, a mely a váratlan elutazást nem-
csak sít ttette, hanem ugyszólva elő is idézte, pár 
nap előtt kezdődött. Rigó a herczegné óhajára 
áruba bocsátotta két hegedűjét. Egyetlen egy ko-
moly v<;vő jelentkezett s ez Borsody Vilmos volt 
színigazgató, jelenleg biztosító társauági tisztviselő 
volt. Rifó  készséggel mutogatta a hegedűket Bor-
sodynak, a ki iniut ügyes szóló hegedüjátókos, 
mindjárt játszani is kezdett. — A herczegné, a ki 
a másik szobában toilettet csinált, a hegedühjngra 
kíváncsim dugta be aranysárga fürtös  fejét,  azon 
lűszembon, hogy Jancsija muzsikál. Kellemesen 
csalódva konstatálta, hogy egy ismeretlen ember 
játszik, a ki kifogástalan  angol nyelven mutatkosott 
be neki. Minden fcszélyezés  nélkül foglalt  helyet a 
divánon s Borsodyt maga mellé ültetve, több nótát 
húzatott a fülébe.  Rigó az egész jelenet alatt a 
dühtói reszketve állott az ablaknál, a melynek füg-
gönyrojtjait idegesen szaggatta. 

A többszöri hegedüpróbálgatás után végre 
megalkudtak a hegedű árára, a melyet másnap este 
kellett volna Borsodynak kifizetni  B e miatt a dinéhes 
esti 8 órára meg is hivta a herczegnó, Borsody meg 
is jelent a pontos időben,, csakhogy ekkor már a 
szép herczegné s Rigó Jaucsi elutaztak.. 
lesz a vége a regénynek, az előrelátható. 

C S A B N O K . 
Milyen a czigányprimás féltéksnysége. 

Ugy látszik, hogy Rigó János fényes  napjai 
Chimay herczegné oldala mellett meg vannak szám 
lálva. Legalább a köztudomásra jutott féltékenységi 
jelenetek erre engednek következtetést. Első kő' 
gördülési es irányban két amerikai férfi  megjele-
nése tette, kik a Fortuna erdélyi aranybánya 
vállalat igazgatói, ök azt as ajánlatot tették 
herozegasMonynak, bogy tőkéjét helyezze as ő vál-
lalatokba, a melynek jövedelmezősége minden kétsé-
geu felül  áll. A herczegasszony figyelemmel  hall-
ani tit meg uz njáiilattevóket s velük foltiiuően 

állapotban van, j hosszasán tárgyúit. Távozásukkor mind a két igaz-
bogy minden tárgyalásnál félni  kell, hogy a rozzant gatót meghívta ebédre. 

Mi 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
MOLNÁR JÓZSBF. 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- i s LAPTULáJDOROS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N T I L T T É B.*) 
Szépvizl híré választás. 

Köztudomásu dolog, hogy mult év nyarán 
szépvizi Teutschné vendéglős, kuglis kertjében több 
mint 30—40 tekintélyes polgár 4s intelligens uri 
ember füle  hallatára agyán oda való ifj.  Deák 
Elek és ifj.  Deák György, egy köztiszteletbea 
álló iparos által „megsemmisült rabló gazembered-
nek, szidalmaztattak, — mit illetők elhallgatva, ily 
CBunnyán bepiszkolva máig is hallgatnak s a mi több 
bűncselekmény miatt mindkettő bűnvádi feljelentés 
alatt áll. 

Most már azt kérdjük, ilyen fajta  ember egy 
községben valami tisztet viselhet-e (megyei erdöőr) 
s a főbírói  tekintélyes állásra jelölhető-*? 

Mi mint Szépviz községi választó-polgárok 
szerény felfogásunk  szerint csak a mellett vagyunk, 
bogy a óiig szennyesét tisztára nem mossa — 
tisztviselőnek nem jelölhető, s ennélfogva  nem is 
választható. Különben utálunk volt birói múltjára. 

