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Á székely vasút és árszabása. 
Páratlan «iz a maga nemében megfog-

hatatlan eljárás, melyet az államvasutak it 
székely vasút tariffáival  Űznek. Olyan ár-
szabást állapítottak meg ugy a személy, 
mint áru szállításra nézve, a mely még a 
brassó-háromszéki vasút magas díjszabását 
is felülmúlja.  Petiig egy viezinális vasútnál 
még érthető, hogy drágább ott a szállítás, 
mint az államvasutaknál, mert hisz a helyi 
érdekű vasutaknak az üzleti költségek meg-
térítésén felül  a befektetett  tőke utáni ka-
matokat is ki kell hozni, de az államvas-
utaknál ez nem a főszempont,  nem is tekintve 
arra, hogy a kiadások jobban megoszlanak 
nála, mint a kisebb viczinálisoknál. 

Hiszen már maga az is egy abszurdum 
dolog forgalmi  szempontból, hogy a Hilda-
pestről vagy egyáltalában a IJrassón tuli 
állomásokról Csik-Szeredába vagy Csíkba 
jövő íorgalomban a brassó-sepsi-szentgyörgyi 
vonal mint külön és tört forgalmi  ut jön 
tekintetbe, holott módjában volna az állam-
vasutaknak az ilyen távoli szállításoknál az 
egész utat egységes útnak tekinteni, csupán 
csak élni kell azon jogával, hogy az állam-
vasutak a sepsi-szentgyörgyi-brassói vonalat, 
mint peage vont'a t használják. Ezen közös 
használati jog az államvasutak javára egye-
nesen fel  van tartva a brassó-háromszéki 
vasút engedély okmányában és így az állam-
vasutak a nőikül, hogy nagy tőkét kellene 
kiadni a brassó-sepsi-szentgyörgyi vonal be-
váltására, mint saját vonalát használhatná 
és így az egész csikmegyei forgalmat,  mint 
egységes vasútvonalon lebonyolodó szállítást 
kezelhetné. 

A józan forgalmi  politika, mely mindig 
a forgalom  megkönnyítésére és így annak 
növekedésére törekszik, de még a helyes 
általános politika is. mely a székelység anyagi 
gyarapodását tekinti első feladatául,  mind 
azt követelik, hogy az árszabást az állam-

vasutak a fent  vá/olt módon állapítsák meg. 
Mert nem elég a/, hogy kormányférfiaink 
szóval és szájjal mind hirdessék a székely 
érdekek istápolását, de a tettek mindig el-
maradjanak. Nekünk nem elég a vasul, fü-
tyülését hallani, hanem olyan forgalmi  po-
litika kell, mely lehetővé teszi a hegyeink-
ben levő természeti kincseket a világpiaczra 
vinni, a külföldi  tőkét ide beédesgetni, a 
mi pedig mind nem történhetik meg, ha 
továbbra is olyan magas árszabás marad, 
mint a milyent az államvasutak igazgatósága 
eddig alkalmaz. 

Iliszen ennek lehet tulajdonítani, hogy 
a kereskedők már is mindent Székely-Udvar-
hely felől  tengelyen hozatnak, inig a személy-
szállításnál is, l.a két-három ember összeáll, 
olcsóbban és hamarább jut. Székely-Udvar-
liely felé  tengelyen czélhoz, ntint vasúton 
Brassó felé. 

Nem is érthetni, hogy a székely vasút 
díjszabásának meghatározásánál mi vezette 
az államvasutakat. Mert az mégis különös, 
hogy például a személy szállítást, vegyük, 
killön kell számítani a csik-szereda-sepsi-
szentgyörgyi, a sepsiszentgyörgy-brassói és 
a brassó-budapesti vagy kolozsvári vonalakat, 
holott nyilván való, hogy az államvasutak 
összes vonalai, tehát .. fent  felhozott  példa 
esetében is a Budapest-Brassó és Sepsi Szent-
György-Csik-Szereda egységes vonalnak volna 
tekintendő még abban az esetben is, ha már 
az államvasutak nem akarják a sepsi-szent-
györgy-brassói vonalat, mint közös vonalat 
használni. 

Ez oly minimális követelése a csiki la-
kosságnak és érdekeltségnek, mely elől nem 
szabad semmi féle  krajezáros gazdálkodás 
szempontjából kitérni sem az államvasutak-
nak, sem a kormánynak. Reméljük is, hogy 
a kereskedelmi miniszter tir által elrendelt ta-
nulmányozásnál nem fogják  e körülmények 
kikerülni az illetékes faktorok  figyelmét. 

A katholiktis autonomia kérdésében 
nagy elhatározó lépés történt. Ö felsége  ugyanis a 
katlt. kongresszus összehívása végett a következő 
legfelsőbb  kéziratot bocsátotta ki : 

Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz-
terem előterjesztésére an 1H70. évi október hó 
20 ára egybehívott kongresszust befejezettnek 
nyilvánítva, megengedem, hogy a magyarországi 
katliolikus egyház önkormányzatának szervezésére 
jelen elhatározásom keltétől számított hat hónapon 
belül, uj kongreszszus liivassék egybe. 

A kongresszus cgybeltivásának módjára és 
munkálkodására nézve az 1805. évi november 
hó '20-én kelt elhatározásomban foglaltak  veendők 
irányadóul ; egyben felhatalinnzotn  a bibornok-
lierczegprimást, hogy most említett elhatározásom 
keretei közt a kongresszus egybehivása és veze-
tése tekintetében a szükségeseket eszközölje; 
végre utasítom (int, hogy ezon elhatározásomról 
a bihornok-lierczegpriinást haladéktalanul értesítse. 

Kelt Bécsben, 1897. évi május hó 14-én. 
FKRENCZ JÓZSEF, s. k. 

Dr. Wlassics  Gyula, s. k. 
Ebbúl az alkalomból mindenesetre érdeklik a 

közönséget az előkészítő katlt. gyűlés számára a 
püspöki kar által megállapított választási szabályok. 

Ii választási szabályoknak, melyeket az alkot-
mányos korszak első éveiben erősített meg ö fel-
sége, főpontjai  a következők : 

1. Az előkészítő katli. gyűlésnek feladata  loend 
rendszeres választási módot kidolgozni, mely szerint 
a r. katli. egyház egyetemének szervező gyülekezete 
efiyboliivassék.  Tagjai lesznek : az ország katlt. püs-
pökei, a pannonhalmi főapát  és az egyházmegyék-
ként megválasztott katli. papi és világi küldöttek. 

2. Minden egyházmegyéből egy papi küldött 
jő a gyűlésre, világi katli. követek pedig összesen 
103-an. 

3. Választói képességgel bír minden nagykorú, 
önálló kor. katlt. férfi;  megválasztható minden vá-
lasztó, n ki a 30. évet meghaladván, irni és ol-
vasni tud. 

•1. Az egyháziak levél által választják követ-
jiiket, a világi kövotek esperesi körületek Bzeriut 
választatnak. 

5. A választás vagy élőszóval, vagy Írásban 
történik s a kcrületenkint megválasztottak nevei 
jegyzőkönyvbe vétetnek, inely aztán felterjesztetik 
az egyházmogyei kormányhoz. Ezen jegyzőkönyv és 
az egyháziak választó levelei átadatnak a püspök 
által két egyházi és îi világi tagból összeállított bi-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A gyimesi vadvirág. 

IU00 forintul  jutalmazott pályamű; irta Géczy István, 
lstnei teli: Gencsy István. 

Ha egy pesti ember lenienne most „C-úk 
országiba" s elmondaná, hogy Blaba Lujza már 
csiki asszony is volt, hogy a „nemzet csalogá-
nyának- ajkán székely melodia is csendült meg; 
szóval, liogy Csikmegye is megjelent a pesti szín-
padon -. nem hiszem, hogy egyetlen székely ember 
is álmosan hallgatná ezt végig. 

Mese . . . mese . . . s csakugyan a mesebe'i 
Genovéva jut eszünkbe, ha a „gyimesi vadvirágot" 
látjuk, a mint férje  eltaszítja magától; pedig a 
leghűbb feleség.  De ez csak a vége felé  van. Az 
elején egyéb dolgok történnek . . . Vén boszorkány, 
ki irigységgel, haraggal hizlalja maját és kár-
örömmel lakik jól, mindenütt van; tehát Gyimes 
Felső-Lokon is. A sátánnak ez a hitvese özv. 
Fábián Jula, ki, Isten tudja mért, de esküdt 
ellensége Prezsmer Péter uramnak. Az irigység 
telhetetlen; nem elégszik meg ez a nő, hogy 
ártatlanul megölette már Prezsmer Péter által -a 
saját nejét, hanem a Prezsmerlányt, a „gyimesi 
vadvirágot" is e l akarja tiportatni. Ösztönzi fiát 
Gyurkát, ki régen epekedik utána, hogy csábítsa 
el öt, a vadvirágot, a ki ekkor már Balánka 
Imrének, az url csángónak a menyasszonya, 
Gyurka azonban mást forral  az eszében: 

— Jól ran uri csángó, jól van! Ha elvetted 
te előlem a vadvirágot, s boldogtalanná tettél 
engem, én meg a te testvéred boldogságát töröm 

S valóban jő erre az a jelenet, a mely 
valahol már előfordult,  könnyet csalt szemünkbe, 
szivet rázott . . . Mária kép; előtte megtört nő; 
virágok a kezében 

— „Oh halljad, halljad 
Mindenség anyja 
Fohászomat!" 

Sikolt fel  Göthe „Faust" jában a megejtett 
Gretchen. A Géczy „Gyimesi vadvirág"-jáhan 
ugyanilyen az a jelenet, a melyben Balánka Mária 
áll elönkbe, a ki már elveszítő leánybecsületét. 

Ángya, a jólelkű vadvirág, igyekszik rábe-
szélni a bosszúálló Gyurkát, hogy vegye el a 
szerencsétlen leányt, ki annyira"szereti őt. Mikor 
Gyurka rááll s azt is megígéri, hogy fölkéri  Má-
riát a tánezban, a vadvirág örömében megcsókolja 
a jó visszatért fiút;  a minek a harangozó és fia 
is tanuja lesz. Ezek nem tudják, hogy az asszony 
ártatlan s mikor a tánezban Gyurka is csókot 
nyoin a szép menyecske ajakára, védik a fiút, 
hogy hát az asszony adott neki példát erre. 

Legmegrázóbb ez a jelenet, mely alatt szi-
vünk dobbanása is megszűnik egy perezre. Ott 
áll a férj  az ünneplő falusi  nép előtt, lesújtva, 
mint a kinek becsületét nyilvánosan ölte meg 
felesége.  Bűnösnek véli nejét; ez meg világért 
sem mentegetné magát, hiszen akkor a szegény 
Mária a „havasi tündér" lenne eltiporva . . . A 
felindult  férj  dühösen burczolja a földön  feleségét. 
Körül a rémüldöző nép, mellettök a búcsúsok vo 
nulnak be a templomba; szomorú énekük olyan 
jól illik ide: 

— „Irgalmazz mi nekünk 1" . 
— Temessenek el, tisztelendő ur! — sóhajt 

fel  Balanka Imre — meg vagyok én halva! . . . 

