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Székelyföldi  nyomorúságok. 
Közelebbről olvastam nz országgyűlési 

tudósítások folyamán,  hogy Györffy  Gyula or-
szágos képviselő raeginterpellálta a kormányt 
a közbirtokosságok tulajdonát képező közös 
erdők használata és kezelése tárgyában és kö-
veteli, hogy miután a tulajdonosok azokat nz 
arányosítás folytán  feloszlatták,  kiki a snjat 
illetőségét ezen osztály révéu magára telek -
könyveztette és birtokába vette, azt szabadon 
használhassa. 

Kijelenten), hogy Györffy  Gyula képvise-
lőnek régi barátja és tisztelője voltam és va-
gyok. Ó egyike uzoknak a kevés székelyföldi 
képviselőknek, kik tehetség, tanulmány és szó-
noki erővel megáldva, a kepviselók átlagos 
színvonalán felül  emelkednek, sót mint katho-
likus ember megbotránkoztam azon, hogy a 
néppárt vezérférfiai  nem átallották épen Györffy 
Gyula választókerületét teljes kudarczezal meg-
háborítani, éppen annak a képviselőnek vá-
lasztó kerületét, ki az ereélyrészi r. kathóli-
kusok státusgyülésén Ugron Gáborral egyetem-
ben az önkormányzati életnek egyik legerősebb 
és legérdemesebb oszlopa. 

Mindezen elismerésem daczára egyes kon-
krét esetektől eltekintve, általában Györffy 
Gyula képvise'ő interpellácziójának jogosultsá-
gát és időszerűségét el nem ismerhetem. 

Ugy látszik, Györffy  Gyula képviselő ur-
nák, ki már huzamos idő óta nem lakik a Szé-
kelyföldön,  hanem állandóan Budapesten tar-
tózkodik, nincsen tudomása arról nz egész 
székely fajt  tönkretevő Uzelmekről, melyek a 
nagyterjedelmli székelyföldi  közerdők és köz-
legelök arányosításánál felburjáooztak.  Ha erről 
az egész nép tömegét koldusbotra juttató ü-
zeJroekrőJ csak halvány ismerete lett volna, 
felteszem  róla, kinek bizonyára székely szive 
van, hogy interpellácziúját úrra a határozott 
követelésre irányította volna, hogy a Székely-
földön  az arányositási és birtokrendezési tör-
vényeknek további végrehajtása azonnal fel-
füg  2, esz lessenek, Udvarhely-. Csik-, és Hárotn-
székmegyékbe szakközegek küldessenek ki, 
kik a helyszínén tanulmányozzák ennek az er-
délyi részekben fuj  fenn  tartó magyar elemnek 
végleges kifosztását  eredményező bajok okait, 
hogy azok o nos láda iránt a törvényhozás sür-
gősen intézkedhessék. 

Hisz Györffy  Gyula is velem együtt szé-
kely lévén, ismeri a székely nép észjárását, 
mely különösen az .enyém és tiéd" kérdésé-
ben elég leleményes és ha kell erőszakos is 
egy a helyi viszonyoknak meg nem felelő  tör-
vény kijátszására. 

Szomorú élőpélda erre a regále-vakságról 
megalkotott törvény végrehajtása a Szekely-

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Öszi hangok. 

Csendesen susog át a didergő fák  közt 
A szitáló sürü őszi permeteg, 
Némán elhallgatom, sejtelmes hangjára 
Szememből Is egyre vaskos könny ered. 

Mit sirathat as ég? Nem is kérdem, tudom, 
Rózsa keltő tavaasl. égető ayarat. 
Zsongó dalra ébredi rózaa arozu hajoalt, 
Alá hullott lombot hűtlen madarat. 

Hát én mit airatok ? Talán kérdezitek. 
Talán el vallatok egyre engemet ? 
Nem titkolom, minek, miért a tagadás? 
Ha látjátok kisírt csüggedt Bsememell 

Siralom a tsvasst, tűnő ifjúságom, 
Füstbe ment dalaim, mosolyt, sugarat. 
Mámorító esőket, s egy ssép rózsa bimbót. 
Mely árva szivemről végkép lessakadl I 

ifj.  Botár Béla. 

földön.  Milliókra menő értékek pocsék oltattok 
el azzal, hogy a regále-váltság tőke feloszta-
tott. A megváltást megelőzőleg a korcsmák 
jövedelme átlaga székelyföldi  községek szük-
ségleteinek fedezetére  fordíttatott,  kivévén n 
csak szórványosan előforduló  földesúri  korcs-
m a jogok jövedelmét. Kz a közvagyon el lett 
tékozolva, idegenek megvették és a székely 
kisbirtokosnak jutott abból átlag ő—10 forint, 
melylyel egy pár csizmát vett, ha meg nem 
itta; de a községi pótadók azóta 100 száza-
lékkal emelkedtek, mert a haladás és a köz-
igazgatás fejlődése  a község polgáraitól a ki-
adások folytonos  szaporodását kegyetlenül meg-
követelte. 

Kii már nkkor is harczoltam ti közvagyon-
nak elprédálásu ellen, de a káros áramlatnak 
ellcntállani lehetetlen volt. Hilut a törvényho-
zásban is megvolt, mert habár előre láthatta, 
hogy a modern fejlődés  a községektől fokozott 
áldozatokat fog  megkövetelni, nem gondosko-
dott arról, hogy a regále-váltságtok ének ka-
matai, miként addig történt, ugy jövőre is a 
község szükségleteinek fedezetére  fordittassék, 
hanem megengedte, hogy azok felosztassanak 
és elprédáltassanak. 

Hát mi történt a székely katonaság tu-
lajdonát képezett .lóbeszerzési alapok" -al ? 
hát azok is felosztattuk  és elpocsékoltalak, 
mert ez is a két-ág katonaság családjainak 
közvagyona volt. Szóval, mióta alkotmányunkat 
és szabudságunkat visszakaptuk, ez a mostani 
székely nemzedék minden közvagyont, melyet 
őseink megkíméltek, megtartottak és megvé-
delmeztek, feloszlatta  és elprédálta és hogy* a 
székely nép tömegének teljes elszegényedése 
befejeztessék,  megkezdődot, a több 100 millió 
értéket képviselő közerdóknek és közlegelók-
nek is elprédálna) és el vesztegetése. 

Lássunk csak egy pár esetet. Udvarhely-
megyében H.-Almás nagyközség székely né-
pessége testi és értelmi fejlődése,  reluls/.ere-
ţete, törvénytisztelete, gazdasági berendezési1 

és építkezés tekintetében ís mostanig a tör-
vényhatóság mintaközsége volt. Knnek a tiszta 
szekely közsegnek van körülbelül 24.01 H) kat. 
hold terjedelmű határa, me.yból mintegy 8000 
kat. hold müvelés alalt álló határa tagositas 
alá vétetett, a tagositó mérnök megkezdette a 
munkát. Minthogy evés közben szokott meg-
jönni nz étvágy, elhatároztatott, hogy ezzel az 
alkalommal a mintegy 10.000 holdra rugó köz-
helyek (erdők és legelők) is arányosíttassanak 
és a tagositó mérnök a tagosítás magas kulcsa 
alapján az arányosítás keresztülvitelével is 
megbízatott. A költségvetés szerint csak a mű-
ködő mérnök dija 39.000 forintra,  vagyis 
78.000 koronára emelkedett. (Folyt. Wr.) 

Egy alom. 
As utolsó dal elhalt a halálban vonsgl» 

berkeken, a virág szelíd álmadoxáaál meg zavarta 
az őszi hervadás, n szirmok leborultak szem fe-
dőként uagy Pán hervadt arczájára. 

A féoyt,  a mosolygást felváltotta  a szürke 
szétomló ködfátyol,  a felhő  fürtje  imbolygó komor 
tömeggé verődött, egykor rósaa arcán ott boroua 
a méla gyása, s nagy temetés feleit  voutatva 
jajong a kóbor óssl ssél. 

Október van 
Oyimes Kő Csúcsára nem mosolyog, nem 

hint arany leplet a búcsúzó nspsugár 
Minden megváltozott, CBak egy oem. a falu 

barátságos képe most is a régi. as a jól eső. 
tova nynjtozó kép ott a felhőkbe  játszó bérozek 
ÖlóbeU. 

A Tatros ia magán viaeli még a régiség 
bélyegét, mosl Is olyan haragos, most is ugy 
átkozódik, bogy el kell hagynia as édes földet, 
fel  kell cserélnie egy mostohával. 

A búsongó komor füréssek  most ia ugy só-
hajtoznak, mint egykorou.... 

Minden megváltozott, osak te nem változtál 
meg balsaam ado kép, s te a kisded templom 
harangjának szálló Igéje olt a hegy tetőn I 

Este lelt..... 
Nóttön-oó as árnyék, mindent elönt a néma 

hallgatás, osak Páa a ssebb Időkről álmodó feay-
ves susog be sejtelmes haagokoa. 