Ezt kiválóan a főszolgabíró  ur becses ükei-
mébe ajánljuk. 

Csik-Szépviz, 1897. január 18-án. 
Előttünk : Miklós  József, 

Bálás  Lajos, tanu. Szathmári  Ignácz. 
Szatbmári  Domokos. Miklós  Qergely  (Alberté). 

Nyomatott Ősik S»eredáb»n 1897. a laptulajdonos t*  kiadó Gyöigyjakab Mártoa könyvnyomdájában. 

*) Al e rovatban kuUttskért as aláírók Mull""-
Sssrk. 



Melléklet a „Csiki Lapók" január 20-iki 3-ik számához. 
E hirdető rovatban minden szó V r L . Í — J «XX— Minden hirdetésre imjan ad fel-
egţgzei beiktatása köiönaéges be- n | f t | i l |  | | | f l l | | | Ţ | ) u  A17" világosítást a kiadóhivatal • hir-
tökbfil  t kr. Crfmmel  ellátott hirde- J\  | J f  Vf  I l i i | | \ j U V U v A l dőléseket kívánatra d i j t a I a n a 1 
lésekért kfilAn  3C kr bélyegdij jár. I szerkeszt. 

Levélbeli tudakoaód ásókra kéras éggel adunk felvilágosítást,  ha a vilasara a bélyeget mellékelik. 

Két fiatal  ember 
családi tűzhelyet keres, hol kö-
zeiebi) „kihelyezett" kofferjeiket 
letéteményezhetik. Szives aján-
latok „Selyem^yerekek" jelige 
alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 

"Vállalkozó 
kerestetik, ki a gyimes-közép-
loki állomástól 20 kilométer-
nyire eső erdőterületre 120 
mnnkást volna képes favágatás 
végett szá litani. Kanczió meg-
kívántatik. Bővebbet a kiadó-
hivatalban. 

Egy pár ló, 
kocsi és szép szánka eladó ? 
Czim a kiadóhivatalnál. 

Két fiatal  ember 
családi tűzhelyet keres, hol kö-
zeiebi) „kihelyezett" kofferjeiket 
letéteményezhetik. Szives aján-
latok „Selyem^yerekek" jelige 
alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 

"Vállalkozó 
kerestetik, ki a gyimes-közép-
loki állomástól 20 kilométer-
nyire eső erdőterületre 120 
mnnkást volna képes favágatás 
végett szá litani. Kanczió meg-
kívántatik. Bővebbet a kiadó-
hivatalban. 

Házvezetőnő 
kerestetik, ki főzni  jól Ind s 
azon kivfll  minden házi teendő-
ket pontosan elvégez. Rövebbet 
a kiadóhivatal. 

Bútorozott 
ntezai szoba kiadó. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 

"Vállalkozó 
kerestetik, ki a gyimes-közép-
loki állomástól 20 kilométer-
nyire eső erdőterületre 120 
mnnkást volna képes favágatás 
végett szá litani. Kanczió meg-
kívántatik. Bővebbet a kiadó-
hivatalban. 

Házvezetőnő 
kerestetik, ki főzni  jól Ind s 
azon kivfll  minden házi teendő-
ket pontosan elvégez. Rövebbet 
a kiadóhivatal. 

Bútorozott 
ntezai szoba kiadó. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 

Kitűnő és olosó pezsgő 
kapható a:t élelmezési társaság 
szentmihályi raktárában. Meg-
rendelni leiet kisebb s nagyobb 
mennyiségben is. 

Házvezetőnő 
kerestetik, ki főzni  jól Ind s 
azon kivfll  minden házi teendő-
ket pontosan elvégez. Rövebbet 
a kiadóhivatal. 

Bútorozott 
ntezai szoba kiadó. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 

Kitűnő és olosó pezsgő 
kapható a:t élelmezési társaság 
szentmihályi raktárában. Meg-
rendelni leiet kisebb s nagyobb 
mennyiségben is. 