E közben megérkeznek az urak is Szeredá-
ból; megperdül a dob az álnok lelkű özv. Fábián-
tiénál liczitácziő van. Mert Gyurka sok rossz fát 
tett a tűzre. Balánka Imre azonban megváltja a 
gazdaságot; visszaadja Gyurkáéknak, mert e 
fiúval,  ki tönkretette az ő boldogságát, mint 
tisztességes emberrel akar megverekedni. Gyurka 
azonban későn ugyan, de megbánja hibáját; Má-
r.ától azt is megtudja a „vadvirág" férje,  hogy 
felesége  ártatlan. Keresésére indul s éppen ekkor 
hozzák Magdát, a „gyimesi vadvirágot", a kit 
még jókor mentettek meg az öngyilkosságtól. 
Balánka Imre örömmel vonja keblére elűzött nejét 
és Gyurka is megkéri a Mária kezét. . . 

Az I. felvonás  előterjesztés. Itt tudjuk meg 
mindazokat a melyeknek ismeretére a későbbiek-
ben szükségünk lesz. 

Itt vetik el a magvakat, melyekből a ké-
sőbbi események csirázuak. — Látjuk kinek-kinek 
a szándékát. A gonosz özvegynek a boldogságot, 
a boldog család békéjét felforgató  tervei innen 
indulnak ki. Gyurka merész, gonosz szándékainak 
itt a bölcsője. 

Az ezekből származó bonyodalom a II. fel-
vonásban jelentkezik. Mária szerencsétlen állapota; 
a Gyurka közönye, a Magda részvéte mind itt 
jőnek napfényre.  Az okos „vadvirág" már-már 
elsimítja a háborgó teugeren a hullámokat, szét-
üzi a felhőket;  már örülünk szabadulásuk fölött, 
a mikor jön a Gyurka csókja a tánezban, a mi 
a cselekvény szálait teljesen összebogozza. 

A bonyodalmat kifejlet  követi. A Gyuika 
bünbánata már magában megnyugtatja a lelket; 
a Balánka Imre nemes áldozatkészsége, jószívű-
sége Fábián Julát, a legelkeseredettebb ellenséget 
is megszelídíti. A Mária vallomása pedig eloszlatja 

Lapunk mai számához egy féliv  melléklet van osatolva 
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zottmánynak, mely a leveleket felbontván,  a sza-
vazatokat megszámitja és az eredményt kihirdeti. 

• 
Az utolsó püspöki konferenczia  tudvalevőleg 

megbízta Vasza ry Kolos herczegprimást, hogy a 
kongresszust egybehívó királyi rendelet vétele után, 
ö maga tűzze ki a kongresszus megtartásának határ-
napját. A katholikus püspöki karban elterjedt hírek 
szerint a kongresszus, a királyi rendeletben kitűzött 
hat hónapon belül, akkép fog  egybehivatni, hogy a 
kongresszus szeptember végén vagy október elején 
kezdheti ineg tanácskozásait. 

= Hazaflatlan  szász kereskedők. Meg-
ütközéssel olvussuk az Ellenzék május 20:iki szá-
méban megjelent kővetkező hirt: 

A segesvári Petőfi-szobor  leleplezési Unnepélyé-
nek reudezése czéljábnl kiküldött bizottság szász 
nemzetiségű tagjai közül dr. Bakon József,  Bervent 
Vilmos és Jakabi Gyula tanárok (?), Wohl Ottó szabó, 
Wéber J. gyógyszerész. Misselbaclier J. B. és Linger 
kereskedők a bizottsági tagságot vissza utasították 
azon indokolással, hogy a tervezett Itazalias tény-
kedés .sérti nemzeti érzületüket'. 

Mint a hazafiatlanság  aunyiszor megiijuló bi-
zonyítékát ezt is zsebre duguók s élnénk tovább 
abban a boldogító hitben, hogy kutyától szalonnát 
amúgy sem várhatunk, — de mort nyilvánosan mű-
ködő tanárokon kivül kereskedők is magukra en-
gedik sütni a hazafiatlanság  vádját — szó nélkül 
hagyni nem lehet és kérjük a Csikmegyének való-
ban hazafias  kereskedőit, hogy az eddig nélkülöz-
hetetlennek hitt és a germanizmus nyűgétől szaba-
dulni amúgy sem tudó Misselbaclier J. B.-féle  ke-
reskedőket megrendeléseik alkalmával hagyják 
ügyeimen kivül. Mert hiszen elég jóravaló nagy-
kereskedő van, kik hazafiason  tudnak gondolkodni 
s kik a vidéki kis kereskedők igényeit Misselhnclierek 
nélkül is kitudják elégíteni. Ezzel nemcsak saját 
maguk lelkiismeretének tesznek eleget, hanem az 
oly gyakran megrugdosott magyar állameszmének 
is haszuos szolgálatot tesznek. 

Vihar a képviselőházban. 
A Mária-Terézia szobrának Pozsonyban való 

leleplezése vihart idézett elő a képviselőházban, 
melynek lefolyásáról  a következő tudósítást adjnk. 

Holló Lajos: A Pozsonyban lefolyt  ünnep-
ségek alkalmával oly mozzanatok merültek fel,  a 
melyek a Háznak tekintélyét és méltóságát a leg-
nagyobb mértékben érintik. Kérdezni kell tehát a 
ház elnökét, hogy vájjon a képviselőház küldött-
sége ott a magyar képviselőház szuverenitásának 
megfelelő  módon fogadtatott-e  vagy sem. 

Lehetett a t. Ház eluökének, a főrendiház 
elnökének és a kormánynak is az a felfogása, 
hogy egy ilyen ünnepély alkalmával nem szüksé-
ges, hogy a korona és a törvényhozás küldöttsége 
egymással érintkezzenek, az egyetértésnek és köl-
csönös tiszteletnek egymás irányában kifejezést 
adjanak. Ez lehet felfogás  dolga; de az, t. kép-
viselőház, hogy ha lépés tétetett az iránt, hogy a 
törvényhozásnak küldöttsége ö felsége  által fogad-
tassék, e lépés olyan elintézést nyerjen, hogy 
igenis fogadtatik,  de nem első sorban, hanem 

a homályt a férj  szemeiről és ez tisztán látja 
nejének hűségét. S a Magda visszafogadása,  a 
Mária eljegyzése valóban megnyugtatja lelkünket: 
jól esik neki borura a derű. 

Szép, annyira szép e darab, hogy természe-
tesnek találjuk a bíráló bizottság ítéletét, a mely 
Bokor és Géczy között utóbbinak ítélte oda az 
1000 forintot.  A szereplök is hozzájárultak, hogy 
minél fényesebb  legyen a siker. Biahánéről tudjuk, 
hogy nótáiban nemcsak érzés, hanem képzelet is 
nyilvánul. Kézmozdulata, arczkitejezése, hanglej-
tése mind, mind oly élénken illusztrálják azt a 
dalt, melyet elcsicsereg, hogy nem kell egy szót 
sem hallanunk és mégis tndjuk, miről szól a nóta. 
Ezenkívül jelen darabban olyan remek „gyimesi 
vadvirág" volt, mintha valódi székely vér pezsgett 
volna ereiben . . . A csiki székely vidék is egé-
szen eredetien jelent meg itt. Mikor járták a 
párnás tánczot és szólott a zene, hogy 

„Elvesztettem a kötényem, 
Megver anyám érte . ." stb. 

épen mintha csak a dévaj székely góbék czifráz-
ták volna közben. A csiki táncz egészen élethű 
vala a délczeg tartástól és büszke fejkapkodástól 
le egészen a bokának kézzel való csattogtatásáig. 
A násznagyok és vőfélyek  mondókáit is éppen ugy 
adták elő, mintha Csíkból jöttek volna: „elfújták" 
egy szuszra, vagy elénekelték órahosszant. 

Azonkívül ,a táji Háttérben a balánbányai 
kopár bérezek, melyeket megaranyoz a nap verő-
fénye.  Olyan hű, olyan eleven ez a hegy-völgyes 
táj, hogy szinte halljuk a bárányok kolompját és 
a pásztor turulyájának zokogását, a ki talán épen 
Madétalva szomorú nótáját kesergi e l . . . 

Végezetül arra gondolok: hátha az a Géczy 
megint eljő Csikba, hogy szakítson még egy ilyen 
kedves vadvirágot. Kalapot emeljen akkor minden 
csíki ember neki, mert bizony megérdemli I 

harmadsorban, ez már a törvényhozás méltóságá-
nak megsértését képezi. (Igazi Ugy van! a 
szélsőbaloldalon. Felkiáltások : Alkotmánysertés 1) 

Kérdem tehát az Elnök urat, hogy óhaj-
totta-e ő felsége  előtt a törvényhozás tiszteletét 
a küldöttség élén kifejezni  s ba igen, nyertek-e 
ők abban a tisztelgő küldöttségben bizonyos soro-
zatot és az elnök ur volt-e az, a ki a Háznak a 
méltóságát igen helyesen akép védelmezte meg. 
(Élénk éljenzés a bal é-> szélsőbaloldalon). Hogy 
inkább nem vett részt abban a tisztelgésben, 
semhogy a háznak és ezzel a nemzet szuvereni-
tásának méltóságát is megsértse. (Élénk helyeslés 
a bal és szélsöbaloldalon). 

Ezután hasonló irányban intézett még kér-
dést az elnökhöz Eötvös Károly és Horánszky 
Nándor is. 

Siilágyi Dezső elnök : A pozsonyi leleplezési 
ünnepélyre és egyszersmind mindezen kérdésekre 
röviden felelek.  Pozsony szab. kir. város, mint 
méltóztatik tudni, meghívta a képviselőházat a 
koronázási emlékszobor leleplezési ünnepélyre ha-
sonlóan meghívta a főrendiházat  is. Ezt a meghí-
vást én a képviselőháznak bejelentettem és java-
soltam, hogy a Ház küldöttsége épp ugy legyen 
összealkolva, mint egyéb hasonló alkalmakkor 
történt, t. i. önként jelentkezőkből, természetesen 
az elnök vezetése alatt. A Házt ezt elfogadta. 

A leleplezési ünnepélyen a küldöttséggel 
együtt megjelentem (Halljuk !) és pedig oly helyet 
foglaltatik  el a szoborleleplezési ünnepségen, mely 
a törvényhozás két Házát megillette. Az ö felsége 
előtti tisztelgésen, mely fél  3-kor a leleplezés 
után a Karácsonyi gróf-féle  palotában történt, a 
küldöttség nem volt j>-len, — sem a képviselőház, 
sem a főrendiház  küldöttsége — mert a inegálla 
pitoit pritgrammban sem a képviselőház, sem a 
főrendiház  küldöttsége nem volt l enne. 

A mi a tisztelgésre vonatkozó kérdést illeti, 
a következő felvilágosításokat  adhatom : 

Magam a programm összealkotásába nem 
folytam  be. A kezemhez épp ugy jutoti, mint a 
küldöttség többi tagjaihoz. Felkerestem a minisz-
terelnök urat és kijelentettem, hogy helyesnek és 
illőnek tartom, hogy az országgyűlés két Házának 
küldöttsége is hódolatteljes tiszteletét ő felsége 
előtt együttesen bemutassa. (Élénk helyeslés a 
bal és szélsőbal oldalon). A miniszterelnök egyet-
értett velem e tekintetben; hivatalos értesítést 
azonban nem kaptam és igy a már megállapított 
programm maradt érvényben és igy a ház kül-
döttsége hivataíoa feladatát  a leleplezési ünne-
pélyen való megjelenéssel befejezte. 