= A képviselőház ülései. A novem-
ber h í 12-én tartott gyűlésben a trónörökös 
házassága alkalmából kiadott nyilatkozat he-
czikkelyczéséról szóló javaslat részletes tár-
gyalását folytatták.  Ismét esemény számba 
ment Szilágyi Dezső nagy beszéde, melylyel 
egymaga az egész ülést kitöltötte. Szilágyi 
Dezső ez alkalommal ismét bebizonyította, hogy 
HÍ'S.V jogtudós, a közjogi téren kiváló tekintély 
és kitiinó szónok, a ki nemcsak pártfeleit  és 
ellenfeleit,  hanem a melietf  az érdekességet 
és különleges dolgokat kereső karzatot is le 
tudja bilincselni. Mai nagy beszédében a prag-
matika szánkeziót magyarázta és kitüntette azt 
hogy Deák Kcrenez értelmezése és a s/abad-
elvüpárt mai gondolkozása között e tárgyban 
semmi ellentét nincsen. Megmagyarázta a mur-
ganatikus házasságot a német jog. azután az 
uralkodóház házi törvénye szerint, továbbá ér-
telmv/.it* a magyar házassági jogot a királyi 
családdal szemben s ezek alapján kimutatja a 
néppárt határozati javaslatának helytelenségét 
s ajánlja a törvényjavaslat elfogadását  a mi-
niszterelnök minden aggodalmat eloszlató mó-
dosításával. Kzután Rukovszky Istvánnak kellett 
volna beszélnie, de az ó kérelmére, melyhez 
méltányossági szempontból a miniszterelnök is 
hozzá járult, a ház megengedte, hogy beszédét 
a másnapi ülésben mondhassa el. A trónörökös 
nyilatkozatának becikkelyezéséről szóló vitát 
a november hó 13-án tartott ülésben fejezték 
be és a javaslatot részleteiben is elfogadták. 
Az Ülés nagyobb részét a néppárt hivatott és 
rokonszenves szónokának, Kakovazky Istvánnak 
beszéde (öltötte he, melyben a Szilágyi Dezső 
tegnapi nngy beszédének hatását igyekezett 
gyöngíteni, mely azonban beszéde kiváló élénk-
ségének, Ügyes fordulatainak  és érdekességé-
daczára sem sikerült. Védte a néppárt hatá-
rozati javaslatát és a néppártnak követelte aa 
érdemet azért a megnyugtató módosításért, 
melyet az igazságügyi bizottság jelentése alap-
ján Széli Kálmán miniszterelnök adott be. Kzen 
ülésben felszólaltak  még Szilágyi Dezső, Vészi 
József  ts a vitat Széli Kálmán miniszterelnök 
rekesztette be és az ellenzéki szónokok által 
felhozott  érveket még egyszer alaposan meg-
cáfolván,  a javaslatot részleteiben is elfoga-
dasra ajánlotta. A mi azután mégis történt. 
K<cut:ui még Molnár íjé la előadó ismertette a 
kérvények tizenegyedik sorjegyzekét, mely után 
ezknek tárgyalás;» n következő gyűlésre tüze-
tett ki. A november 14-én tartott ülésben elfo-
gadták a trónörökös nyílatkozataról szóló javas-
latot harmadszori olvasásban. Kzutaua kérvé-
nyeket adták ki a szakminisztereknek. A no-
vember hó Itt-án tartott ülésben elhatározták, 
hogy a ház elnöke a képviselőház nevében a 
deczember hó l-éti tartandó Vörösmarty Ünne-
pélyen a Vörösmarty szobrára koszorút tehes-

Klaludt minden, csókot hintett az a tarka 
kis pille a szendergő arc*okra. 

Szegény Barna Benőt sem kerülte el, még 
ót sem. a kit oly sokan gyűlölnek, virág ham 
vas szárnyával szelíden rá szállott pilláira, egy-
szer kétszer égelóen komiokon csókolta.... 

Aztán,.. ? Aztán mi lett? Lelkét el 
egy szép vitásba, hol tavasz volt, a hol ki ma 
radt a téli gyász, hol csattogott a dal, ékes tril-
lákban, futamokbau  versenyre kelve öntötte ki a 
madárka szive ezerelmét, nevetett a sugár, mo-
solygott a rózsa bársonyos pongyolája. 

Bevitte a beszédes erdő kellős közepébe, 
ott lakott egy szép tündér, olysn a minőt nom 
tud teremteni a mesék képzelet világa 

Bsőke volt, alabástrom homlok, selyem pil-
lák alatt kifejezés  teli kék szemek, vállaira le-
omló arany fürtök  igézővé tették. Környesote ne-
ii.es, egyszerű, lakása flora  eser meg ezer bűvös 
gyermekével volt ékitve. 

Ode lehelete volt miut a rózsának, mint a 
jáointnak, a jázminnak. A liliom ssüsi keblének 
gyöngyösé harmatában moaakodott. a fuxiának 
kacsér kis csengetyüoskéi gyöngy gyanánt virí-
tottak a szabályos nyakáo. Mioden toáletje a 
flórának  aagyaserü ssinjátékból alakult. As alea, 
olerodendron, papucs virág, gasdag pelargoalák, 
qyolameoek, folyton  ssörtölödó szalma virág, nyilt 
keblű tulipánok, berki kökörosla, mérges ajkú ka-
kuk fü,  a bóbitás virágok aokféle  váriatiója hir-
dették Urályoéjuk dicsőségét. 

e 
sen. Ezután Neroényi Ambrus te/jesztette bő 
jelentését a pénzügyi bizottság nevében a jöv 
évi költségvetésről. Az ülés többi idejét Bzél 
Kálmán miniszterelnök foglalta  le, a ki nem 
kevesebb, mint hét interpelláczióra válaszolt, 
nevezetesen az ochonidczai körjegyző ügyében, 
ki arról van vádolva, hogy a kataszteri ivek 
meghamisításával a gazdák földjét  kisebbnek 
mutatta ki s igy hetven gazda esett el válasz-
tói jogától. A miniszterelnök kijelentette, hogy 
hamisítás nem történt, legfeljebb  szabálytalan-
ság H miután az ügy vizsgálat alatt áll, annak 
eredményét be kell várni. Ezt követte a bos-
nyák mohamedánok, a bosnyák vasutak, a hely-
ségnevek, a hivatalos lap bérlése és a mi min-
ket leginkább érdekel, a csikmegyében tartott 
néppárti gyűlések ügyében adott válasz. Erről 
a következő tudósítást adjuk. 

Széli Kálmán előtt rengeteg aktacsomó 
hevert. Hét válaszának irási anyaga. Forgatta 
egyiket is másikat is s mind előkerült, csak 
az netn a mit keresett. 

— Szives engedel műkkel előbb Endrei 
képviselő urnák felelek,  mondta a miniszter 
eluök, addig majd előkerül a más akta is. 

— Nem lehet, nem engedjük I — türel-
metlenkedett Molnár apát 

— Dehiszen egészen mindegy, melyikre 
felelek  először, — szólt konczilliáns hangon a 
miniszterelnök. 

— Dehogy is mindegy, óriási nagy kü-
lönbség ! — zajongott a néppárt. 

— No hát ez egy kicsinység csupán, de 
ez is mutatja, hogy az urak felfogása  és az én 
nézetem közt egy egész világ van, — felelt  a 
miniszterelnök. 

Az egész ház tapsolt és éljeuzett. Eköz-
ben pedig az akta is megkerült és a minisz-
terelnök elmondhatta válaszát még pedig a 
következőkben : 

T. képviselőház I Méltóztassék megengedni 
hogy talán először is Endrei képviselő urnák 
az interpellácziójára feleljek  és majd azálatt 
megkeresem az aktát, mely a Molnár János 
képviselő ur interpellácziójára vonatkozik. Azt 
hiszem, nz a t. képviselő umak is mindegy. 

Molnár  János: Nem mindegy: 
Széli  Kálmán miniszterelnök: Nem mind-

egy? Hat tessék egy kis türelemmel lenni, mig 
megtalálom. Felkiáltások balfelól:  ötpereznyi 
szünetet kérünk. 

No hát, hogy boldoggá tegyem Molnár 
János képviselő urat, megtaláltam az aftát. 
(Derültség jobbfelől).  Hogy miért nem mind-
egy neki, hogy én előbb egy másik interpellá-
czióra válaszoljak, azt nem tudom megérteni. 
Kz csak azt mutatja, hogy a mi nézeteink közt 
egy egész világa van a különbségnek. (Zajos 
helyeslés és tetszés jobbfelől.  Mozgás a bal-
oldalon. Ugy van! Ugy van: jobbfelől).  Nem 

Az ifjn  lelke dobsodott a asüaiea essméayl 
kéjben. Reszkető kezekkel ssakitott egy ágat a 
tüzes liliom hivalgó hadából, keblében n kla vol-
káu hevesen működött, oda nyújtotta aat a kis 
tündérnek, mint érte lángoló aserelmének hü 
symbol urnát. 

A vakító szépség keoseseu bolintolt büaske 
fejével,  a harang virágoak kellemea calngeléee 
mellett as ifjúhoz  lépett, meg la caokolta, neki 
adta örök sserelmlt.... 

Csodás féoy  ömlött végig a béreseken, n 
osalogány csattogni kesdett családja boldog fész-
kén, a vadon megnyugodva sobsjlott fel  a füle-
mile rá gyújtott legssebb hallgató nótájára..... 