Bútorozott 
ntezai szoba kiadó. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 

Kitűnő és olosó pezsgő 
kapható a:t élelmezési társaság 
szentmihályi raktárában. Meg-
rendelni leiet kisebb s nagyobb 
mennyiségben is. Hálára kötelez e lap 

olvasó közönsége, ki 
nekem egy önálló ház-
tartás vezetésére egy 
Bzelid gazdasszonyt 
ajánl. Ajánlatok a ki-
adóhivatalhoz Hercur 
czim alatt. 

Társat keresek 
biztos és jó jövőjű vállalathoz, 
kinek némi tőkéje van. Nekem 
van gyakorlatom üzleti ügyek-
ben, tndok magyarul s németül 
levelezni s összeköttetéseim sem 
megvetendők. Ha akad, a ki 
hajlandó csekély befektetés  mel-
lett biztos jövedelemre szert 
tenni, írjon „Vállalkozás" czi-
men e lap kiadóhivatalába. 

Kitűnő és olosó pezsgő 
kapható a:t élelmezési társaság 
szentmihályi raktárában. Meg-
rendelni leiet kisebb s nagyobb 
mennyiségben is. Hálára kötelez e lap 

olvasó közönsége, ki 
nekem egy önálló ház-
tartás vezetésére egy 
Bzelid gazdasszonyt 
ajánl. Ajánlatok a ki-
adóhivatalhoz Hercur 
czim alatt. 

Társat keresek 
biztos és jó jövőjű vállalathoz, 
kinek némi tőkéje van. Nekem 
van gyakorlatom üzleti ügyek-
ben, tndok magyarul s németül 
levelezni s összeköttetéseim sem 
megvetendők. Ha akad, a ki 
hajlandó csekély befektetés  mel-
lett biztos jövedelemre szert 
tenni, írjon „Vállalkozás" czi-
men e lap kiadóhivatalába. 

Levelezni 
óhajtok szellemes hölgygyei akár 
postai, akár apró hirdetések nt-
ján. Szeretem az excentricitást 
és semmit sem gondolok a vi-
lág gondjával. A ki e gond-
talanságot velem megos/.tani 
óhajtja írjon „Excentricus" czi-
men a kiadóhivatalba. 

Hálára kötelez e lap 
olvasó közönsége, ki 
nekem egy önálló ház-
tartás vezetésére egy 
Bzelid gazdasszonyt 
ajánl. Ajánlatok a ki-
adóhivatalhoz Hercur 
czim alatt. 
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Agrár-takarékpénztár-részvénytársaság 

napjától 
rendszerint mindig 

a ki-
fel-

Maros-Vásárhelyt. 
Befizetett  alaptőke : egymil l ió korona. 

a) Pénzbetéteket vesz át naptól-napig vagyis a betét 
vét napjáig való kamatoztatás mellett is azokat 
mondás nélkül fizeti  vissza. 

A betétkamat 1897. január 1-től 4I/2°/o-ban állapittatik meg. 
Váltókat leszámitol és visszleszámitol. 
Jelzálog kölcsönöket nyújt földbirtokokra. 
Az összes kölcsönök igen mérsékelt kamat és kedvező visszafizetési 
feltételek  nyújtatnak 6—6 

b) 
c) 

Sz. 1—1897. 

Pályázati hirdetmény. 
A kászonalcsiki járáshoz tartozó C«ik-Szent-

mávton, Caik^Csekéfalva  ésCáik-Köztnás községuk-
bői illó Csekefalva  ezékhelylyel szervezett körjegy-
zői állás üresedésbe jővén, annak betöltésére pá-
lyázatot nyitok. 

Javadalma: évi 500 frt  fizetés,  60 frt  lak-
bér, 33 frt  irodai és faátaltny  és a magánmuiiká-
latokért szabályrendeletileg megállapított dijak. 

Fölhivom mindazokat, hogy a ki ezen állást 
elnyerni óhajtja a szabályszerűen felszerelt  kérvé-
nyét folyó  ávt-február  hó 2-áig hozzám beadni ne 
késsen, mert azon tnl kérvénye nem fog  figyelembe 
vétetni. 