Meg kell még jegyeznem, hogy a tisztelgés 
kérdése még egyszer, 14-én este szóba jött köz-
tem és a miniszterelnök ur közt, és ezen alka-
lommal azon nézetemnek és ebből kifolyólag  azon 
álláspontomnak adtam kifejezést,  hogy az ország-
gyűlés küldöttségei az országgyűlés közjogi állá-
sának megfelelöleg  minden más küldöttséget meg-
előznek. (Hosszasan tartó élénk helyeslés és tet-
szés a bal és szélsőbaloldalon) és más szempontok 
alapjáu való rsorozáséi t a felelőséget  el nem vál-
lalhatnám. (Élénk helyeslés a bal és szélsöbalol-
dalon) És ahhoz nem járulhatnék, és egyszers-
mind kifejeztem  azt is, hogyha ennek megfelelö-
leg a felvétel  nem történhetnék meg, már talán 
az idő előhaladott volta miatt is, akkor maradjon 
továbbra is a hivatalosan megállapított programm 
érvényben, a melyben az országgyűlés két kül-
döttsége nem foglalt  helyet. (Helyeslés balfelől). 

Végül még ki kell jelentenem, hogy azok 
részéről, kik a programm megállapításába befoly-
tak, meggyőződésem szerint sértési vagy kicsiny-
lési szándék fenn  nem forgott  és arra kérem a 
Házat, hogy véleményét és magatartását ne befo-
lyásolja e feltételezés.  Ezekben volt szerencsém 
jelentésemet meglenni. (Hosszantartó helyeslés és 
éljenzés a bal és szélsöbaloldalon). 

Ezután a kérdés az ülés végén interpellá-
czió alakjában újra előkerült s akkor kitört a 
parlamenti vihar. Az ülés ezen részéről a követ-
kező tndósitást adjuk. 

Eötvös Károly: Azon inczidens alkalmából, 
mely Pozsonyban történt, két szempontból akar a 
miniszterelnökhöz kérdést intézni, az egyik, hogy 
megtudjuk mit tett ő arra nézve, hogy az ország-
gyűlés küldöttsége méltóan fogadtassék  a korona 
által. A másik az a czél, hogy felbivja  a kormány 
tevékenységét arra, hogy a jövőben gondoskokjék 
ily esetekben a korona és törvényhozás, méltó 
találkozásáról. 

Holló Lajos hosszabb beszédben kritizálja a 
miniszterelnök eljárását s a kővetkező interpellá-
cziót intézi hozzá: 1. Miután a képviselőház el-
nöke és a főrendiház  elnöke kijelentették, hogy 
az országgyűlés küldöttsége ö felsége  előtt tisz-
telegni akar, tett-e a miniszterelnök arra lépése-
ket, hogy ez a küldöttség ő felsége  által fogad-
tassék ? 2. Igaz-e az, hogy az országgyűlés 
küldöttsége ő felsége  által csak harmad sorban 
volt fogadtatásra  kijelölve? 

Bánlfy  Dezső báró miniszterelnök: Minthogy 
Eötvös interpellácziójában mást is érint, mint az 
akut dolgot, nem felelhetek  érdemileg a két inter-
pelláczióra. (Viharos zaj, ellenmondás a szélső-
balon). H e n t a 11 e r Lajos: Micsoda kibúvó I 

L u k A t s Gyula: Tessék felelői  I J u s t h Gyu la 
Meg kell nyugtatni a Házat I G a j á r i Géza 1 
Joga van hallgatni! Bánfly  Dezső báró miniszter-
elnök : A házszabályok értelmében 30 nap alti t 
válaszolhatok . . . M e s z I é n y Lajos : Bukása 
után? (Derültség). Bánfly  Dezső báró miniszter-
elnök : Akkor sikerülni fog  kifejteni,  hogy az 
Eötvös által kifejteit  sok elmélet minden alapot, 
jogosságot nélkülöz. (Kitörő gúnyos nevetés a 
szélsöbaloldalon). Az elnök: (Hosszasan csönget). 
Kérem, hallgassák meg a szónokot. J u s t h Gjula: 
Hiszen, ha érdemhen válaszolna. (Zaj). Bánffy  báró 
miniszterelnök : Ténybeli körülményt kell kideri 
teni. Először is a pozsonyi ünnep nem volt a 
millenniumi ünnepek sorában, azért tehát a kor-
mány nem vállalja el a felelősséget.  Sem az eszme, 
sem a szobor nem a kormánytól eredt. H o c k 
János: Azt elhiszem! (Derültség). Bánffy  br.: 
Pozsony mint házigazda hívta meg a vendégeket. 
B o l g á r Ferencz: A királyt is? Az udvart is? 
Az elnök: Bolgár képviselő urat kérem,, ne szól-
jon közbe. Bánffy  br. miniszterelnök: Érdemileg 
befolyást  nem gyakoroltam az üunepre s ugy hív-
tak meg, mint Bolgárt, ha ugyan meghívták. 
(Nagy derültség az ellenzéken). Mivel én — foly-
tatta — ezt az ünnepet nem rendeztem. (Nagy 
zaj a bal és szélsöbaloldalon. Halljuk! Hill|uk ! 
jobbfelől.)  országos jellegű ünnepnek nem tekint-
hettem. (Zaj balfelől.)  A programm összeállítása 
sem volt az én teendőm. Én annyiban folytam 
be, a mennyiben a Pozsony váro>a küldöttsége 
által közvetellenül meghívott felséges  urnák be-
mulattam az ünnepség prograntmját, illetőleg ezen 
ünnepségek prograuimiának bemutatása idejében 
bemutaltam azon küldöttségeknek jegyzékét is, a 
mely küldöttségeket a pozsonyi ünnepet rendező 
bizottság állított össze és a mely küldöttségek . . . 
(Zaj. Nyugtalanság a bal és széUő'ialoldalon. 
Halljuk ! Halljuk! jobbfelöl).  Miuián e programm-
ban, ebben a küldöttségek fogadására  vonatkozó 
jegyzékben és sorrendben az országgyűlés nem 
volt beune, nem láttam szükségét magam kezde-
ményezőig intézkedui, már csak azért sem, mert 
nem tekintettem ez ünnepet kezdeményezésére 
való tekintettel oly országos ünnepnek (Nagy zaj 
a bal és szélsöbaloldalon. Elnök csöngei!) hogy 
én kezdeniényezőleg lépjek közbe arra vonatko-
zólag, hogy az országgyűlés is ő felsége  által 
fogadtassék.  A tény az, hogy a mult hét, talán 
szeredai napjának (Halljuk! Halljuk!) estéjén a 
klubban — nem tagadom, bevallom, éppen tarok-
kozás közben (Hosszantartó zajos derült-
ség és éljenzés a bal és szélsőbaloldalon). H e n-
t a l l é r Lajos : Ki volt a kiadó ? J u s t h Gyula : 
Elfogták  a huszonegyeiét. L e s z k a y : Ki az 
öreg skiz? K o m j á t h y : Üres volt a talon. Az 
elnök: Csöndet kérek. H e n t a 11 e r Lajos: 
Lehet ezt hallgatni ? Az elnök urat sérti. (Folyton 
tartó zaj és hahota). Bánffy  br. miniszterelnök : 
A Ház igen tisstelt elnöke ama kívánságának 
adott kifejezést,  vájjon nem Volna-e lehető intéz-
kedni az iránt, hogy Pozsonyban az országgyűlés 
ö felsége  által fogadtassék.  Én, t. Ház, az elnök 
ur ezen fölvetett  eszméjéhez ugy, a hogy azt 
nekem akkor előadta, igen s/ivesen járultam, 
azonban t. Ház, másnap először azért, mert az 
iratokat a hivatalban jobban betekintve, egészen 
határozottan megállapitva láttam azt, hogy az 
ünnepet Pozsony városa rendezi, a programmot 
Pozsony városa állapitolta meg, Pozsony városa 
kérte azt, hogy a felségnél  kieszközöljem, mely 
küldöttségeket fogadjon:  továbbá azért is, mert 
ezen fogadásnak  megbeszélése a főrendiház  elnö-
kével is, — ki e tekintetben azt gondolom egé-
szen egyenjogú a mi igen tisztelt elnökünkkel — 
annak távollétében lehető nem volt, megfontolva 
a dolgot és megbeszélve miniszter társaimmal is, 
azon megállapodásra jöttem, hogy az országgyű-
lés fogadtatásának  kieszközlése iránt hivatalos 
lépéseket és intézkedéseket nem teszek. T; Ház 1 
Ezen megállapodásomat közöltem az igen tisztelt 
házelnökkel pénteken és e közlésem alkalmával 
mondotta el a házelnök ur ama nézetét, melyet 
tőle méltóztattak hallani és melyhez én különben 
szívesen magam is hozzájárulok. 

Szilágyi Dezső elnök; Ki kell annyiban iga-
zitanom a miniszterelnök ur előadását, hogy én 
őt először nem tarokkozás közben kértem fel. 
(Perczekig tartó zajos helyeslés, éljenzés és taps 
a bal és szélsőbaloldaion). Midőn felkértem  a t. 
miniszterelnök urat, az itt a Házban, a miniszteri 
szobában volt. A második beszélgetés volt a klub-
ban és pedig tarokkozá9 közben. Ezeket azért 
hoztam fel,  hogy ne méltóztassék apró részlet-
kérdésekből esetleg félreértéseket  csinálni. 

Eötvös Károly röviden nyilatkozik a minisz-
terelnök beszédére, kijelentvén, hogy a hol a 
király megjelenik, az nem lebet zug ünnep, az 
országos ünnep. Arra kéri a miniszterelnök urat, 
hogy jövőre ne vegyen részt ilyen ünnepek ren-
dezésében. (Nagy zaj és derültség). 

Holló Lajos: A mikor Bánffy  báró csekély 
jelentőségűnek hirdeti ez ünnepet, ellentétbe jön 
a király akaratával. J u s t h Gyula: Mondjon le! 
(Zajos felkiáltások:  Le kell mondaniaI) Holló 
Lajos: A kormányelnök és a házelnök nyilatko-

• zatai közt ellenmondás van, ki kell deríteni a 
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miniszterelnök szavahihetősége érdekében (nagy 
zaj a jobboldalon) melyik részen van az igazság ? 
(Helyeslés a szélső baloldalon). 

Bánffy  Dezső báró miniszterelnök: Megval-
lom, nem tudom egészen megérteni, hogy Holló 
képviselő urnák mitéle érdeke van abban, hogy 
köztem és a Ház elnöke közt, a kik kö/.t ellentét 
ezen kérdésben nincs, czélzatosan ellentétet akar 
keresni. (Helyeslés jobbfelöl.  Élénk felkiáltások  a 
szélsőbaloldalon : Az igazság!) Hát, t. Ház, eliga-
zítom az én dolgomat az elnök úrral. (Nagy zaj 
és élénk ellenmondások a bal és szélsőbaloldalon. 
Elnök csenget). J u s t h Gyula : Itt kell megtenni I 
Megköveteljük! (Zaj. Halljuk! Halljuk!) L u k á t s 
Gyula: Az ország becsületéről van szó. Az elnök: 
(Csenget). Kérem a képviselő urakat, az ország 
érdeke azt kívánja . . . (Szűnni nem akaró zaj). 
F ö r s t e r Ottó : Hogy Bánffy  mondjon le ! Az 
elnök: . . . . hogy teljes csöndben és nyugalomban 
tanácskozzunk. J u s t h Gyula: Akkor ne beszél-
jen ilyeneket! Az elnök : Kérem Justh képviselő 
urat, ne szakítsa telne a szónokot, hisz tlldja, 
hogy szabály szerint joga van beszélni. (Helyes-
lés). Bánffy  báró miniszterelnök: eligazítom én 
tisztelt Haz, a mint mondottam, az elnök úrral 
az én ügyemet kétségtelenül ugy, hogy közöltünk 
lélreérlés nem is maradhat, J u s t h Gyula: fit 
lessék azt megcsinálni! (Nagy zaj. Halliuk ! Hall-
juk ! Bánffy  báró minisztereluök: Hát t. Ház, 
Justh képviselő urnák külön egyáltalában nem 
tartozom felelősséggel.  (Ellentmondás a szélsőbal-
oldalon). Elmondom l. Ház, igenis, a dolgot ugy, 
a mint van. (Halljnk! Halljuk ! Nagy zaj a szélső 
baloldalon) Hat igen, t. Ház, ugy van: a klubban 
(Zaj. Az elnök csöngei) az elnök ur a tarokk-
asztal mellett beszélt velem ; a mi azonban t. Há/, 
nem zárja ki azt, a mit az elnök ur inoiid<>tt, 
hogy t. i. e kérdésre vonatkozólag már előbb ill 
az ülés után a miniszteri szobában engem felszó-
lított. hogy nyilatko/.zam, mely alkalommal nem 
nyilatkozhatván, véglegesen másodszor a klubban 
beszéltünk s azután ínég az est folyamán,  a ta-
rok kozás után. Ne méltóztassék ezen kicsiny 
részletekben keresni a nehézségeket. 