Békét lehelt a nagy harmónia I 
As álom ideig 
A tova iramló vonat vontatott, figyelemre 

intő fütyülése  el ssakitotta a fonalat..... 
Keserű csalódás, fájó  ébredés lépett a derÜ 

nyomába, a fényt  felitta  a komor őssl kőd.... 
Gyökér lett szegény Benő vágyaibél, as 

álom után Is kereste a formás  kis tfladért,  most 
ia keresi lelke hó imádatával, ás tényleg meg la 
vaa, ast mondják ott van fényes  birodalma, hol 
a Tatros buosuaik. 

ifj,  Botár Béla. 
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tehetek róla, he a t képvieeló ar mindenben 
és mindig keres valamit ott, a hol semmi sincs 
(Derültség jobbfelól);  és hogy akkor én kény-
telen vagyok ilyennel jönni. (Helyeslés Jobbfelól). 

Ast kérdési tfilem  a 1 képviselő ur — és 
nagyon sietni fogok,  mert oly türelmetlen a 
képviselő ur a válaszomra — (olvassa): 

1. Van-e tudomása a belügyminiszter ur-
nák arról, bogy Ősik-Tusnádon f.  hó 20-áo déli 
háromnegyed 12 órakor, noha folyó  hó21-ére 
a néppárti gyUlés belllgyminiszterileg engedé-
lyezve volt, a községi elöljáróság mégis azt 
doboltatta ki, bogy ason a népgy űlésen meg-
jelenni tilos, mert ezt a csik-szentmártoni szol-
gabíró nem engedélyezte? 

2. Továbbá van-e tudomása, hogy ugyan-
azon napon, vagyis f.  hó 20-ának délutánján 
Csík-Tusnádon Bartalis Ágoston csik-szentmár-
toni főszolgabíró  a jelzett népgyűlés rendező-
ségének azon kérelmét, hogy a valótlanságot 
tartalmazó dobolás ellensúlyozására doboltassa 
kl, hogy igenis meg lesz tartva a népgyűlés, 
megtagadta? 

& Nem különben van-e tudomása, hogy 
ugyanaz a főszolgabíró,  épp a gyűlés napjára, 
vagyis f.  hó 31-ére az egész Tusnádról, vagyis 
minden házból egy-egy egyént kirendelt uz 
erdőre, egy két hét előtt eltűnt erdőór kere 
sésére? 

4. Tudja-e azt is, hogy ugyanazou napon 
Csík-Bzentmártonban fél  háromkor a néppárti 
népgyűlést egy 19 tagból álló részeg suhaiicz-
csoport a községi biró vezérlete alatt megza-
varta, a nélkül, hogy azt a kirendelt hatóság-
beli közeg: Zakariás Lukács, csik-szentmártoni 
szolgabíró meggátolta, illetőleg a zavarókat el-
távolította volna? 

5. Belátja-e mindebből uzt, hogy egyene-
sen a hatóság volt, mind Caik-Tusnádon. mind 
Csik-Bzentmártonban az oka annak, hogy al-
kotmányos jogainak legsarkalatnsabbját, a meg-
nevezett helyeken a polgárság nagy számmal 
nem gyakorolhatta? 

0. Szándékozik-e mindezt vizsgálat tár-
gyává tenni és erélyesen megtorolui? 

Hát, t képviselő ur, én igenis a t. kép-
viselő urnák ezen interpellácziója folytán,  de a 
nélkül is, ba nem interpellált volna, uzon hír-
lapi tudósítások folytán  is, melyek az ujabban 
lefolyt  jelenetekről birt adtak, kötelességemnek 
ismertem a dologról magamnak jelentést té-
tetni. A jelentés, mely itt a kezemben van s a 
mely engem a tényállásról hivatalosan értesít, 
egy tisztviselőtől származik, a ki az ügyben 
nincsen is közvetetlenül érdekelve, tudniillik 
Csikvármegye alispáujától, a ki 18 esztendő 
óta viseli e hivatalát, köztiszteletnek örvend 
megyéjében, el van halmozva a megye részé-
ről bizalmi nyilatkozatokkal éa elismeréssel, a 
ki esen jelentésében nagyon keservesen pa-
naszkodik. hogy a L képviselő ur részéről mi-
lyen jogtalan és erős megtámadásoknak volt 
kitéve, de a ki mind e mellett ezekre nem 
terjeszkedik ki; azt gondolom, hogy ennek a 
tisztviselőnek, a ki nem volt közvetlen részese 
azoknak a hatósági intézkedéseknek, a jelentése 
hitelt érdemel. (Helyeslés jobbfelól).  Hát ezen 
jelentésből az tűnik ki, hogy azok a dolgok, a 
melyekről a t. képviselő ur azt kérdi, van-e 
róluk tudomásom, az alispánnak tudomása sze-
rint és igy most már az én tudomásom szerint 
is — és majd tessék a t. Háznak azt megbí-
rálnia — (Halljuk! Halljuk! a jobb és bjilol-
dalon), nein egészen ugy történtek, mint a hogy 
abban az iuterpelláczióbau benne van. (Derült-
ség és mozgás. Haljuk! Halljuk!) Vannak bi-
zonyos nuance-ok, de méltóztatnak tudni, a 
nuance-ok a tények előadásánál nagyon fonto-
sak. Eszembe jut egy anekdota (Halljuk! Hall-
juk I), most jut eszembe és igy elmondom. 
Olaszország egy szűk utczájában verekedés 
volt és nagy zajongás. Azt a zajougást, a me-
lyet rendőri beavatkozás szüntetett meg, két 
szomszédos házbél két jó barát nézte. Az 
egjyik Olaszország egy igen neves történet-
irója, a másik egy uiaganzó volt. A zajongás 
éa az otezai jelenet elmúlt és másnap u tör-
ténetíróhoz benyit barátja és a következőket 
ipondja: .Hallotta, látta, mi történt nz éjjel?* 
Es elmesélt valami nagy históriát. Álmélkodva 
azil a történetíró: .Eu is uézteiu a dolgot, de 
én mást láttam*. A másik bizonyítja és állítja, 
hogy neki van igaza, a történetíró is állit és 
bizonyítja, hogy mibép látta a dolgot Össze-
dísputálnak. A végén a történetíró elhallgat, 
magába száll éa mint okosabb engedve, igy 
szól: .Jól van, majd erről később szólunk". 
Essél egy nagy iratcsomót szed elő sz asztal-
fiókjából  és bedobja a kandallóba. .Mit jelent 
es?" — kérdi a másik. — .Barátom, felel  a 
történetíró, az ó-kor históriáját kezdtem irni. 
Eddig csak a modern históriával foglalkoztam. 
Ezzel most már tíz esztendő óta foglalkozom, 
de most látom, hogy mily tökéletlen és mily 
hiábavaló munkát végeztem. Ha két szavahi-
hető, egymásnak szavában nem kételkedő, ép 
észszel, ép füllel  és szemmel biró ember 
ugyanazt a dolgot másképp látja, mint a hogy 
ugyanazt a dolgot ön is, meg én is másképp 
láttak, hogy lehet elhinni oly dolgokat, a me-
lyek eser évvel ezelőtt történtek?" (Altalános 
áénk tetszés). 

Bocsánatot kérek esért a kis kitérésért. 
(Felkiáltások a jobb- és baloldalon: Nagyon jó 
volt!) Rátérek as ügy fonalara  és as első kér 
désre térek, a melyben Molnár L képviselő ur 
ast kérdi tőlem, vao-e tudomásom arról, hogy 

Csik-Tnsnádon f.  hó 20-ikán déli háromnegyed 
tizenkét órakor, noha e hó 21-ikére a néppárti 
népgyűlés engedélyezve volt, nz elöljáróság 
mégis azt doboltatta ki, hogy a gyűlést nem 
fogják  megtartani. 

Az alispán jelentése szeriut nem egészen 
igy van a dolog, hanem igenis ugy áll a dolog, 
hogy először is megtagadtatott annak a nép-
gyűlésnek a megtartása^ megtagadtatott októ-
ber J3-án, még pedig azért, mert a folyó  év 
tavaszán nz ottani papság arru kérte a szol-
gabírót, hogy teinplomozás alatti időben ne 
legyen gyűlés tartható. (Általános helyeslés). 

A szolgabíró tehát — és méltán — hi-
het'e, hogy ennek az általános és a papság 
kérésére hozott határozatnak felel  meg, ba ö 
megtiltja. (Kelkiáltások jobbfelól:  Jól tette!) 
Lehet, mondja az alispán, hogy kidobol tátott, 
lehet, de, hogy elrendeltetett-e a kidoholás, 
pedig ez olyan áltajános természetű határozat, 
arru nézve nyom nincsen. Most éu megenged-
tem a népgyűlés tartását. Hiszen ezt a képvi-
selő ur — gondolom — nem fogja  nekein 
difiikultáloi.  megengedtem, inert törvényes aka-
dályt uem láttam, csak orra figyelmeztettem, 
hogy oly időben tartsák, a mely megfelel  an-
nak, hogy ne templomozás alatti időben tör-
ténjék. Ez az én engedélyem 19-én küldetett 
le. Most azt mondja a t. képviseld ur, hogy 
az a baj és sérelem, hogy ezt nem doboltat-
ták ki. 