A kászon alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Szentmártonon, 1897. január hó 1-én. 

3 - 3 
Székely Endre, 

főszolgabíró. 

A csiki vasutépitkezési és élel-
mezési réskvény-társaság gyi-

mesi téglatelepén 

50,000 drb jól kiégetett tégla 
1897 éri jannár hó 31-én vasárnap 

délelőtt 10 órakor 
tartandó önkéntes nyilvános árverésen 
egészben vagy részletekben is eladatni 
fog.  A tégla másodrendű és igy a tár-
saság a rendesnél olcsóbb árért is haj-

landó eladni. 
1—2 

VAGYON. VAGYONMÉRLEG-SZÁMLA. TEBDÉR. 

főkönyv 
lapja 

32 
2(5 
27 
26 
48 
29 

43 

1| Pénztár maradvány 1896. decz. 31. 
3 Váltókban 
3 Kütvéuyekben . . . 
3 Bankmellékhelyi benyújtásokban 
5 Folyó számla követelésekbe-n . 
G Értékpapírokban és pedig 10 drb. osztr.-magy. 

J ; b a n k r é s z v é n y b e n é s 3 5 . 0 0 0 n é v é r t é k ű 
j j 4 0 / o - o s j á r a d é k b a n 

7 Bizományi értékpapírokban 22,600 névértékű 
I -l°/0-os korona járadékban 

Osztr. ért. 
forint 

7502 
338957 
104887 
26054 
23160 

26528 

10000 

II 

537089 

kr 

01 
05 
26 

57 

56 

45 

Pfikönyv 
lapja 

29 
29 
29 
30 
39 
23 
41 

1 I 1 

4 
5 
6 
7j 
8 
»' 

io; 

Alaptőke a) 600 drb törzsrészvény 
b) 600 drb elsőbbségi „ . 

Tartalékalap a megelőző évről 10,512-95 
ennek kamatai . 630*78 
ennek gyarapodása 1896. évben 4280*84 

Elsőbbségi részvények biztosítéki alapja a 
megelőző évről 5356*47 
ennek kamatai 815-39 
gyarapodása 1896-ban 2140*42 

Visszleszámitolt váltótartozás . 
Bankmellékhelyi benyújtásokért . . 

„ számla átvitelért 
Takarékbet. éB tőkésített kamataiért 
Bizományi értékpapírokért 
Kórház alap és járuléka . . . 
Kifizetendő  osztalék 1895. év II. felére 

Osztr. ért. 
forint 

60000 
60000 

15424 

7712 
151195 
26054 
26475 

173829 
10000 

397 
6000 

kr 

537089 45 

Gyergyó-Szentmiklós, 1896. deczember hó 31 én. 

Krisztián Antal, s. k. 
pénztárnok. 

Szentpéteri János, s. k. 
v. igazgató. Blága Imre, s. k. 

igazgató. 

Ezen forgalmi  nyereség-, veszteség- ás vagyon-mérleg-számlákat a fő-  és segéd-könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben 
helyesnek találtuk. 

Ozifflra  Mihály, a. k. 
igazgatósági tag. 

Dr. Szentpéteri Kristóf,  e. k. 
* „ - — . 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi január hó 9-én. 

Vákár Lukács, s. k. 
igazgatósági tag. 

Jakabfy  Ignáoz, s. k. 
fb.  taft 

Jakabfy  B. Miklós, s. k. 
igazgatósági tag, 

Vákár László, s. k, 
fb.  taf. 



Jannár 20. S K I L A P O K . m. 

Sz. 6353—1896. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Csicsó község részéről közhírré té-

tetik, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi 
ni. kir. miniszter nr 39285—896. számú ma-
gas rendeletével eladásra engedélyezett Tol-
vajos oldal 232 ktb. területen törzsenkénti 
bemérés alapján felvett  27000 köbméter fe-
nyőfatömeg  1807. év február  2-ik nap-
ján d. e. 8 Órakor Csics^ község házá-
nál nyilvános árverésen el fog  adatni. Ezen 
fatömegből  75°/o haszonfára  esik, a többi 
tűzifa. 