T m i i l ó g y ű l é s . 
A csikmegyei hivatalos tanítótestület csiki 

járásköre folyó  évi május hó 15-éu és folytatva 
lti-án Csik-Uyiinesen az állami népiskolánál tar-
totta uíeg rendes tavaszi gyűlését, melyen a kör 
tagjai kevés kivétellel és a helybeli intelligenezia 
igen szép számban vettek részt. 

15-én délután —3-ig É l t e s András hely-
beli tanító gyak. tanítását hallgatta meg a gyű-
lés, melynek befejezésével  pontban 3 órakor 
L a k a t o s .Mihály elnök egy lendületes, mind-
nyájunkat elragadó magas röptű beszédben üd-
vözli az egybegyűlt tagokat. Ezután nagy lelke-
sedéssel szól a tanítók magasztos hivatásáról, 
buzdítva, hogy tanítsák meg növendékeiket Istent 
imádni, a hazát igazán szeretni, melyért élni és 
halni is készek legyenek. Ezzel a gyűlést meg-
nyitotta. 

A szép megnyitó beszédért elnöknek jegyző-
könyvi köszönet és elismerés szavaztatott. 

A mult gyűlés jegyzökönyve felolvastatván, 
észrevétel nélkül elfogadtatott  s jegyzőnek a 
gonddal szerkesztett jegyzőkönyvért a gyűlés 
elismerését és köszönetét nyilvánította. A meg-
ejtett bírálat után É l t e s András gyakorlati ta-
nítása a tett észrevételek figyelembe  ajánlása 
mellett teljesen sikerültnek mondatott ki. Ezutáu 
az elnök indítványára V e r e s Lajos tanitó el-
tűnése felett  részvétét fejezi  ki a közgyűlés. 

Elnök jelenti, hogy vármegyénk érdemes 
alispánjának a legmagasabb helyről jött kitüntetése 
alkalmából a tanítótestület érzelmeinek és tör-
hetleu ragaszkodásának kifejezése  czéljából a 
járáskör közelebb lakó tagjait tisztelgésre össze-
hívta. Helyesléssel fogadtatott. 

Olvastatik vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur ő nagyméltóságának (j7,3t)'J. számú 
magas leirata, melyben az egyesületi élet és te-
vékenység nagy horderejét hangsúlyozza, az 
egyesületeket buzgó és vállvetett munkálkodásra 
és arra hívja fel,  hogy az önképzés mellé az 
eszméket, a hazafias  és kulturális czélt is ifjúk 
zászlójukra. A magas leirat mély tisztelettel tu-
domásul vétetett. 

Olvastatott dr. H a v a s Gyula. kir. tanfel-
ügyelőnek egy népnevelési heti lap alapítása 
ügyében küldött átirata. Tudomásul szolgál. 

Elnök jelenti, hogy a mult gyűlésről kima-
radott tagokat igazolásuk megtételére, illetve az 
előirt 2 frt  birság befizetésére  felszólította,  melyet 
a gyűlés helyesléssel fogadott. 

Tagok a hátrálékos tagsági dijak befizetésére 
Írásban felszólittatváu,  elhatároztatott, hogy a 
késedelmeskedóktól hatósági uton is hajtassék be. 

Az egyesület részére szükséges hivatalos 
pecsét beszerzése tudomásul vétetett. 

Uj tagokul bejelentettek H o l l ó András 
zsögödi és V i g l e r Árpád gyimes-rakotyási ta-
nítók. Önként belépett pártoló tagnak K o v á c s 
Béla vámhivatali ellenőr. 

Az előterjesztések meghallgatása után Ker-
t é s z István megyei vándortanító tartott a gyü-
mölcskertészet köréből egy igazán szakszerű ter-
jedelmes felolvasást. 

10-án d. e. 8 órakor a gyűlést folytatván, 
B e c z e Ferencz a gondolkozó és itéló tehetség 
fejlesztéséről,  E1 te s János pedig a gyimesi 
csángó magyarokról, azoknak sajátos életviszo-
nyairól, a gyermekek ferde  neveléséről és az 
iskolába járatás nehézségeiről tartott felolvasást. 
A gyűlés mindkét tagtársnak jegyzőkönyvi köszö-
netét fejezte  ki. Több tárgy elintézése s az iga-
zoliisok letárgyal ása után indítványra az osztatlan 
népiskolák tantervének kidolgozására É 11 e s Já-
nos, L á s z l ó Péter és B u z á s János személyé-
ben egy bizottság küldetett ki. 

A járáskör ezután az intézők és a helybeli 
intelligenezia iránt hálás köszönetét fejezi  ki, hogy 
a tanítók kényelmes elszállásolásáról oly szépen 
gondoskodtak és mindenütt oly szíves fogadta-1 
tásban részesítették. 

Végül elnök a tagoknak és vendégeknek 
a hosszas tanácskozás alatt tanúsított élénk ér-
deklődés és tevékeny közreműködésért köszönetet 
mondva a gyűlést bezárta. 

Ezután visszautazás közben a vasút meg-
tekintése volt tervbe véve, de sajnálatunkra a 
huzamos eső miatt le kellett róla mondani. 

/,.  P. 

ii i: v K Í J rc % É s. 
Gy. Alfalu,  május 24. 

LőWncz Vilmos alfalvi  községi jegyző május 
hó 22-én töltvén lie jegyzőségének 25. évét, a 
község elöljárósága és Alralu inlelligi ncziája érde-
meinek elismeréséül május 23 án a községházánál 
déli 12 órakor ünnepélyt rendezett, melyen a gy.-
szentmiklősi szolgabírói hivatal, kartársai, isme-
rős?! és a község szine-java részt vett. 

A községi bitó a jelzett időben és napon 
meleg szavakkal nyitotta meg a gyűlést és elő-
adta, hogy a képviselő-testületet azért volt bátor 
összehívni, mert Lőrinci Vilmos Alfalu  községének 
jegyzője a tegnapi nappal 25 éves jegyzöségét 
betöltvén méltónak lartja, hogy a képviselő testü-
let ez alkalomból fejezze  ki elölte hál»-nyilatko-
zalát. Ez helyesléssel fogadtatván,  egy bizottság 
küldetett ki, hogy ünnepeltet a gyűlésen való 
megjelenésre felkérje.  Az ünnepelt ennek folytán 
a gyűlés-teremben éljen/.éssel fogadtatott  s a biró 
indítványozta, hogy Lőrincz Vilmos 25 éves érdem-
dús jegyzői működése jegyzőkönyvben örök ittessék 
meg, mi elfogadtatván  Olajos Farkas gondos 
összeállításban vázolta ünnepeltnek nevezetesebb 
érdemei», mely iitíii a testületek és egyesek fe-
jezték ki jókivánataikat. Ugyanekkor a gyergyói 
jegyzői kar egy díszes albumot, és szárhegyi 
Nagy Imre mint altalvi születé«U és egykori elől-
járó társa, díszes tintatartót, tollát és két darab 
kétkarú gyertyatarlót nyújtottak át neki. 

A tulajdonképi ünnepélyt az olvasókör nyári 
helyiségében 60 lerilékü ebéd követte, hol a szív-
ből eredő felköszöntők  és jőkivánatok szintén nem 
hiányoztak. Az ünnepeltet Imecs János, csikmegye 
főispánját  és Mikó Árpádot Nagy Tamás, alispánt 
Szász Lajos, főjegyzőt  Csergő Gyula, Nagy Ta-
mást Kálmán István köszöntötték fel.  Nagyon 
természetes, hogy ezeken kivül még igen számos 
felköszöntő  volt, s a jókedv és öröm nyilatkoza-
tai csak késő éjjel érlek véget. 

Azon ismerősei és jó barátai közül, kiket ré-
szint elfoglaltság,  részint pedig a távolság aka-
dályozott az ünnepélyen való megjelenésben, szá-
mosan küldöttek üdvözlő táviratot és levelet. 
Nevezetesen: Mikó Árpád, Becze Antal, Mihály 
Ferencz, Miklós Antal és családja. Puskás Adolf, 
dr. Tiltscher Ede, Gencsi Alajos, Csergő Venczel, 
Vértes Lajos, Farkas Imre és dr. Sánta Albert, 
melyek az ebéd alkalmával olvastattak fel. 

N.  N. 

Gyűjtés Veres Lajos feltalálására. 
Már ide s tova 2 hónapja lesz, hogy Veres 

tanitó eltűnt s még ma sincs semmi nyoma. Egy 
praktikus fő  tanácsára a „Csiki Lapok" szerkesz-
tősége gyűjtést indít meg s adakozásra hívja fel 
a Veres Lajos iránt érdeklődő közönséget. A 
gyűjtendő összeg 100 frt,  mely azon egyén ré-
szére lesz birdetményileg kitűzve, a ki Veres La-
josról biztos hírt hoz s akár élve, akár lialvn, 
leendő feltalálásában  nyomra vezet. Mi bizton 
reméljük, hogy a kitűzendő 100 frt  ambicziót fog 
önteni ugy a hivatalos közegekbe, mint magán -
egyénekbe s a nyomtalanul eltűnt tanitó drámáia 
nemsokára napfényre  fog  kerülni. — Felhívjuk 

tehát Veres Lijos tanítványait, ismerőseit, hogy 
a czél elérésében szerkesztőségünket gyámolitsák 
s adományaikat kiadónk Györgyjakab Márton ke-
zéhez fizessék  be, ki arról mindenkor hirlapilag 
fog  elszámolni. HM a terv sikerre nem vezetne, 
a befolyandó  összeg valamely jótékony czélra fog 
fordíttatni.  — Az adakozást szerkesztőségünk s 
kiadóhivatalunk 2 - 2 frttal  kezdi meg. Összesen 
4 frt. 

K V L Ö N F É I i É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára . A nevezett czélra 689. sz. gyüjtőiven mélt. 
Mikó Bálint főispán  ur 30 frt,  1119. sz. gyüjtőiven 
3/.ász Lajos, Mer/.a Gergely, Péter Árpád I—1 
frt,  Köllő István, Veress Benedek 50—50 kr, Szabó 
András 20 kr, Szop.js József  10 kr, Ftilöp János 
megyei irnok l frt,  N. N. Csík Somlyó 32 kr, Vá-
rossy Gyula országgyűlési képviselő Bu-lapest 6 
fit;  1103. sz. gy. iven Kouciere, Pesti biztosító-
intézet erdélyrészi vezérügynöksége 1 frt,  Ficz.is 
Péter 50 kr, Pál József  20 kr. Péter Miklós 20 
kr, Pál József  20 kr, Székely Miklós 10 kr, N. 
N 10 kr, Inpze Lajos 20 kr, Szabó Miklós 1 frt, 
D.trvas Béla f>0  kr. Jelen számunkban ki van 
mutatva 44 frt  42 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3588 frt  83 kr. 