Molnár  János: Nem az! 
Széli  Kálmán miniszterelnök: Azt mondja, 

a esi k-szen tin ártón i főszolgabíró  nem engedé-
lyezte, vagyis azt a kérelmet, hogy a valótlan-
ságot tartalmazó dohohis ellensúlyozására újból 
doboltasson. nem teljesítette, (Ellenmondás bnl-
felól).  Bocsánatot kérek, a két dobo'.ás közti 
különbséget — pedig én tudok magyarul — 
mádként nem érthetem, mint hogy meghara-
gudtok nzért, hogy nom doboltattak ki másod-
szor. Most már erre azt mondja a főszolgabíró, 
hogy azért nem rendeltetett el ez a második 
kidobolás, inert nem akart hivatalos s^inezetet 
adni ezen népgyűlés összehívásának. És ebben 
igaza van. (Élénk helyeslés). Nem a falu  do-
bosának, a ki liczitáczió és községi ügyeket 
érdeklő dolgokat szokott kidobolni, a tiszte 
bárminemű pártgyülésnek kidobol itsa. (Elénk 
helyeslés jobbfelól).  Mind a mellett az u na-
ryou is megvádolt szolgabíró, hogy panasz ne 
egyen, megengedte, hogy a faluban  a tizede-
sek bemondják a házakba azt, hogy népgyűlés 
lesz. Engedelmet kérek, vun ebben valami 
hatósági erőszak? Ha én járuék igy, ha nem 
voluék miniszterelnök és ott annak idején, 
mint képviselő ilyen gyűlésekben részt vennék, 
sohasem panaszkodnám, hogy az én gyűlése-
met nein hirdetik ki, hiszen nz éu párteinbe-
reiinnek a dolga a publikumot meghivni. Az 
iránt csak nem lehet panaszkodni, hogy miért 
doboljuk ki és miért nem? (Helyeslés jobbfelól). 

Molnár  János: Majd felelek  rá! 
S/.élí  Kálmán miniszterelnök: A t. kép-

viselő ur erre felelhet,  de uzt pretendálni nein 
lehet. Lehet talán helyteleníteni a másik dobo-
lást, bár azt mondja a főszolgabíró,  hogy nem 
lelt elrendelve; nzt helyteleníteni, hogy uem 
dobolták ki a néppárt gyűlését, azt nem lehet. 
(Elénk helyeslés jobbfelól). 

A mi a harmadik kérdést illeti, azt mondja, 
a képviselő ur, hogy a főszolgabíró  a gyűlés 
napjára, vagyis f.  hó 21-éra egész Tusnádot ki-
rendelte, azaz minden házból egy-egy egyéni 
kirendelt az erdőre, hogy egy két hét elótt el-
tűnt erdőért keressenek. Kire az alispán a 
maga hivatalos felelősségének  súlya alatt azt 
mondja, hogy igenis ott egy erdőór eltűnt és 
száz korona jutalomdijat tilzütt ki a család a 
megtalálónak. Azt mondja, hogy közhírré té-
tetett a községben, hogy a kik önként akarnak 
kimenni a keresésre, menjenek ki. Azt mondja 
azután, hogy ez a kirendelés akkor történt, a 
mikor a népgyűlésnek még hire sem volt. Az 
erdóörnek a kitömött ruháit is megtalálták 
19-én, tehát azt mondja nz alispán, hogy 2l-én 
már az erdőre nem ment senki, mert tudták, 
hogy megtalálták az erdőór ruháját és senki 
a 100 korona jutalomban nem fog  részesülni. 
Különben az a székely ember, ki egész héten 
dolgozik, vasárnap nem igen megy erdóőrt ku-
tatni, fóleg,  mikor, méltóztatnak tudni, az 
erdóőröket a közönség nem nagyou szereti és 
nem nagyon buzgólkodik utáuuk. 

A mi a tusnádi eseméuyeket illeti, igaz, 
hogy a t. néppártnak megjelent tagjait uem 
uagy előzékenységgel fogadták  (Derültség a 
jobboldalon) és megakadályozták — a mi nem 
helyes, erről a helyről mondom — abban, hogy 
szóljanak, abban, hogy gyűlésüket megtartsák. 
De mikor ott összejön annyi ember, kik nem 
szívesen fogadják,  nem szívesen hallgatják, 
teheti-e az a főszolgabíró  és van-e annyi ha-
talma, hogy meghallgattassa azokat, a kiket 
aem akarnak meghallgatni? (/gaz! Ugy vani 
a jobboldalon). HiBzen kérem, a Ház elnöke 
sem tud néha csendet csinálni itt a kép-
viselőházban. (Elénk derültség és tetszés). 
Mikor ott ezer paraszt ember összejön, akkor 
a főszolgabírótól  azt követein), hogy minden-
kinek meghallgatását kieszközölje, bocsánatot 
kérek, ez lehetetlen I (Igazi Ugy van! a jobb-
oldalon). Miért felelős  az a főszolgabíró?  Fe-
lelős azért, hogy ott rendháboritás, csendhá-
borítás, savorgás ne törtéidék; hogyha ott a 
gyűlést meggátolták volna, ba ott erőszakot 
tettek volna, ezért ó felelősséggel  taitosnék. 

As alispán szt jelenti, hogy bizony ez nem 
történt, sót ellenkezőleg, neki mindent el kel-
lett követu ie, hogy ott baj ne történjék es ók 
védelmezték azokat az urukat, a kik ott vol-
tak. (Igaz I Ugy van! a jobboldalon). Ez azt 
mondja a képviselő úrral szemben — az aktát 
odaadom, tessék aztán megítélni — ki állitja, 
hogy egy 18 suhanczból álló részeg csoport 
zavarta ineg a gyűlést — s én nem tehetek 
róla, én nekem az alispán állítás plauzibilisnek 
látszik — hogy J8 suhancz nem képes meg-' 
akadályozni egy népgyűlést, feltéve,  hogy a 
népgyűlés azon részében, a mely hive volt a 
néppártnak, 18-nál többen voltak. (Derültség 
a jobb oldalon). 

Major  Ferencz: Epp igy volt Nagy-Szé-
csénben. (Zaj a baloldalon). 

Stéll  Kálmán miniszterelnök: Azt állitja 
a hivutalos jelentés, bogy ott részeg volt egy 
pár suhancz, in speczis kettő, ezt a kettőt el 
fogták,  elkísérték, többekről notu tudnak. 

Általában véve azzal végzem ezt a tus-
nádi dolgot, hogy semmiféle  hivatalos hatalom-
mal való vissznélést nem tudok találni — ha 
több ki nem derül — abban, hogy ók nem 
tudták megakadályozni azt, hogy az ott Össze-
gyűlt közönség, a melyről azt mondják, hogy 
ezer számban volt — nem akarta meghallgatni 
a szónokokat. Mind amellett, hogy lassa a mit 
én hirdetek és vallok, azt én megcselekszem 
és suhaseni tagadom meg a nem gállom nzt 
hogy az az eljárás, melyet a törvény előir, 
folyjék,  a hozzám beadott panaszt lek üld tem 
az alispánhoz illetékes eljárás végett. O meg-
teszi jelentését: ha nem fog  nz illetőknek tet-
szeni, felfuJyamodhatnnk.  akkor szupperrevidiá-
lotn a dolgot s a képviselő uroak, ha nein lesz 
megelégedve, alkalma lesz engein még egyszer 
meginterpellálni. Kérem a válasz tudomásul-
vételét. (Élénk helyeslés a jobb oldalon. Zaj 
balfelól). 

Major  Ferencz: Ne nagyon örüljenek ! 
Ituzáth  Ferencz : Nem nagyon erősek le-

hetnek ! 
Molnár  János nein tudja, miért volt a 

miniszterelnök olyan ideges a válasz kezdetén. 
Száll  Kálmán miniszterelnök: dehogy 

voltam, hisz humorizáltam. 
Molnár  János: egy anekdotát mond el 

gróf  Andrássyról, a kihez korán reggel egy 
molnár kéredzett sürgős audencziára, mivel 
malmáról a vizet elvezették. Ex az a fontos, 
sürgős dolog? — kérdé Andrássy. — No ter-
mészetesen — feleli  a molnár — hisz nekem 
öt gyermekem van. (Derültség.) ó is ugy van 
az ő interpellácziójával, a melyre a miniszter-
elnöktől most olyan választ kapott, a mely na-
gyon hasonlított elődje válaszához. Nem szól 
a tárgyról tovább, de nem ezért, mert a mi-
niszterelnök szerint, az okosabb enged (Derült-
ség). hanem azért, mert 6 a főszolgabírót  már 
följelentette.  A választ nem veszi tudomásul. 