Kikiáltási ár 33000 frt. 
Erről árverezni szándékozók oly meg-

jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverezési 
feltételek  megtekinthetők a felcsiki  főszolga-
bírónál, Csik-Csicsó község házánál, az er-
dőre vonatkozó bővebb felvilágosítások  pe 
dig a csíkszeredai m. kir. erdőbivatalnál tud 
hatók meg. 

Csik-Szereda, 1897. évi január hó 3-án. 
Fejér Sándor, 

1—2 főszolgabíró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 6831-1896. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyének gyergyói járásában fekvő,  Gy.-

Ujfalu,  Tekerőpatak, Kilyéufalva  és Vasláb közsé-
gekből alakult 6700. lelket számláló közegészség-
ügyi körben a körorvosi állás üresedésbe lévén, 
annak betöltésére ezennel pályázatot nyitok. 

A körorvos évi fizetése  800 forint  és termé-
szetben a kör székhelyén — Gy.-Ujtaluban — ki-
szolgáltatandó lakás, ezen kivül a vagyonosabb la 
kosok részéről a székhelyen 15 kr, a külközségek-
ben 25 kr látogatási és gyógykezelési dij, havonta 
egy hivatalos körútra díjmentes fuvar  a külközsé-
gek részéről, ezenkívül hetenkint egyszer — hétfő 
napon — saját költségén kiszállani a betegek lá-
togatására köteles. 

Felhívom mindazon, legalább is 2 évi gya-
korlatot kimutatni tudó orvostudorokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az oklevéllel, honos-
sági, valamint az eddigi szolgálatot igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  folyamodványaikat  hozzám 1897. 
február  15-óig adják be. 

Gy.-Szentmiklóson, 1897. jauuár 3-án. 

Nagy Tamás, 
főszolgabíró. •2—3 

Első magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat. I 

Gőzcséplőgépeink I 
a tökéletességlegmagasabbfokán  állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

ö s s z e s 
gaidasági gépeket gyártja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

gosítással díjmentesen szolgálunk. 
Kérjük mindon kérdéssel bizalommal 
hozzánk fordulni,  készséggel adunk 

kimeritő és felvilágosító  választ. 
C z i m : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

2 

Az a l c s i k i b a n k - r é s z v é n y t á r s a s á g 

5-ik évi közgyűlése 
1805 . február  hó 9 -én d. e. O órakor 

az intézet helyiségében lesz megtartva, melyre minden részvényes tisztelettel ineghivatik. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Bizottságok választása a szavazatok számbavételére és a jegyzőkönyv hitele-
sítésére. 

2. Az igazgatóság és fel  figyelő-bizottság  jelentése, az évi mérleg megállapítása 
és a nyereség felosztása  feletti  intézkedés. 

3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottságnak  szóló felmentvény  feletti  határozat. 
4. A vezérigazgató 1897. évi fizetésének  megállapítása. 
5. A vezérigazgatónak, pénztárnoknak és 7 igazgatósági tagnak 3 évre leendő 

megválasztása. 
6. A régi részvények és szelvényeinek, továbbá az ideiglenes részvényeknek be-

vonása feletti  intézkedés. 
7. A netalán beérkezendő indítványok tárgyalása. 

Az alapszabályok 42. §-ának kivonata: A közgyűlésen minden részvényes vagy személyese^ 
vagy meghatalmazottja — kinek azonban szintén részvényesnek kell lenni — gyakorolhatja szavazati 
jogát, köteles azonban minden részvényes a gyűlést megelőzőleg 3 nappal részvényét szelvényeivel 
együtt a pénztárnál letenni. 

A rr. í s r a z g - a t ó s á g - . 