Főösszeg: 3633 frt  25 kr. 
Azaz: Háromezer hatszáz harmincihárom frt  20 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
iigy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Az oltáregylet közvacsorája. Nagy 
volt a sürgés-forgás  az elmúlt héten gazdxsszonyi 
körökben. Sütöllek, főztek,  mert hát hölgyek 
rendezték a mulatságot, kiknél pedig mindig első 
s fődolog  a konyha. Gyűlt is be szombaton a 
Csillag nagytermébe annyi sült, tészta, meg min-
den inas jó, a mi szem-szájnak ingere, hogy bár 
a közönség zsúfolásig  megtöltötte a termet, felét 
is alig volt képes elfogyasztani.  A vacsoráló 
publikum már fél  8 órakor gyülekezni kezdett s 
különösen a férfiak,  nagy lelki gyönyörűséggel 
fogyasztották  el a szebbnél-szebb fiatal  felszol-
gálónök gyöngéd kacsói által feltálalt  ételnemüe-
ket s fi/ettek  érte busásan — de már valószínű-
leg sokkal kevesebb lelki gyönyörűséggel. A szép 
ezüst koronák, forintok  a komoly családapák s 
szolid fiatalemberek  zsebéből az Etuskák, Linus-
kák, Miczikék, Juliskák, Irénkék, Mariskák pén-
zes táskájába vándoroltak át, onnan meg az 
elárusító asszonyok erszényébe, kik fenn  a terem 
felső  végéu a legszeretetreméltóbb komolysággal 
végezték elárusitási feladatukat. 

A vacsora 11 óráig tartott, mely után kezdetét 
vette a táncz s folyt  — megszakítva a megma-
radt elemózsiák bíróságon kivüli elárvereztetésével 
— majdnem kivilágos kivirradtig. Az oltáregylet-
nek e közvacsorából tekintélyes jövedelme lesz. a 
melynek elérésében a legfőbb  érdem Györfy  Ig-
náczné, Gál Józsefné,  Nagy Imréné s Pap Domo-
kosné úrnőket, mint főrendezőket  illeti meg, a kik 
fáradhallan  tevékenységgel buzgólkodtak a köz va-
csora sikere ét dekéb- n. Felülfizetések  özönnel vol-
lak, melyről azonban s az estély elszámolásáról 
csak jövő számunkban fogunk  referálni. 

— Kinevezés, ö felsége  a király Bartba 
Ignácz csíkszeredai kir. ügyészt a veszprémi kir. 
törvényszékhez bitónak nevezte ki. 

— Anyakönyvvezetői kinevezés. A 
belügyminiszter a csik-szentgyörgyi anyakönyvi 
kerületbe anyakönyvvezető helyettessé Tompos 
Pált nevezte ki s öt egyúttal a házassági anya-
könyvvezetéssel és a házasság kötésnél való 
közreműködessel is megbízta. 

— Fürdőbiztosok kinevezése. Csikvár-
megye főispánja  a folyó  évi fürdó-évád  tarta-
mára fürdőbiztosokká  kinevezte : C s i k i Dénes 
gyergyó-szentmiklósi lakós, ügyvédet a borszéki, 
Nagy József  szentmártoni nyugalmazott főszolga-
bírót a tusnád-alvégi és Birtha József  szentmár-
toni szolgabírót a kászon-jakabfalvi  fürdőre  és 
pedig két előbbit tiszteletbeli főszolgabíró  czim-
mel felruházva. 

— Színészeink. Még ugyan nem a mieink, 
mert csak junitts elsejével költöznek át hozzánk, 
de mivel már ténynyé váll, hogy a Csillag nagy-
termét Thalia múzsáinak csarnokává avatják, igy 
is beszélhetünk rótok. Az előleges színházi jelen-
tés ugy tárgyilag, mint személyileg sokat igér s fel-
költik a reményi bennünk, hogy junius hó folyamán 
löbb műélvezet--* estre lesz kilátásunk, különösen 
ha végig futjuk  az igért műsort. Kék asszony, 
Rika, Hofimann,  Gyimesi vadvirág. Télen beszá-
molás, Dnrand, Béni Mcsi, Montilla, Rafael  Honthy 
háza, mind nagy sikert aratott ujdouságuk. — 
Az érdeklődés különben a közönség körében 
már is oly nagy a társnlat s jövendő előadásaik 
iránt, hogy meglehetős bérletre s színházlátogató 
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publikumra számíthatnak. Az első bemutató elő 
adás kedden junins hó 1-én lesz. Mérsékelt felemelt 
belyárakkal kerOl színre a Ruszt pályázaton 2000 
koronát nyert Géczy népszínműre: A g y i m e s i 
v ad vi rág. Ezen előadásra jegyek már a 
naptői előjegyezhetők: oldal és körszék 1 frt  20 
kr, I. rendű zártszék 1 írt, II. r. zártszék 60 kr, 
Györgyjakab Márton ur könyvkereskedésében, hol 
bérletjegyek is válthatók. A bérlet szerdán, junius 
2-án veszi kezdetét a K é t D u r â n d franczia 
vígjátékkal a Budapesti vígszínház leghatásosabb 
darabjával. 

— Kórházi orvos helyettesítés. Vár-
megyénk főispánja  a dr. Molnár Károly nyuga-
lomba vonulása miatt megürült csik-szereilni 
kórházi orvosi állomásra, addig is, mig az sz;v 
hályszerü pályázat utján betöltetnek, dr. Filep 
Sándor felcsiki  járásorvost helyettessé kinevezte 
a szabályszerű fizetés  élvezete mellett. 

— Előléptetések és sikeres vizsgála-
tok. A májusi hónap a gyergyó állami polg. és 
felsónépisk.  tanároknak is örömet hozott. A köz 
oktatásügyi minisztérium Imecs Jánost, Olajos 
Farkast 2 ranggal, Farkas Imrét, Kajtár Károlyt, 
Puskás Jenót 1 ranggal előléptette. A gyergyó-
szentmiklósi erdészek közül pedig Turcsán Mihály 
és Turnay Dezső az állam vizsgát sikeresen le-
tették s részökre is bizonnyáru megnyílik az elő-
léptetés. 

— Lemondás utbiztosi állásról. A me-
gye főispánja  áltnl közelebbről a közutak alcsiki 
vonalaira kínevezett gyergyó-szentmiklósi Kolum-
bán István az utmestéri állást nein fogadván  el, 
ennek helye ismét üresen maradt. 

— Egyetemi hallgatók estélye. Érte-
sülésünk szerint a caikmegyei egyetemi hallgatók 
Kolozsvártt tartózkodó zöme megtette már uz 
előkészületeket a nyári szünidőn Csik-Szeredában 
rendezendő „egyetemi estély ügyében. Az estély 
rendezése végett összehívott közgyűlés megtar-
tatván, a rendezőség már javában fáradozik  a 
siker elérésében. A zenét nagy valószínűséggel 
Csikay Gyuri első kolozsvári zenekara fogja  szol-
gáltatni. 

— A osik-somlyói róm. kath. tanitóképez-
rlében a folyó  tanév 2. félévi  vizsgálatai a követ-
kező rendben fognak  megtartatni junius hó foly-
tán: 9., 10-én magántanulók Írásbeli, 11., 12-én 
ezek szóbeli vizsgálata. Rendes tanulók vizsgá-
lata: 21-én I„ II.. III. osztálynak hittan észene-
ból. 22-én I. II., III, osztálynak nevelés módszer-
tanból, I. osztálynak földrajzból  II.. III. osztálynak 
a történelemből. 23-án 1. II.. III. osztálynak 
magyar és németnyelvből. 24-én I. II., III."osz-
tálynak mennyiség és természetből. III. osztály-
nak gazdaságtanból. 25-én III. osztálynak alkot-
mánytanból, I., II., III. osztálynak testgyakorlat 
ból.Csík-Somlyón, 1897. május22-én. Az i g a z -
g a t ó s á g . 

— Pályásat! hirdetmény. A székely-
udvarhelyi kir. állami föreáliskolával  kapcsolatos 
interaátusban az 1897/98. tanévre Co tanuló vé-
tetik föl,  a kik közül 30 egész dijjat azaz 400 
koronát. 10 tanuló 300 koronát, 10 tanuló 200 
koronát és lő tanuló 150 koronát tartozik fizetni. 
E helyekre az igazgatóság pályázatot hirdet. 
Azon szülők vagy gyámok, kik fiaikat,  vagy gyá-
moltjaikat az internátusba felvétetni  óhajtják, 
ebbeli kérésüket f.  évi julius 10-ig az igazgató-
sághoz nyújtsák be, czímük és lakásuk pontos 
megjelölésével. Esetleges bővebb felvilágosítással 
lapunk szerkesztősége szolgál. 

— A harangjelzés megszüntetése a 
vasutaknál. A kereskedelemügyi miniszter idei 
ápril hó 30-án kelt leiratával az államvasutaknál 
elrendelte, hogy az állomásokon haranggal az indu 
lás elótt adni szokott jelzések jelen hó 31-ével 
beasüntettessenek. Minél fogva  junius hó 1-tól 
kezdve az utasok a kocsikba való beszállására csak 
kiáltás, esetleg csengetés által fognak  felhivatni. 

— Millenninm tanitónő-képesde. A 
nagyszebeni szent Ferencz-rendi nóvérek nyilvá-
nossági joggal ellátott tanitónó-képzó intézetébe — 
mely Magyarország ezeréves fennállásának  emlékére 
1806-ban nyittatott meg és évente egy-egy évfo-
lyammal bóvitve, négy évfolyamú  leend, — az 
1897/8. tanévre felvételért  folyamodhatnak  14-ik 
életévöket betöltött oly leányok, kik a polgári 
iskola vagy felsőbb  leányiskola IV. vagy a felsó 
népiskola II. osztályát sikerrel végezték. A kérvé-
nyek junius hó 16-ig a képezde igazgatóságához 
nyújtandók be, a következő mellékletekkel fölsze-
relve : 1) a folyamodó  keresztlevele; 2) orvosi 
bizonyítvány arról, hogy a folyamodó  növendék 
teljesen egészséges, ép testi szervezettel bir s hogy 
különösen látási, hallási és beszélő organuma hi-
bátlan ; S) iskolai bizonyítvány a fönnjelölt  osztályok 
egyikéről Olyanoknál, a kik a folyó  tanévben vég-
zik ezen osztályt, a megelőző osztály-bizonjitvány 
• az idei időszaki értesítő csatolandó. As Ilyenek 

kötelesek a felvételi  vizsgálatot megelőzőleg a már 
akkor megszerezhető iskolai bizonyítványt a képzőr 
intézet igazgatójának bemutatni. 