Széli Kálmán miniszterelnök: T. képvi 
selóház, én alávetem magam annak, hogy nem 
azért, mert az okosabb enged, (Halljuk! Hall-
juk !) csakhogy én azt tartom, hogy jobb, ha 
mások mondják azt, mintha az ember maga 
mondja. (Derültség. Ugy van! Ugy van! a jobb 
oldalon). Csak egyet akarok megjegyezni, hogy 
hiszen annak a vizsgálatába én nem mentein 
bele, bogy a főszolgabírónak  a tiltó rendelete 
miután a templomozás idejét kiakarták kerülni, 
helyes volt-e, nem volt-e helyes. Lehet hogy 
nem volt helyes, én nem is említettem helyes-
lőleg, csak mint tényt. Sőt tovább megyek, ha 
a t. képviselő ur akarja, azt is beismerem, 
hogy nem volt helyes, hisz beismertem :izáltal 
Hogy én magam megadtam az engedélyt, te-
hát aziránt panasz nem lehet. Már most a be-
lügyminiszteri engedélyek megadásánál ugy 
szokott lenni, hogy ezen engedély megadásá-
ról értesíttetnek az illetők, a kik azt kérték 
t. i. a kik bejelentik a nép gyűlést. Az aztán, 
hogy azok, a kik a bejelentők voltak, a mikor 
az engedély meg voltadya, miképpen hirdetik 
ki, végre is az ó dolguk. En csak azt vitattam, 
hogy községi orgauummnl nem hirdették, bogy 
nem doboltattak, azt hibául felróni  nem lehel 
(Ugy,van, ugy van a jobboldaton,) 

En egyébiránt az eljárást, méltóztatik tudni, 
elrendeltem. Nem lehet tehát ellenem panasza 
a L képviselő uroak. Az eljárást elrendeltem 
és azért hiába méltóztatott belevegyiteni oly 
bizonyos gunynyal, bogy előre tudta mi lesz s 
válasz. Bocsánatot kérek, ha a t képviselő 
urnák ebben a kijelentésében intenczio volt, 
én azt az intencziót semmi körülmények közt 
sem fogadhatom  el. (Élénk éljenzés a jobbol-
dalon.) Mutattam két dolgommal, hogy igenis 
akármit hirdet a t. képviselő ur, nem áll az, 
hogy én, bármiképp álljon a dolog, ellóre állást 
foglalnék  valaki ellen. Nem áll az, mert két 
dolgot csináltam. A t. képviselő ur panaszára 
és kérésére elrendeltem a népgyűlést. Most ké-
rem, figyelmeztetem  a t képviselő urat, hogy 
nekem igen éles fülem  van és valamit észre 
vettem: azt, bogy soha sem mondta a t kép-
viselő ur, hogy a .belügyminiszter", hanem 
mindig a .belügyminisztérium." A t. képviselő 
ur bizonyos szándékossággal — méltóztatik 
látni, a szemem sem oly rossz, — került en-
gem, hanem a belügyminisztérium illető orgá-
numát akarta említeni, mint a ki az engedélyt 
megadta. Ast hiszi a t. képviselő ur, hogy a 
belügyminisztériumban megadják az engedélyt, 
ha bele nem egyesem, vsgy nem akarom? 
Hát én megadtam aa engedélyt és essel bebi-

zonyítottam, hogy a t képviselő urnák a ne-
kem tulajdonított intenczlóban nincsen igaza. 
A második meg as, hogy mikor a t. képviselő 
ur panaszt emelt az eljárás ellen, elrendeltem 
igenis Csík vármegye alispánjának, hogy a tör-
vény értelmében ezen kérdésben intézkedjek 
és nekem jelentést tegyen. Engedelmet kerek, 
részrehajlással, vagy előre való állásfoglalással 
ne méltóztassék engem vádolni, mert én ast 
nem fogadom  el. (Elénk helyeslés a jobb- é 

baloldalon). 
A Ház a választ tudomásul veszt. 

Esküdtszék! tárgyalás. 
A csik-szeredai kir. törvények, miot es-

küdt bíróság 3-ik ülésezését hétfőn  kezdette m*g 
n vármegyeház nagytermében, melynek különö-
sen kant A La ez alkalomból zsúfolva  volt érdek-
lődd köxftoséggel. 

Az ülés VilO órakor velte kezdetét. A 
törvésyazék részéről jelen volt elnök dr. Per» 
jéssy Mihály, szavazó birák voltak: Csipkés 
Árpád és Antalffy  Gábor; a jegyzői tisztet 
Bocskor Aotal törvényszéki aljegytfi  végeste; 
a vádhatóságot Páris Frigyes kir. ügyész, a 
vádlottat dr. Fejér AnUl ügyvéd képviselte. 

A vádat kétszeres lopással párosait rab-
lás bűntette képezte, mely jelent ék telenaégénél 
fogva  inkább vétségnek volt minősíthető. 

Dr. Perjéssy elnök a tárgyalást megnyit, 
ván, miután vádlott elvezettetett, as esküdt-
bíróság tagjait üdvö/Ölte s figyelmükbe  ajánlotta 
lelkiismeretük szavára hallgatva, az igazság ki-
mondását. elő adta n vádat, nHy szerint a 16 
éves vaslábt Vajdo* Jánost ax A bűn terheli, 
hogy va«IAbi Kinda Pétertől 4 frt  60 krt, egy 
másik egyéntől 29 krt lopott, Román Ferencz-
uéló 1 pedig egy fejszét  rabolt e|. 

Ezután elnök figyelmeztette  as esküdt-
bíróság taejait azoo körülményekre, melyek 
akár a vádlott, akár a védőhöz személyes viszo-
nyoknál fogva  a bíráskodásban való részvételt 
akadályozzák, a miután a flgyelmnztésre  csak 
Fejér Jánosra, miod a védő testvérére nézve 
forgott  fenn  szüksége a kizárásnak, ennek ki-
mondása otán a sorsolás legott megejtetett a 
ez alapon az esküdt birőság tagjaiul kijelöltetlek : 
Ádám Péter, Boltresz István, Bakiéi Gáspár, 
Gál József  épilész, Udvari József,  Balázs Lajos 
ká«zoui, Antal Albert, Dóczi János, Hajnód Ig-
nácz, Kovács Lajos tímár, Lázár Ferencz és 
Antal Domokos. 

Miután a tanok beszólillaltak, vádlóit ki-
hallgatása vette kezdetét, A 16 éves sáppadt 
vézna fln  a hozzá intézett kérdésekre teljes 
nyugodtsággal felelt.  Beismerte iidoösségét ab-
ban, b >ey midőn egyik este Kinda Péternél 
voltak fonóban,  annak a párna alá rejlett tü-
sziliéből 5 frtot  ellopott, a midőn ezt Pap Cao-
bolár János észrevette s ntán* szaladva abból 
részt kétt azon fenyegetés  mellett, bogy kOlöo-
ben a lopásért feljelenti,  neki is adoH a pénzből 
1 Irt 60 krt, a többit pedig egy tüsnö vételére 
s egyéb czélokra magának felhasználta.  Beis-
merte. hogy egy tnáaik egyénnek bnndáis zse-
béből 99 krt lopott és a neki tulajdonított rablás 
ra nézve bevallotta, hogy egy alkalommal, tni-
döu Tölgyesből hazafelé  jött a község határán 
az országoton két nőszemélyt látott vele szembe 
menni, a egy bid alá bnjva, ezeket bevárta, kik 
közül egyik egy kis baltát viii kezében, midőn 
a hídhoz értek kiugrott elébük a a fejszét  a 
leányocska kezéből erőszakkal kiragadta; ez 
azon ben annak Qiánna kapott a midőn a baltát 
kétfelé  hozták annak nyele a l-ány, maga a 
balta pedig az ö kezében maradt, a mii Román 
Ferenczaé a karját m-gfogva  hasztalan köve-
telt viasza, mert est a saját fejszéjével  való le-
vágással fenyegette.  A fejszével  való fenyegetést 
azoiban bár első kihallgatásakor a bíróság elfut 
elismerte, ez alkalomból tagadta, de s Unok azt 
megerősítették. 

Ezzel a tárgyalás befejeztetvén,  közvádló 
a bebizonyított és be is ismert kétrendbeli lopás 
és a rablásért kérte a büntetés kimondását, mig 
dr. Fejér védő ügyvéd szép beszédben mutatta 
ki a vétkesség bálvány fogalmát  * vádlottnak 
serdületlen korát, s mely mellett a cselekmény 
mérlegelesére aem bírhatott fogékooysággsl,  s 
mintán elnök az esküdtszék tagjainak feltett 
kérdéseket, a vád súlyát s a minősítési kellő 
leg megmagyarázta, az esküdlek visszavonultak 
s '/«-ed óra mnlva előterjesztenék véleményüket, 
mely azerint arra a kérdésre vájjon vádlott tu-
datában volt-e cselekménye bordereiének, vala-
mint arra, hogy vétkes-e a cselekmény elköve-
tésében, igennel feleltek  s ennek alapján a biró-
aág Vajdo* Jánost egy havi börtönre 6 korona 
kár és 30 korona 41 fillér  eljárási költség meg-
fizetésére  ítélte; as ntóbbit azonban vagyon-
talanaága miatt telbajtbalatlannak jelentette ki, 
mely ítéletben ngy a közvádló, mint védő, va 
laaiot as elitélt is megnyugodott. 

K t i l ^ H F É L t K 
— Kántor valaaztáa. C»ik-T«i>loczán 

• Mmld Eleknek hriuwói unitévá lett kineve-
zése folytán  n»g«rtlt kántor-tanítói «11*8 betöl-
tésére a váluztás folyó  hó 13-án történt i i 

ely alkalomból legtöbb szavazatot Balló Imre 
kozmáai, llirton Gábor gyó-ezrotsiklósi, Krím* 
Károly azenUaméai és Sámaa Dávid aientdumo-
kosl k. tanitók nyertek. 



ember 2 . C S Í K I L A P O K . ám. 