BUDAPEST, Külső Vácá-ut 7. sz. 
7 ia 

|c»liore ttgyemi tesséki 

„KÉPES CSALÁDI LAPOK." 
A legolcsóbb  és azért  a legelterjedtebb  képes hetilap! 
Megjelenik  minden  héten bő szépirodalmi  és ismeretterjesztő 

tartalommal  és külön beköthető regénymelléklettel. 
Havonként kétszer „Hölgyek  Lapja" csimü félives  melléklet ad, pá-

risi divatképekkel és bő divattudósitással. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szer-

kesztve, hogy ifjú  és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-ba a régi és ujabb írói és költői gárda 

minden számottevő tagja dolgozik. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK"-nak regényei, elbeszélései, rajzai, hu-

moreszkjei, költeményei, kedélynemesitő olvasmányok. Irányczikkeivel a tár-
sadalom mindeu kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig ta-
nulságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden  évben négy regényt  ad  mel-
lékletül,  még pedig  csinos színes  borítékkal,  éves előfizetőinek. 

A „KÉPES CSALADI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató cse-
vegések, illetve kérdések és feleletek  tárháza. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetői  díjtalanul  közölhetik gondo-
lataikat az „előfizetők  postájában." 

„A KÉPES CSALÁDI LAPQK" képei lehetőleg alkalomszerűek, disze-
és tanulságosak 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számával XVIII-ik 
évfolyamába  lép. 

Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelen-
tek meg: 

Csendes világ, regény, Beniczkyné  Bajza Lenkétől;  Évfordulén, 
költemény, Jámbor  Lajostól;  Régi történet, beszély Lauka Gusztávtól; 
Hogyan ruhászkodjunk télen? orvosi czikk, dr. Fodor  tanártól;  Bál után, 
vig monolog, Oláh Györgytől;  A költő, költemény. Feleki  Sándortól;  Ver-
sek zenére, költemény, Rudnyánszky  Gyulától;  Boldog ujóvetl életkép, 
Mericzayné  Károssá  Irmától;  Megnyugtató történet, freskó,  Krúdy  Gyu-
lától;  Én is 1 regény, Tolnai  Lajostól. 

Mutatványszámokat  bármikor  szívesen  küld  A „KÉPES CSALÁDI 
LAPOK" kiadóhivatala  Budapest Vadász-u. 14. saját házában. 

Előfizetési  árak: 
s „KÉPES CSALÁDI LAPOK" a „Hölgyek Lapja" czimU divatlappal és a re-génymelléklettel együtt: w 

Egész évre e forint. 
Fél évre . . a forint. 
Negyed évre . 1 forint  60 kr. 

Figyelmeztetés. 
... _ £ k i 3 m" ejMzetdt gyűjt a az elsfizetési  összeget egyszerre beküldi, annak elisme-résül egy Usit) emlékkönyvet kaid a kiadóhivatal. 

terjesztését/* " e l ö f l " e t é B o k  megújítását, s lapunknak as ismerősök köreiben 
A

t
k i ^,,!*0?8,.0."® "óló hat frtnyi  előf  aetésl ősiségét 80 kr osomago-
°»« "" "" együtt egyaaerre beküldi, annak elismerésül 4 re-

eloflsetési  összeget 4C kr osomaglásl ós postauállitísi 
e ? V ü t t egysierre beküldi, annak elismerésül 4 

Sf f inJSî Îă 1 * 5  B U 8 í»,el«»fl«eté8l  összeget 4C kr osomaglásl ós poitauállitiai 
dijjal együtt WBierrebeküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül, 
n L ^ i i u L negyedévi előflietéii  dijat 20 kr oiomagoláal és 
SüldTjutetoSl ° e sy«er re beküld, aimaka kiadóhivatal 7gy regényt 
b , Előfizetéseket  (a hónak bármely napjától) elfogad  a „KÉPES CSALÁDI LAPOZ-kiadóhivatala, Budapest, Vadási-utoia 14. raun. ^ g ^ a 