A fölvételi  vizsgálatra a jelentkezők hivatalos 
levélben meghivot kapnak, a melyben a felvételi 
vizsgálat napja is jelezve lesz. A kiknek bemutatott 
orvosi vagy tanulmányi bizonyítványa már eleve 
kizárja a tanítói pályára alkalmas voltát, a költsé-
gek megtakarítására való tekintettel a felvételi 
vizsgálatra nem hivatnak meg és erről folyamodvá-
nyuk visszacsatolása mellett értesíttetnek. A felvé-
teli vizsgálat két részből áll: Írásbeli és szóbeliből. 
Az írásbeli vizsgálat tárgyai: magyarnyelvi fogal-
mazvány és 2-8 egyszerű számtani példa kidolgo-
zása. A szóbeli vizsgálat tárgyai: magyar nyelv, 
számtan, földrajz  és történelem. Köre a vizsgálat-
nak a polgári iskolában tanított anyaga e tárgyaknak. 
A szóbeli vizsgálat után a vizsgáló-bizottság kihir-
deti a vizsgálat eredményét. A kérelemben kiteendó, 
hogy b e n n l a k ó vagy b e j á r ó akar-e lenni a 
növendék. Bennlakási havi dij 18 frt.  Bejárók a 
szabályzat értelmében jóval kisebb számban vétet-
nek föl.  Prospektust a bennlakásról kivánatra az 
intézeti főnöknő  készséggel küld. Nagy-Szeben, 1807. 
május 5-éu, Dr. Bilínszky Lajos, képezdei igazgató. 

— Erdészeti akadémikusok kirándu-
lása. A selmecz-bányai harmad éves erdóakadémiai 
hallgatók junius hó 8-éu megkezdőleg 3 tanár éa I 
segédtanár vezetése alatt 14-en as erdélyi részekben 
26 napra terjedő tauulinányi utat tesznek, mely al-
kalomból vármegyénk nevezetesebb részeit s látvá-
nyosságait is megtekintik. Junius 12-én érkeznek 
Laposnyáról a Kereszthegyen át Ditróba, honnan 
délután Borszékbe utaznak a fürdőhely  környékének 

nevezetesebb részelnek megtekintésére. Junius 
11-én innen kirándulnak a tölgyesi szorosba, 
deszka tutajok megszemlélése végett s onuan a 
békási szorosba, hol meghálnak, Békásból 15-én 
indulás Gyergyó-Szeutraiklósrn s ott ineghálás. 
Gyergyó-Szentmiklósról 16 áu kocsikon Csík-Szép 
vízre s innen kirándulást tesznek a gyiinesl vasút 
épités és alagút megszemlélésére s tanulmányozá 
sára s innen estére Csik-Szeredába érkeznek, honnan 
17-éu az éjjeli vonattal Tusnádra indulnak, hol az 
nap megpihenvén, 18-án gyalog kirándulást tesznek 

szent Anna-tóhoz, Kokojzáihoz és a torjai büdös 
fürdőhöz  s ezek után megyénket 19-én elhagyva, 
Háromszékmegye nevezetességeit fogják  megtekinteni. 

— Dalos egyesületi estély. A „Gvergyó-
szentmiklósi Dalegylet" Kricsa Péter karnagy veze-
tése alatt Gyergyó-Szentmiklóson özv. Laurenczy 
Jáuosné vendéglőjének uugytermében folyó  hó 9-én 
érdekes és mulattató programmal estélyt rendezett, 
melyen szép számú közönség vett részt. A programúi 
összeállítása, kivitele nagy gondra s ogy a vezető, 
mint a tagok, elismerésre méltó törekvésére vall. 
Ennek azon dicséretes eredménye voit, hogy az 
estély minden részletében pompásan sikerült, a kö-
zönség minden egyes pootban nagy élvezetet nyert 
s tetszését sok tapssal és ujrázással fejezte  ki, » 
mi különösen Kricea P. „Serenade*-jának előadásá-
nál jutott legnagyobb kifejezésre  s a szerzőt ki is 
hívták a pódiumra. A kassai dalos-egyesületnek egy 
tagja is jelen lévén, a darabot betanulás végett a 
kassai dalos-egyesület részére szerzőtől elkérte. 

— • Tereskereszt gyergyó-szentmik-
lósi flókegylete  folyó  hó 12-én gyűlést tartván, 
tárgysorozatából a következőket jegyezzük fel:  A 
február  20-áu tartott álarczos estély bizottsága ne-
vében L á z á r Péterné úrnő jelenti, hogy az estély 
a szép erkölcsi siker mellett az egyletre anyagi 
haszonnal is járt, »> mennyiben 48 frt  01 kr tiszta 
jövedelmet eredményezett. A gyűlés köszönetet mon-
dott Csiky Kálmánné, Kopaez Lukácsné, Lázár Pé-
terné, Csergő Venczelné, Merza Vllinosné, Czárán 
Berta, dr. Fejér Dávid, Székely Károly rendező bi-
zottsági tagoknak buzgó fáradozásukért.  Felolvasta-
tott az orsz. Vereskereszt-egylet igazgatóságának 
leirata, melyben a fiók-egyletnek  1890. évi száma-
dását és jelentését helyeslő tudomásul veszi, az el-
hunyt tagtársak halála felett  részvétét fejezi  ki s a 
mult évi működéséért elismerését nyilvánítja s az 
egyesületet, s ennek élén az elnökséget szívélyesen 
üdvözli. Mindezekért a fiók-egyesület  jegyzőkönyvileg 
köszönetét fejezi  ki. A folyó  hó 31-én Budapesten 
tartandó országos közgyűlésen a Hók-egyesület kép-
viseltetni fogja  magát. A tavasz folyamán  az egye-
sület a saját pénztára javára majálist fog  rendesni. 
Indítvány tétetett, hogy a török-görög háborúban 
megsebesült törökök részére megindult országos gyűj-
tés alkalmából a fiók-egyesület  is, mint emberbaráti 
intésmény, a járás területén gyűjtést eszközöljön. 
Ez azon módosítással lön határozattá emelve, hogy 
a gyüjtée ugy a török, mint a görög sebesültek ré-
szére fog  eszközöltetni; a gyüjtó-ivet as elnökség 
fogja  kiboeaéjtani. 

— Tüzesetek. Csik-Bánkfalván  Koncsag 
János csűre május hó ll-én délben, Csík-Szent-
királyon Molnár Imre csűre agyán e hó 9-én 
délelőtt kigyoladt s leégett. A csendőrség jelen-
tése szerint mindkét eset valószínűleg a háziak 
gondatlansága következtében elejtett szivar vagy 
pipa tűzből keletkezett. 

— Nagy lopás Balánbiayán. Balánbáayán 
már körülbelül 9 év óta, de különösen 18VK. év 

őszén, mikor a bánya szünetelt, nagy mennyiségű 
érczcsövek, ércztáblák s érczforinák  tűntek cl. A 
bányában az érezneműek nagyon kevés felügyelet  s 
gondozással bevervén, a hiányok észrevehetők ncin 
igen voltak, bár Wenczel Károly bányaigazgató azt 
állítja, hogy ő már több izben konstatált hiányokat, 
de feljelentést  nem mert tenni, mert félt,  hoey a 
tettesek kiderítése esetén azok hozzátartozói bos/ut 
állanak rajta. Végre e hó elején tudomására jutott 
a csendőrségnek, a mely megindította a nyomozást 
s már eddig is nagyon sok adat birtokába jutott, 
mely több tekintélyes szentdomokosi polgárt kompro-
mittál. A kárt hozzávetőleg 500 métermázsa körüli 
ércznemüben körülbelül 2500—3000 frtra  teszik. A 
károsok a bánya tulajdonosai M e d 1 i c It l'ál és 
Kábdebó Mihály nagy-szebeoi lakosok. A nyo-
mozás kiderítette több tanú vallomása alapján, luiay 
a lopott érezneműek a bányából Csik-Szentdoinokus 
felé  szállíttattak. A tettesek közül ez ideig I-Vj. r 
Antal, Bogye Gergely balánbányai, Kristoj Péter. I,i 
mindkét lábára sánta, sziminapataki, György Jáii 
György József  kisbíró, Barabás István és Bodó Már-
ton csik-szentdomokosi lakosókat kutatta ki a cscmiúr-
ség, kik — György József  kivételével — beismer-
ték, hogy folyó  hó 5-én tényleg jelen voltak a 
lopásnál s az ércznemüeket Székely-LT<lvarlii-h le-
szállították, hol egy zsidónak eladták, kit a cscinl r 
ség He in Pál kereskedő személyében márállit<>l:î  
meg is talált. Legreálisabb adat egy 100 kgr. siihu 
ércztábla, mely Bodó Márton csürpadlása s 4 <lri>. 
egy-egy öl hosszúságú ablakráina, mely Horváth 
Póli csürpadlása alatt találtatott. Ez utóiibi az: 
vallja, hogy az ő csűrében talált corpus dclicMt 
György János tette oda. A vizsgálat a ineşko.det; 
helyesnek látszó irányban tovább folyik. 

— Panasz a pásztorkürtölés ellen. 
Változnak az idők, változnak a szokások. A mo-
dern idő hadat izen több ősi hagyományos s/o-
káénak s tiszteletteljesen elhantolja a/, űsl emlé-
kek temetőjébe. Ősi szokásaink kii/.iil m.n 1 li 
reánk a hajnali pásztorkürtölés is. Igaz, lio_ry a 
pásztorkiirt is a zene hangszerei közé Urlu/ik. s 
elhiszszük, hogy kellemes lehet a sertések és 
ökrök féléinek,  mert ez a friss  forrásra,  harma-
tos fűre,  édes makkra bivja az állatot» igy arról 
nótáz neki, a miről éjjel álmodott. Azt azonban 
nem mondhatjuk, hogy oly kellemes hangszer 
lenne az emberi inlnek is, különösen, ha az édes 
hajnali álomban szólal meg ablakunk alatt; mert 
biz társadalmunk ugy van berendezkedve, hogy 
sokaknak a hajnali álom egyetlen boldogságuk. 
Ez a felfogás  és a pásztorkűrtőlés okozott tiy.-
Rzentmiklóson egy kis konfliktust  a csendőri hiva-
tal és a községi elöljáróság kőzött. Előbbinek a 
dologban az a véleménye, hogy a főutezában,  a 
hol a honoratiorok laknak, a pásztorkürtölés 
csendháboritásnak minősítendő; az utóbbi pedig 
feltétlen  életszükségnek tartja azt. A vélemény 
eltérésből kifolyólag  a csendőr hivatal lépést tett 
a szolgabírói hivatalnál s ezt édesítette, hogy a 
templom-utczai lakosok közül nála panaszkodtak 
a pásztorkűrtőlés miatt s ennek eltörlését óliaj-
tandónak jelezte. A közigazgatási és előljárósági 
hivatalnak az életbevágó kérdésben más állás-
pontja volt. Szerinte az ősi szokás, egy 7 ezer 
lakossági községben a sertéseket pásztorkürt nél-
kül pontosan ttsszegyfiiteni  nem lehet, a gazdák 
érdeke fenntartandónak  parancsolja a kürtök 
harsonáját. Igy aztán a pásztorfiuk  tovább is 
fújták  hajnali nótájukat és csintalanságböl még 
vígabban és harsogőbban ott, hol sertések nincse-
nek s természetesen újrázva a csendőrtiszt ablak 1 
alatt. A csendőrség ngy akarta békésen megni-
dani a kérdést, hogy a pásztoroktól elszedte a 
kürtöt, azonban másnap még nagyobb, valóságos 
bölönbika hangú kürtöket fújtak,  s elképzelhetjük, 
legjobban a esendői-tiszt ablaka alatt, A csendőr-
ség jel-ntést tett az alispáni hivatalnak, a községi 
hatóság pedig a biró személyében ugyanekkor 
áeputácziót hflldött  ki, kieszközlendő a pásztoikUrt 
fenmaradását.  A kérdés a publikumot is érdekel-
vén, jó lesz meghallgatni ennek is a nézetét, mely 
az arany középúton van s az volna az óhajtás, 
hogy a Templomutczában, a Piacztéren, az Alfalvi-
ntczábau csakugyan fölösleges  a hajnali tűlkőlés-
sel háborgatni a lakosokat. A kik ezen utczákban 
sertéteket tartanak, kihajtatják a barompiaezon 
levő gyűjtő helyre s onnan egyik pásztorfiu  a nyáj -
hoz csaphatja. Igy meg lesz oldva a gordiusi cso-
mó a nélkül Alexander magnust fel  kellene költeni. 