_ A ealkneredal kaszinói vaoaorák 
sorozata folyó  évi november hé 24-én, vagyis 
szombaton vessl kezdetét. Ez folytatását  fogja 
képezni a mult télen tartott házias estélyeknek, 
hol kedv és fesztelenség  mindig otthonos volt 
s a mellett ugy a nók mint férfiak  egy kelle-
mesen eltöltött téli este emlékeivel tértek haza. 
Ugy halljuk, bogy a szombati estén az egy-
szeri! társas vacsorán kivUl talán egy kis táncz 
is lesz asztalbontás után, de ez még nem bi-
zonyos. Reméljük, hogy ugy a férfiak,  mint a 
nők oly nagy számmal fognak  megjelenni, hogy 
ennek hatása alatt minden két hétre állandó-
sittatni fog  ezen barátságos összejövetel. A 
vacsora Hérakor veszi kezdetét, de lehet, hogy 
már 7 órakor valami prudukczió is lesz. Ez 
azonban a kiszemelt és tervezgetók elfoglalt-
ságától függ. 

— A gimnázium áthelyesese kérdé-
siben érleaOlfeüok  szerint a vallás é* kö/uik-
tatási miniszter as erdélyi róia. katb. státus 
igazgató UnáesAnsk fölterjesztésére  válaszolt, de 
hogy mit, arról tudomással nem bírónk. As 
igazgató tanács azonban a folyó  bó 13 án tar-
tott Ölésben a további eljárás megkönnyítése 
szempontjából közvetlen szóbeli értekezést és 
tárgyalást rendelvén el, a stáio< részéről Psál 
I»tván kanonokát bizta meg, a ki vármegyénk 
Ifi-  és alispánjai és az illetéke* egyénekkel kö-
zelebbről f«g  as flgybeu  tárgyalni éi lehető 
megállapodásra jalni. 

— Tanítóképezde! ünnepély. A rsik-
somlyói tanifóképző-tatézet  védŐ«zen: jének, szent 
Czeeziliáuak tiszteletér»* f.  hó 2f>  éu d. u. 3 óra-
kor ünoepélyi rendez a gyakorlónkul« i érmében, 
a kővetkező műsorral: I. Himtiosz Czecziliáról, 
Szövegét és zené,-ét ii la: Tnna Dénes tanítóképző-
intézeti lanár. Énekli: a tanító-képző férfl  kara. 
2. Ünnepi beazéd. Tartja: Kas»ai Laíos tanár. 
3. Ima, Wébertől. Két fi  négyes : bármoninm. 
hegedő és gordon kísérettel. 4. IIeliton és anyja. 
Irta llindszrnti Gedeon. Szavalja Király István 
IV. éves növendék. 6. „Tírohnne", AnVrtól. 
Előadja: a tanítóképző-iatézel zenekara. 6. Nép-
dal egyveleg. Hegedi! qoartett, játsza az int. 
zenekara. 7. A hö>ök emléke. Irta Radnyánaxky 
Gyola. Szavalja Györbiró István 111. éves növen-
dék. 8. RákŐczy-indnló. 9. Tannlóifjak  indu-
lója : játsza a zenekar. 

— Uj Olvasókör. Gyergyó-Tölgyesben 
Imets Tamás elnöklete alalt egy uj „Polgári 
Olvasókör" alak olt közelebbről, melynek czélja 
a határszéli magyarság erősítése; a nemzeti 
közművelődén terjesztése; a testületi intézmé-
nyekben rejlő erő megismertetése és tagjainak 
a művelődésre alkalom szerzés. Az alapszabályok 
megerősítés végett a kormányhoz löllerjesztenek. 

— Aa iskolák ellenőrzése. A belügy-
miniszter a vallás és kŐKok látási miniszterrel 
egyelérlőleg az állami és községi népiskolák 
működésének, különösen azok vagyon és pénz 
kezelésének hatályos felügyelete  szempontjából 
a közigazgatási hatóság által is teljesítendő 
kőtelező megvizsgálását rendelte el, meghagy-
ván, bogy azon kö'ségekben, melyekben községi 
vagy állsmi népiskola és kisdedóvó intézel vao, 
a helyszíni viz>gálatol teljesítő járási főszolga-
bíró és a tőrvényhalóság állal más Ügyekben 
kiküldött számvevőségi közegek eljárásukat ezen 
intézetek vagyon és pénzkezelésének megvizs-
gálására is mindannyiszor lerjeszszék ki. 

— Tanítók, mint népssámláal Dia 
tosok. A vallás és közoktatási miniszternek 
valamennyi tanlelflgyélőhöz  intézet leirata sze-
rint kis- és nsgy községekben, nyilvános vagy 
nyilvánossági joggal felruházolt  iskolákban léoy-
leg alkalmazásban lévő ekuii iskolai tanítók, 
tekintet nélkül as iskola f»-nulaifóra,  vagy i* 
az iskola jellegére, — egy számláló kerületben 
a szám-áló biztosi teendők ellátásai, ha a járási 
főszolgabíró  állal számláló biztos** kineveztet-
Uek, — a törvényben bizto-itotl díjazás mellett 
elvállalni kötelesek. Rendjeit lanáe-n városok-
ban taniiók számláló biztosokol csak azon eset-
ben alkalmaiba lók, ba a népszámlálásnál való 
közreműködtök az iskolai előadások megtar-
tását nem akadályozza. 

— Városi renováozio. A város gazda 
tanácsosa a lámpák között egy kis rendet akar 
csinálni. Ezt abból következtetjük, hogy u na-
pokban lámpafák  keletkeztek uj és czélszerUbb 
helyre mint a hol azok eddig állottak. Bizony 
az eddigi városi világítás oem fényesen,  hanem 
szomorúan világította meg, a gondoskodás hiá-
nyát. Eddig csak azt láttuk világosan, hogy 
petróleumra nagy Ősszeg telik, de a sötétség 
általuban, de különösen a piacztér és csütör-
tök utczában rémes volt. Tán most javulás fog 
e téren beállani. 

— Kevés a hal. A halászoktól általá-
nosan hallani lebet a panaszt, hogy kevés a 
bal és ennek okául a dinamitozást mondják. 
Ideje volna már végre valahára a dinamitozók-
nak körmére ütni, mert ilyenek megye szerte 
s tán még a városban is sokan vannak. A bal 
egy jó kereseti és fogyasztási  czikk és ezért 
is érdemes volna a balak védelmére is gondolni. 

_ ggy öngyilkos baosuja ővétőL 
Valamely titkos bűn, vngy szerelmi bánat rá-
gódhatott a 94 éves Péter Jóska caatőssegi 
legény sslvéa, a ki e bő 6 án apja csűrében 
forgó  piaslolylyal sgyoolőtte magát. A rendőri 
nyomosat as tegyílk«*iá* okát aem derítvén 
ki, azt némileg sejteni engedik az alább bnteasó 
Korok, melyeket a saeWben talált és szülőihez 
intézett zárt levél tartalmazott. , Világi  életem-

nek búcsúszavai Kedves  szőlőimtől,  testvé-
reimtől,  rokonoktól,  szomszédoktól  és jó 
legény s leány barátaimtól*,  Szivem mindegyi-
géleknek azt kívánja, maragyon veletek az ár-
nak áldása, da értem gyászt ne viseljetek, mert 
viselt ax én szivem eleget ezen a világ életen 
keresztQ|, Es nekem elveszésem szivem fájdalma 
okozta, hogy engem ártatlanul belekeverlek 
ebbe a bajba, lelke raita, kiért vestiek. Isten 
áldjon mind titeket Édes apám. Éles anyám, 
jó testvéreim, jó barátim, jó rokonaim éa szom-
szédokat segély« az Isten. Többet irni nem bi-
rok. mert szivem fáj  nagyon éa írják meg a 
lfl/.ér  János Iestvét emnek is, tartsa meg az 
IsteQ n komis* ételben. Szervusz világ! Édes 
apám, édes anyám, édes jó testvéreim. 1-ten 
AIJ|on boldogic«on, ilyen sorsot n>* érjelek. Vi-
gyenek a sírhelyemre Őrök álmokot pihenni, a 
rosszaktól távol lenni, hogy csendesen pihen 
hesaék, mert ro z leltemért nem félek  az Isten-
töl, Iftlke  raita kiért veszek, Jóska. 

— EsküVÖ.  Szenkovfta  Jenő gyergyó 
asentiniklAai kereskedő f.  h4 15 ón tartotta me-
nyegzőjét Klutach Mariskával, özv. Fejér Jánosné 
szeretetreméltó nevelt leányával Gyergyó-Szent 
Miklóson. A polgári házasság megkötése után az 
ifjú  pár az 5rm. katb. templomban egyliázilag is 
örök hűségei esküdött egymásnak, hol Görög 
Joákhim plébános mar Umcrt naaybirü szónok az 
eaketés vége/tével gyön) ürü és meahuló bestédet 
iotézelt a fiatul  párhos. Este lakoina volt dr. 
Fejér Dávid községi orvos házánál az uj házas-
pár tiszteletére. 