— Veszélyes i tatás. Csík 8zeredába nem 
rég letelepült B a r t a Antal fiákeres  lovait, kocsisa 
itatás czéljából folyó  hó 24-én az Olt vizéhez út-
közben behajtotta s midőn lovai a víz szélébe be-
mentek : az Olt rögtön elragadta' a kocsit lovastól s 
az egyik ló a vizbe fult  s a kocsit is két darabban 
veték ki. A másik ló és a kocsis megmenekültek. 

— A Marosba fUUadt.  Bányász Imre 
berkó gyergyónjfalvi  lakó* f.  hó 19 én a Maros 
partján üldögélt, ezt a közelben levő gyermekek 
is látták. Azonban a part leomlása vagy vigyá-
zatlan mozdulat következtében csakhamar eltűnt 

esőzéstől feldagadt  folyó  blllámaiban. Hozzá-
fogtak  a kereséséhez a a folyót  Ujfala  községétől 
egészen Csomafalváig  felkutatták,  de nem akad-
tak reá. 

Nyomatott CaikSzeredbaa laptajdoo ás kiadó yörgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" május 26-iki 21-ik számához. 
— Öngyilkos leány. .Gy-Szt.-Miklóson 

f  hó 18 án Pál Ferencz gazda leánya lakodalom-
ban volt, hol jókedvűen tánczolt egész éjszaka 8 
csak hajnali 3—4 óra között ment haza. A mint 
a szomszédok beszélik, alig hogy elaludt, az 
auyja munkához akarta felkölteni  s mély álmából 
nehezen ocsúdván fel,  az anya gorombán bánt 
vele, a mi a félálomban  levő leányt annyira elke-
serítette, hogy kiszaladt a pajtába s hirtelenjében 
felakasztotta  magát s rögtön meg is halt. A szü-
lök annál inkább sajnálhatják elveszett leányukat, 
mert 4 élő gyermekök közül csak ez az egy ép 
testű és muokabiró; a többiek szerencsétlen nyo-
morékok. 

— Veszett kutya garázdálkodása. Gy.-
szentniiklósi Lázár Jenőnek egy kutyája folyó  hó 
15-én megveszvén az udvarról kiszabadult, de 
mielőtt ártalmatlanná létettetett volna, több mar-
hát, lovat és kutyát megmart, s mi több Molnár 
Andrásnak 19 éves bajadon leányát is megsebezte. 
A megsebzett marhák és lovak Zár alá helyez-
tetvén, gyógykezelés alá vétetlek, a kutyák kiir-
tattak és a megsebzett leánynak Budapestre a 
Pasteur intézetbe való szállítása iránt irlé/kedés 
tétetett. 

— Lapunk t. olvasói ügyeimét felhívjuk 
Barcsay K. l e s z á l l í t o t t á r u k hirdetésére. 

A szerencse mosolyog mindnzok fulé,  a 
kik a május ISikán megjelent Az „Osztá ly-
S o r s j á t é k " cz. lapra előfizetnek.  Iíz a lap éppen 
időszerűén jelenik meg abból itz alkalomból, hogy a 
szabadeliuazott ni. kir. osztálysorsjáték ma-holnap 
már a nagy közönséget foglalkoztatni  fogja.  Tudva-
levő, hogy a kis lottót a törvényhozás eltörülte és 
helyébe az osztálysorsjáték lép életbe, inely minden 
kétséget kizárólag Magyarország minden intelligens 
emberét fogja  foglalkoztatni.  Az „Os z t ál v-So r s-
j á t é k u cz. lap ugy az elárusítóknak, inint a vevő 
közönségnek a legrészletesebb tájékoztatást nyújtja 
a még meglehetősen ismeretlen osztály sorsjátékra 
vonatkozólag s úgyszólván utmututó lesz arra nézve, 
Itogy kell ez uj sorsjáték iránt érdeklődni. Hogy 
előfizetőinek  inodjuk legyen kezet nyújtani a sze-
rencsének : Az „ O s z t á l y - S o r s j á t é k " cz. lap 
10 o s z t á l y s o r s j e g y e t sorsol ki 10 e lő 
f i z e t ő j e  közö t t , mely I() előfizető  az összes 
előfizetők  köziil sorsoltatik ki. Ilyen formán,  a ki 
Az „O s z t á 1 y-S ó r a j á t é k " cz. lapra 3 frttal 
egész évre előfizet,  azzal a chnnce-szul bir, hogy 
e s e t l e g f ő n y e r e m é n y t  c s iná l . E mellett 
az osztálysorsjáték húzásait, melyek évenként köriil-
belől 00 napig tartanuk, n a p o n k é n t közli és meg-
küldi előfizetőinek  a búzások hiteles lajstromát. A 
két betenkint megjelenő Az „O s z t á 1 y-S o r s j á-
ték" cziinü lap ezenkívül közl i az ö s s z e s 
ná lunk f o r g a l o m b a n  l evő s o r s j e g y e k 
h ú z á s a i t és ezáltal fölöslegessé  teszi a sorsolási 
újságok járatását. Nemkülönben tiuáncziális tanács-
adója lesz Az „ O s z t á l y - S o r s j á t é k " ezimii 
lap összes előfizetői  számára, mert a hozzá intézendő 
finánsziális  kérdésekre n legszakavatottabb tollak 
fognak  behatóan válaszolni. Közölni fogja  továbbá 
Az „ O s z t á l y - S o r s j á t é k " cz. lap a közgaz-
daság, pénzügy, biztosítás stb. terén fölmerülő  min-
den ujabb mozzanatot. Az „0 s z t á 1 y-S o r s j á t ó k" 
cz. lnp előfizetési  ára egész évre mindössze 3 frt, 
mely összeg Az „O s z t á I y-S o r s j á t é k" cz. lap 
kiadóhivatalához, Budapest, VI. Teréz-körut 1H. szám 
alá küldendő. 

„Egy uj gyógykezelési módszer". Ál-
talános feltűnést  kelt a tudományos és társadalmi 
körökben dr. K o v á c s Izsó orvosnak egy, már 
évek óta gyakorlott és kipróbált uj. speeziális gyógy-
kezelési módszere ; melylyel asthma. sziv- és vese-
bajokat, hólyag és bőrbetegséget kezel. Fentnevezett 
orvos ezen betegségeket uj elvi szempontból kiin-
dulva a vér tisztítása által gyógyfüvekkel  gyógyítja 
és rövid idő alatt, nemcsak Budapesten, hanem az 
ország majdnem minden részében, sőt nnuak határán 
tul is valóban feltűnő  s bámulatos eredményei által 
tűnt ki. „D r. K o v á c s I z s ó in á j u s lió ó t a 
Budapes ten , Andrássy-ut 47. szám alatt 
l a k i k." 

T. Olvasóinknak ajánljuk Benedek Gá-
bor és Testvére órás és ékszerész ezeget (alapít-
tatott 1607-ben, Budapest, Kossuth Lajos utcza 17), 
hol menyasszonyi és alkalmi ajándéktárgyak, vala-
mint legszebb kivitelű arany- és ezüstáruk, ékszer, 
óra, asztali készletek stb. rendkívül dus választék-
ban legolcsóbban kaphatók. Vidéki megrendeléseket 
ez az elsőrangú czég különös gonddal intéz el. Ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 5 6 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . 
G. I. Levelének filozofikus  tartalma sem birhat rá 

bennünket, bogy elvűnktől eltérjünk 9 egy alkalmatosságot 
kivéve verset közöljünk. Más faja  közleményeit szívesen látjuk. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYEIIGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- fa  LAPTüLAJDOSOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 4415/897. 
II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kórházi orvosi állás nyugdí-

jazás következtében megüresedvén; arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felbivoin mindazokat, kik ezen évi 600 frt 
fizetéssel  és nyugdíj jogosultsággal összekötött ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1. t.-cz. 
9. §-ában megjelölt minősítést igazoló bizonyít-
ványnya! fölszerelt  kérvényeiket a vármegye főis-
pánjához méltóságos Mikó Bálint úrhoz czimzetlen 
legkésőbb folyó  év június 5-ig terjeszszék be. 

Csik-Szeredán, 1897. évi május hó 13-án. 
Alispán helyett: 

1 - 2 
Mihály Ferencz, 

főjegyző. 

Sz. 483-97. ki. 1—2 

f 

Árverezési hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhírré teszi, 

miszerint 1897. május hó 5-én Csik-Szentdomoko-
son felfogott  1 drb fehér,  szürke 5 éves kancza, 
melynek bal farán  C T bélyeg va», 1897. jnnius hó 
3-án nyilt árverezésen délelőtt 9 órakor a község 
hivatalos báza előtt el fog  adatni. 

Csik-Szentdomoko?, 1897. május 14-én. 

Böjté Lajos, 
lijró. 

Dániel Jóisef, 
jegyző. 

Női diszkalapok és női felöltők  nagy raktára. 

május hó 25-étől junius 25-éig 
a tisztelt városi éa vidéki közönségnek becses figyelmébe  ajánlom, úgymint: 

I vég 30 rőf  *it sziléziai vászon ezelőtt 6 frt  20 kr, most csak 4.50. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

% Creasz vászon 
'/, ig'-n jó házi vászon 
Vi igen jó congo 4 

(i 
7 
7 
8 
9 
7 
9 

40 
60 
60 
70 
50 
50 
50 

4 I. rendű liliom „ , 
Iíumburgi vászon , 

'/4 Schifton  gyolcs HL. , 
'/4 Schiffon  gyolcs R. 

6 lepedőre "/4 varásnélkűli vászon 9 „ — „ „ 
30 röf  4/« rőf  sárga, kék és piros Nángiu 
Jó mosó Kretonok 20 és 25 kr méterje. 
Jő színtartó Voálok 25 és 30 kr „ 
Jó sziutartó L-vantin 32, 35 és 40 kr „ 
Jó színtartó franczia  Atlasz-Salin 40 és 45 kr „ 
Jó színtartó Pigén diágonál 35 és 38 kr méterje. 

Becses látogatást kérve maradok mély tisztelettel 

BABCNAY 

4.70. 
5 95. 
5.95. 
7.20. 
7.50. 
5.75. 
6.90. 
7.20. 
5.85. 

1—3 első divatkereskedése Cs.-Szeredán. 

Női diszkalapok és női felöltők  nagy raktára. 

ixcL©"ti».éaa.3r. 

A gazdaközöDség és a gépkereskedők 
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A sepsi-szentgyörgy—csíkszeredai vasút vonulnak a forgalomba  történt átadása 
következtében a vasúti forgalmon  kívül eső nagy közönségnek, de különösen a kereske-
dőknek nélkiilözlieflen  szükségük van arra, hogy a csik-szeredai végállomásra részükre 
érkező szállítmányokat, áruezikkeket olcsón, gyorsan és pontosan megkaphassák és saját 
küldeményeik szint oly pontossággal továbbittassanak. Kzoti nagy fontosságú  érdeket tartva 
szem előtt üzleti működésemet a szállítási üzletre is kiterjesztettem és ennek következtében, 
midőn van szerencsém értesíteni az érdekelt közönséget, hogy a továbbítási, illetve szállí-
tási üzletet már tényleg meg is kezdettem: midőn ígérem, hogy legfőbb  kötelességemnek 
fogom  tartani a rám liizott szállítmányok olcsó, gyors és biztos továbbítása és a kereske-
delmi érdekek lelkiismeretes kielégítése által teljes megelégedését kiérdemelni, kérem 
miszerint becses bizalmával megtisztelve, előforduló  esetekben közreműködésemet érkezendő 
vagy küldendő szállítmányi továbbítása ezéljából igénybe venni és rendelményeit ugy tenni 
szíveskedjék, hogy azok továbbítás végett czimemre küldessenek. 