— Jótókonyosóln bál. Csik-S/entmár-
Ion Cs- kefnlva  műk- dvelő társulnia saját szín-
pada javára folyó  hó 95-én (vasárnap) az újon-
nan feslett  olvasókör dísztermében a csik-azere-
dai I ső zenekar közreműködése mellett zárt-
körű Ralaliu-bált rendez. He|épti-dij: személy, 
jegy 1 kor., családiegy 2 kor. 40 fillér.  Kezdete 
este fél  8 órakor (zona). Jegyek ebire válthatók 
Mihály András, vegveakereskedésében és es»le 
a pénztárnál. Felül fizetések  köszönettel fogad-
tatnak éa birlapilag nyogtáz tatnak. 

— Hirdetmény. A in. kir. brassói 24. 
honvéd gyalngexreg 4-ik zászlóaljának legény, 
ség étkezési bizottsága a zászlóalj legénysége 
1901. január l-löl deczember 31-ig fogyasztandó 
élelmi czikkek szállítására aiánlalot hirdet. A 
fogyasztandó  czikkek évi szükséglete és n»»nie 
körülbelül a köveikezö: Rozs 1000 kgr. Dna 
1000 kgr. 3 az. fehér  liszt 1500 kgr. 8 s/. Rán-
tás liszt 3000 kgr Zsir I. reudtt 1000 ker. Só 
1500 kg. Paprika 40 kgr. Kc/elazesz 60 kgr. 
Bors törött 25 kgr. ixómény 12 kgr. Babérlevél 
10 kgr. Köleskása 400 kgr. Marhahús 100 mé-
lermAzsa. Sertéshús 10 mm. Julihna 10 miu. 
Szalonna 1 métermázsa. Fel hivatnak a szállításra 
vállalkozók, liogy 1 koronás bélyeggel ellátott 
ajánlataikat a fenti  zászlóalj kezeiül is/.ti irodá-
jába í. évi november 25-én reggel 8 óráig nyújt-
sák be, a mikor a tárgyalás illetve árlejtés meg 
log tartatni. A vállalkozni óhajtók ugyanott 
ajánlati mintákat és felvilágosítási  nyerhetnek. 
Később beérkező vagy szóbeli ajánlatok nem 
fogadtatnak  el. Csíkszereda. 190'). nov. bó 17-én. 
A 24.bonvéd gyalogezred 4-ik kozétk. bizottsága. 

— Általánosan ismeretes, hogy kö-
högés. rekedtség, torok és lélegzési szervek 
működése zavarainál legbiztosabban hatnak a 
Réthy-féle  pemetefü-czukorkák,  melyek lutn-
csak a bel-, hanem a külföldön  is nagy elter-
jedtségnek örvendenek. K tartalma és ize miatt 
is közkedvelt czukorkák Réthy Béla h.-csabai 
gyógyszerésznél rendelhetők meg. 5 doboz bér-
mentve 3 korona, de kapható dobozoukint 00 
fillérért  mindenütt. 

- A Magyar Hírlap ajándéka. AMngyiir 
Hírlup karácsonyi ajándéka, a mely e*zle11 dőrőI -esz-
tendőre megismétlődött, exuttul gazdagabb és bősé-
gesebb lesz minden eddiginél, már csuk azért in, mert 
ez épeu a tizedik karácsony, hogy alkalmunk éx mó-
dunk van rá olvasói nkiiuk külön Is örömet szerezni. 
Egész kis könyvtár teljes llz regéuy lesz a karácso-
nyi ajándékunK. llz érdekes könyv, a húzni ÓH kM-
földi  szerzők legjelesebbjeinek muukái. A regényírók, 
kiknek munkált előfizetőink  megkapják, a kövelkexők: 
Hazai Irók, Jókut Mór, Mikszáth KHIUIUU, BiódySáu-
dor, Bársony István, Herczeg Ferencz. KlUföldtuk, 
Georges Ohnot, Endlc Zola, Mnrczul Prévost. Itidder 
Haggard, Leo Tolstoi. A könyvekéi ex ev dcczcinbcr 
hó vegén kaid jak szel, ugy lubái, liogy karnunotiy 
flnnepéro  már mindenkinek a kexében losx, a kit meg-
illet. Erre vonatkozólag podlga Löveikozi'ikct kell iu 
olvasók MZIVCS tudomására liozimok. KOn̂ Rvujándékra 
esakia azok az elólizelólt lurtbutnak az.Vmot, a kik 
köavctlootll a Magyar Hírlap clőtUctői. A kik egyen-
kint vásárolják a lapot, vacy közvetve flzeinek  elő, 
(tőzsdékben, papirkcreskedéMben, cHomag-aaállitónnl), 
a kik tehát ily módon a Magyar Hirlap tOnsköny-
vclbeo nem forduloak  elő, azok természetesen ui-m 
résxusalbotnck ebbeu a kedvezmény ben. Ez már csak 
azért ls természetes, mert a kiadóhivatalnak nincs» la 
módjában máskép ellenőrizni valakinek elólizctő vol-
tát. miot csakis a aaját, hiteles löncsköuyvcl alapján. 
A könyvek kiosztása Illetve azétkMdésc olykép tör-
ténik, hogy miuden féléves  vugy egész eves clőH-
zető llz kötet regényt kap, tnludeo negyedéves cló-
llzotő & kötet regényt, minden hónapos elólizctő 2 
kötet rccéuyt. £ megállapított rcadszor alól a kia-
dóhivatal semmiféle  kivételt nem tehet. Mludeu elő-
fizetőnek  c szabály alapján Járnak kl aa ajándék 
könyvek. Erro pedig a dcczcmberl előfizetői  lajtaroin 
lesa sz irányadó Igy tehát a kl most az október-
deczumberi évnegyed kezdetéu félévre  vagy negyed-
évre előfizet,  már ezen az alapon 10 Illetőleg A kötet 
regényre tarthat számot. Ugyancsak mcgkap)ák a tls T 8 gy őt kötet regényt azok, a kik most mint uj elő-
fizetők  félévre  vagy negyedévre belépnek. Ások, akik 
decsemberben egy hóuapra fizetnek  elő vagy uiitják 
meg az előfizetésüket,  két kötetet kapnak. Minaankl-
oek módjában van tehát már most kiválasztani azt s 
kategóriát, a mely neki ás viszonyainak legjobban 
megfelel.  Ext mindenki maga határoaaa meg, a kia-
dóhivatalnak esak asa kérése lehet a köaöueéghea, 

liogy a döntést no buliisua sokára, nehogy a köny-
vek kellő aaáinban való klnyomalása és saétkOldése 
zuvarral járhasson, a ml a sok-sok ezer könyv mel-
lolt könnyen megtörténhetnék. Lehetetlen és teljesen 
kizárt dolog amellett, liogy egyesek egyik kategóri-
ából a másikba túlessenek 4t, bogy pl. azok, akik 
liónapról-liónapra fizetnek  eló, többet kapjanak, mint 
két kötetet. Az egyhavi előfizetések  pótlásába vagy 
utólagos lekötésébe se egyezhetik bele a kiadóhtva-
tul. mert in Is feliét  len (II zavurokat okozna. Méc 
c«ak nzt kell niondauunk, bogy a kQldölt regényes 
lelj^scu uj, csinos kiállllásu, szépen fazött  könyvek 
lesznek, a melyek nemcsak pillanatnyi örömet aze-
rezuck, dc ininden könyvtárnak disxére és bccsale-
térc válmik. Tiszleleltvl a Magyar Hirlap kiadóhi-
vatala Budnpe*t, V., Houvéd-utcza 10. 

A „Zenélő Magyarorsság" zongoméshegedn 
zenemn lolyóirat most megjelent XXll-ik füzete  a 
következő szép s értékes zenem (lujdouságokat kOxIL 
1. Szcutlrmiiv Elemér rHogyha könyet látsz. II. 
Szentirinay Kleniór. nCsali legénv* kél inagyar dalát. 
III. ItoHuy Gy. „Kendez-Veus- liirneves keringőjét. 
IV. SchiiniHiiii Hoiiort rEmlék Erium-rung'' suton 
dunitiját. Ily gazdiig Inrtuloinmal jelenik meg a 
„Zenélő Magyarország* minden füzeié.  Évenkint 24 
24 íaxct minden faxéi  10-10 oldal tartalom mul a 
legjobtiau niegvólaszlott kiváló slkcrO ujdouságokból 
öss/.eáliitviL Elóllzel̂ si ára egész évre 342 oldal 
turtuloium 12 koron», félévre  U korona, negyedévre 
.1 korouu. Egyes számok ára 60 fillér.  Klólizethelni 
H most folyó  IV. évnegyedre n rZenélŐ Magvaror-
Hzi'ig4 (Klibnor Ede) zenemnkiadóliivalutában, ))iida-
pesteu VI. ker. Csengery u. 62-a, hounau jegyzékeket 
ingyen s bérmentve kliTdeiiek. 