Csik-Szereda. 1 SUT. május hó. 
Kiváló tisztelettel 

1-2 N A G Y G Y U L A . 

Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-
galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 
4, 6 és 8 EP gözeséplokészletek, járgányok is járgányos cséplőgépek, Backer-rendszerft  és 
Vldats-féle  rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetó'gépek, tengeri vető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  ezecskavágók, répavágók és zuzik, kakorioza morzsolik 

és eBÓree tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

fizt  azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy sz eladás 
nemcsak egyes darabokban, bauem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Ritka alkalom kinálkozik most as érdekelteknek, elismert kitűnő minóeégfl  gasdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak és előnyös feltótelek  meUett besseresnl. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 

SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
12-18 Budapest, Külső váczi-ut 29—37. 
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Hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága közhírré teszi, 

liogy a Csíesó község tulajdonát képező 
„Hargítaalyi fürdő'1  a hozzátartozó épilletek 
és fürdő  tereppel 1897. t'vi jllllilia hó 3-án 
délelőtt 8 órakor a község házánál 1 évre 
haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 300 írt 
Árverezési feltételek  a körjegyzői iro-

dában a hivatalos órákban betekinthetők 
Árverezni szándékozók 10"« bánatpénz 

az elöljáróság kezéhez letenni kötelesek. 
Csik-Csiesón, 1897. évi május hó 14-én. 

Kósa Dénes, 
kiró. 

Tompos Károly, 
k. jegyző. 

Sz. 72C1— 1S96. plg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira 
Csik-Szentsimon közjég határában kisajălitatt, Ve-
ress József  és társai tulajdonát képező s a kisa-
játító által beadott kivonatos kisajátítási összeírás-
ban foglalt  ingatlanokra nézve a kártalanítási el-
járást elrendelte, annak határnapjául 1897. évi 
junius hó 16-ik napjának d. e. 9 óráját Csik-S/.ent-
Sinton községébe a helyszínére kitü tt.e, ezen határ-
napra a kisajátított és a kivonatos kisajátítási ösz-
szeirásban foglalt  tulajdonosokat, úgyszintén a kis 
korúak törvényes képviselőjét egyenkint külön meg-
idézte és az esetleges távollevők vagy ismeretlen 
tartózkodásnak számára gondunkul dr. Kánya Já-
nos csíkszeredai ügyvédet kinevezte. Figyelmeztet-
nek az érdekeltek, hogy elmaradásuk a tárgyalás-
ról a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges hatá-
rozatot nem gátolja s hogy az egyéni külön érte-
sítésnek elmaradása, vagy a tárgyalásról elmara-
dás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 18%. deczember 22-én. 

G y á r f á s  L á s z l ó , 
1—3 elnök. 

Csik-Tusnádfürdőn 
Erdélyrész legregényesebb vidékén, Csikmegyében, 
óriási fenyőerdők  között lekvő gyógy- és üdülő 
chimatikus fürdőn,  vasúti állomással, fürdő  idény 

junius 15-étöl szeptember 15-éig 
n y i l v á n o s á r v e r é s 

utján 1897. május 30-án d. e. 9 órakor a 
fürdő-igazgatóság  irodában három egymást 
követő évekre bérbe adatnak: 

1. A díszesen épült és berendezett „Uj Gyógy-
csarnok" vendéglője és kávéháza mellékhelyiségek-
kel, pinczékkei, jégveremmel, kikiáltási ár 3200 frt. 

2. A „Fürdők", ideges, hypochondricus, iva-
rilag gyengült betegek számára 4 nagy tiikör-
fürdö,  4 hideg szalon fürdő,  lü porczellán meleg 
kádfürdő,  Czerniczky-féle  melegítő készülékkel és 
a mai kor kívánalmainak megfelelő  berendezéssel 
és a mostan ujonan épült Nagy-Konyhasó, vasnxyd 
és jodtartalmánál fogva  23° melegséggel, különösen 
görvély, bujakor és oíuos bántalmak ellen bámu-
latos gyógyhatással biró „Rezsö-fürdö"  3000 fit 
kikiáltási ár mellett. 

Árverezni szándékozók a feltételeket  meg-
tekinthetik az igazgatósági irodában Csik-Tusnád-
fürdőn. 

2—3 A fürdő-igazgatóság. 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

99 
czimü növényszer gyomor-Iikör készítményem. 

Székrekedés, étvágytalanság és az 
ebből eredő bajok ellen. 

Egy üveg ára 40 és 80 kr. 
Kapható Ceik-Szereda és Gjergyó-Szentmiklóe 
tüszerkereskedéseiben számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Hm.-Vásárhely, Árpád-ntcza 12. 

Zen.Ize Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és osat. eaáss. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és tőrv. 

védve. 2-10 

Sz. 156 -1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 18S1. évi 

LX. t. cz. 102. § a értélntében ezennel közhírré 
teszi, hogy a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság 
1897. évi 1 Gő9. sz. végzése következtében gyer-
gyószentmiklósi Bogdán István javára Száva Már-
ton és Száva Kajtán (Száva Testvérek czég tulaj-
donosai) ellen 694 frts  jár. erejéig 1897. évi már 
czins hő l-én foganatosított  végrehajtás utján le-
foglalt  és 735 Irt 44krra becsült rövid és hosszú 
bolti áruczikkből álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak. 

Mely árverésnek a gy.-szentmiklósi kir. já-
rásbíróság 1708/1897. sz. végzése folytán  694 frt 
tökekövetelés, ennek 1897. évi márczlus hó 1-ső 
napjától járó 6% kamatai, eddig összesen 25 frt 
30 krban biróilag már megállapított és 1 frt  20 
kr ezuttali (és pedig árverés tűzés I. péld 30 kr, 
5 pld. á. 10 kr 50 kr, 2 péld. kézbesítése á 20 
kr) költségek erejéig Gyergyó-Szentmiklóson, al-
peresek bolti helyiségében leendő eszközlésére 
1897. évi május hó 29-ik napjának dél-
előtt 8 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a veuni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ár-
verésen, az 1881. évi LX. t. cz. 107. § a értelmé-
ben a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is eladatni 
fognak. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi ápril hó 
29-ik nap|án. 

Juhász Károly, 
kir bírósági végrehajtó. 

Sz. 200—1897. vll. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a éltelmében ezennel közhitté teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 2C96/1897. 
számú végzése által Tittel Teréz csikcsekefalvi 
lakos javára képviselve Solnay Sándor ügyvéd ál-
tal csikcsekefalvi  Brassován György ellen 1400 
frt  töke és eddig összesen 33 frt  57 kr perkölt-
ség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehaj-
tás alkalmával biróilag lefoglalt  és 1008 frtra  be-
csült bútorok, bolti áruezikkek s a többiből állö 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2152/1897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis csik-
szentkirályon végrehajtást szenvedők lakásán le-
endő eszközlésére 1897-ifc  év junius hó 5-ik nap-
jának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 

ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is 
eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. § ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kell Csik-Szentmártonon, 1897. évi május 
hó 21. napján. Gondos István, 

kir. bir. végrehajtó. 

Pántlikagilisztában és gyomorbajban szenved 
az emberiség fele  része. 

A szenvedő emberiség 
vigasztalására és se-

gélyére ! 
Kik galandféregben  és gyo-

morbajban szenvednek! 

Pántlikagiliszta 
fejestől,  és gyomor-

ba j 
a páfrány-tokocskák  ál-
tal, fájdalom  nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (G perez alatt) teljesen 

elliajutik. 
Egyedül valódi kapható: 
Schneider József 

gyógyszerésznél, 
Resiczán, fö  utcia 3. 

Védjegy. (Délmagyarország ) 
Ezen kilün» gyógyszer fajdalom  nélküli, gyors és biz-
tos eredményéért jótállás nyujtatik. Nem árt, ha a 
pánllikagiliszta-féreg  nincs is jelen. — Az életkor meg-
jelölendő — Törvényesen védve. — Kgy eredeti 
boboz pontos használati utasitással a bel- és kiilfúld 
részére 3 frt  50 k r postai utánvéttel vagy a fenti 
összeg::ek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta 
tünetei a következők: az arcz halványsága, bágyadt 
tekintet, kék szemkarikák, lesovánjodás, elnyilkásodás, 
bevont nyelv, eraészthetlenség, étvágytalanság, felváltva 
mohó étvágygyal, gyakori rosszaiét, vagy épen ájitlások 
és szédülés főleg  éhgyomornál, egy gombolyag felszál-
lása egész a nyakig, nyálösszegyüleinlés, a test meg-
dagadása, gyomorhév, gyakori felbcfógés,  bélgürci, hen-
gergetés, hullámszerű mozgások, szúró szivó fájdalmak 
és szúrások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés 
rendetlenségei különösen nőknél, gyakori véletlenül be-
álló főfájás,  a buskomorsúgra való hajlam, életunság és 
a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kap-
ható. Santaltokocskák hatásukban felülmulhatlanok, 
gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél ós uraknál 
elgyengnlt férfierőt,  hugycsőfolyásokat,  folyásokat  nők-
nél és nraknit befecskendezés  nélkül. Egy doboz ára 
2 frt  50 kr. Makacs haj ellen egy dupla adag 4 frt. 
Mind egyedül valódian kapható: 
Schneider J. gyógyszerésznél, Besiczán, fó-nteza  3. sz. 

(Délmagyarország.) 
O C Millió betegnek segített már ez a ezer. "30 
itt még kapható a legjobb iszákosság (részegség) elleni 

szer, 1 üveg ára 2 trt, öreg bajnál 4 frt.  -—5 

B Á J B R F E R E N C Z * 
i kocsikészitő, n y e r g e s és ká rp i tos Q 
| — = = C s l k - S z e r e ú a b a n . — ö 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, hogy újonnan ala-
pított kocsi-készitő üzletemet Szilágy-Csehből ide, Csik-Szeredába helyeztem át (Csütörtök-
utcza Szabó János-féle  báz). 

A legújabb divatú uj kocsik, valamint minden szakmába vágó munka csinosan, 
tartósan és jutányosán való elkészítését a legnagyobb készséggel elvállalom. 

Hírnevesebb hazai kocsi gyárainkban és külföldön  segéd koromban szerzett ta-
pasztalataimat és ügyességemet, most mint több évi önálló iparos, teljes odaadással bo-
csátom a n. é. közönség rendelkezésére, tisztelettel kérve becses pártfogását. 

1 - 2 B Á J E R F E R E N C Z , 
kocsi-készítő. 

Uzlet-megnyitás. 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
a Potoczky Gergely-féle  házban a Hutter-szállodával átellenben egy 

liszt és termónyraktárt 
állítottam fel. 

Kötelességemnek tartom a nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy raktáromon lévő czikkeket, ugy mint liszt, C Z U k o r , kávék, 
rizs és köleskásák, tejgyertyákat a legjobb minőségben és legjutá-
nyosabb árban képes vagyok elárusítani, miért is esedezem állitásom valósá-
gáról próba vétel által meggyőződést szerezni. 

A nagyérdemű közönség kegyes pártfogásáért  esedezve tisztelettel 

2 — 3 R É Z E R S i V C E I i . 
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