— 2 bútorozott ssoba kiadó, hol? 
megmond ia e U|i kiadóhivatala, 

— Örök naptár. A legeredetibb és legérdeke-
sebb naptáruk egyik<- uz Immár 2-ik kiadásban meg-
jelenő Búcsú-féle  „Üriik Naptár", melyei Bacsó Fe-
rencz fővárosi  (Ulmul tisztviselő szerkeszteti. Magába 
fogluljr.  ez a mult, jeleu é-* jövő bármely évében 
előfordulhuló  ösvzes nuptúrukut, szániszvri'iit lil tel-
jes közönséps naptári, melyek uz évek folyamán 
vÁliukozvn örvényesek. Aki Iehul< egyszer megveszi, 
minden esztendőre ellátja magát naptárral, miáltul Kok 
pénzt lukarii meg. sől uz elniult évek naptárainak 
is mindig hirtokáhuu tesz, umi Igen érdekes dolog. 
Így pl. a többi k'tzl luegtulálhntja beune mtiidcuki 
a muga sxlltelésl érének u nnplárát. s látluitja belőle, 
liogy n hét, inelvik napján pilluntotla meg a világot, 
hogviui estek «libnu az évben nx anneiiek, liusvét. 
plknaösd stb. stb. Itc-ndszeres gyajleineuyhnn küzli 
lovaldin nz „Örök Naptár^ hosszú évszázados idő-
jánVsl tupuszlalalalt és babonáit, melyekből komolyan 
vngy tréfásan  miudig előre megmondhatjuk; milyen 
idő lesz? Igen becses a világlörtéulini nevezetessé-
geket lárgvulö fejezete  is, mely guzdag unyagot sxol-
gállat mindenkinek iiiindeu kűrben uz okos, szellemes 
és lebilincselő társalgásra. Kfllső  kiállítású pedig nj, 
díszes, szin|iompás, hogy u legelőkelőbb szalonok 
«>îzlalrtii helyei (oglnlliui s igy itlkitlmi  ajÁudékouk 
is knlöiitisen ujHiiiluitó Bolii ára 2 korouu, du a Osiki 
L:ipok cl o lize tői ] koroua 4(1 tillér kedvezményes 
áron klipjük nn-g a „Csiki Lapok'1 kladóhivntulábun. 
Vidéki megrendelésnél ajánlott és liérmentes megkül-
désre mé,; 3ő Illlér is melléklendő. 

K Ö X G A Z D l M . i t i én I P A R 
As istállótrágya értékének megálla-

pítása. 
A magyar gazdák többségének az a né-

zete, hogy a% Istállótrágya értéke mint bevé eli 
tétel a ga/.daság számadásában nem szerepelhet, 
mivel az állattenyésztésnek elkerülhetetlen hul-
ladéka. Ezen nézet azonban a fejlettebb  gaz-
dasági irányzati előtt meg nem állhat, mivel a 
trágya jelentékeny használati értékkel bir, tehát 
piaczi árának is kell lenoi, annál is inkább, 
meri az isiAllólrágya hiányában az abban levő 
növényi tápanyagokat piaczi árral bíró mlllrá 
gyákkal kell pótolni. Ép ez okból a trágya 
értékél mini jövedelmi léteit kell a gazdaság 
számadásába beillesztenünk, 

A trágya értékének megállspitásAra löbb-
léle módsxer van alkalmazásban. L- g-eyszeröhb 
trágyaérték kiszámítási mód a*, a mikor a trá-
gyának helyi piacai árát veszszűk tekintetbe ha 
pl. egy I m. liágya a gazdnségi táblára ki-
számítva H0 fillérbe  kerül, akkor a ga/daségbun 
levő trágya értékét megkapjuk, ha ezen G0 fil-
lérből levoniuk a táblára való Invaro/ás költ-
ségét. a mi a körülményekhez képest válto/.ó. 
Igy ha ezen fúva  rozs >i költség méietmá*«Ankéni 
•211 fillért  fei*  ki. akkor a trágyának lényleges 
értéke 40 fillért  tes/. ki métermá/sánkéul Vau-
nak a aik a trágya hatása alapján állapítják 
meg a trágya pénzértékét t. i. a mint az ter 
més többlet alakjában jelentkezik, fözen  mód 
«ger a/.onbsn nem |ó egyrés/i mivel a termén-
többlet nemcsak a Irágyanak, d« az égha|lati 
vis onyokitak is I* bel eredménye s más külön-
ben sem lehel praecis megállapítani azt a több-
letet. a melyei, a trágya alkalmazása idéz elő. 
Vannak innét másuk, a kik a trágya értékét a 
gabona ériekével bozz tk viszonylatba, neveze-
tesen 1. q rozs árát 20-95 q. trágya árával 
teszik egyenlővé, vagy pedig a j/l elkészíteti 
i«tállóirágya értékét a rozs árának Ö°/s-ával 
teszik egyen lévé pl. 10 koronás Arakat feltéle 
leive I q. isiállólrágya ériéke 50 fillér  lenne. 

Szokásos s reális alappal bír azon trágy-
érték kiszámítási mód is, a mely a műtrágyákat 
veszi azámitási alapnl. A piaczi árral biró mű-
trágyákban foglalt  nitrogén, fosztor  és káli 1 
métermázsában való mennyisége között se lévén 
ismeretes, ezután vegyelemzés Ólján kiszámítjuk, 
hogy a műtrágya I gr. foglalt  nitrogén, fosztor, 
káli, hány mázsa istállótrágyában találtatik fel. 
Ha est kiderítettük az egy mázsa műtrágya 
arát elosztjuk az isiállólrágya a*on mennyisé 
gével, a mely a megfelelő  mennyiségű anyagokat 
tartalmazza a igy nyerjük az istállórágya pénz-
értékét. Így pl. ba azt találjak, bogy egy mé-
termázsa gnáoó, nilrogén foszfor  és káli tar-
talma 66 mázsa Istállótrágyában található fel 
és a gnánó ára gazdaságunkba száliitva volna 
métermássánként korona akkor i 6 : 0.66 — 
2600:46 = 46.4 fillér  vagyis 1 mm. istállótrágya 
értéke lenne 46 fillér. 

Kiszámithatjsk a trágya értékét as állat-
tenyésztés alapján is ogy, hogy ba valamely 
állattenyésztési ágra fölszámítják  az összes ki-
adásokat és bevételeket, a mikor is t i esetle-
ges kiadási többlel képezi ason összeget a meny-
a trágya a gazdaságba kerül. Esen trágya ki-
számítási mód azonban nem megfelelő,  mivel ba 
az állattenyésztés tényleges haszonnal jár, akkor 
az latállótrágya értéke a gazdaságiak telje-
sen iogyen marad. 

Van ezen felOl  még nagyon sok trágyakl-
azámilási mód, de a melyek réssínt nagyon bo-
nyolultak, részint nem megfelelők. 

A különböző módszerek egybevetéséből és 
sokszoros kísérletekből a gyakorlat ason követ-
keztetést vonts le, bogy sz Isiállólrágya értékét 
a felétetett  takarmáuy piaczi árának IC/f i t 
leszi ki. 

Ezen százalék a trágya kezelése szériát 
modosn'áat szenved ngy, bogy 1. a jól kezelt 
trágya étiéke a lakarmáay áráask 90  °/t-ára. 
2. közepeseo kezelt trágya értéke a takarmány 
árának 15 '/«-ára. 3. rosszal kezelt trágya ér-
léke a takarmány árának 10 °/,-ára lehető. 

Tehát ba a széna ára 4 korona mázsán-
ként és 1 m. szénából lesz 170 kg. érett trágya 
s a trágya jól kezeltetett akkor a 170 kg. trágya 
ára a felétetett  széna árának 4 koronának 90 
°/o-a vagyis 400 X 20 = 80—100 fillér  ami-
ből 1 métermázsa trágya áranként 68 fillér  fog 
kikerülni. Uz a lehető legegyszerűbb trágya 
kiszámiiási mód s a való értékhez is legköselebb 
fog  járni. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Magyar kir. belügyminlsater. 

97585. szám 
NT. 

Körrendelet 
valamennyi vármegyei tőr  vény hatóságnak. 

A posia és távirda igaagalóságok résséröl 
a kereskedelemügyi miniszter nrhos intésetl je-
lentések szerint a postahivatalok külkésbesitéal 
területébe tartosó kősségek egyrésse as 1876. 
évi 40783. és 18U9. évi 29913 ssámu belügy-
miniszteri rendeletek ellenére (I. «Belügyi Kői-
lötty* IR99. évf.  226 I. és 276 1.) még mindig 
nem tart rendea postaküldőncsőt 

Ügyes községek gyakran beteken át nem 
küldenek senkit az érkesett küldemények, illetve 
az azokról szóló .értesítvényekn elvitele végett 
a postára; vsgy ha hossssbb Idő után küldenek 
is, erre a czélra gyakran irui, olvasol sem tudó, 
serdületlen gyermekeket slkalmasaak és e miatt 
a kézbesítés körül nagy késedelem s fennakadás 
áll be. 

Felhívom a törvényhatóságot, hogy a nagy 
közönség érdekét sértő említett visssásságok meg-
szüntetése a idézett 29918—899. asámn körren-
deletem ssigorn végrehajtása Iránt a megfelelő 
intézkedéseket haladékialaoul tegye meg. Esés 
alkalommal egysseramlnd flgyelmestetem  a tör-
vényhatóságot, hogy a postaküldemények késbe-
sitése alkalmából a osimsett személy ssoaosaá-
adnak igazoláséval és a község ozfmére  értető 
postai küldemények átvételével megbízott kösségl 
elöljárók aláiráaának bemutatása tárgyában 1896. 
évi 48Ő05. ss. a kibocsátott belügyminiszteri kör-
rendelet (I. Kendeletek Tára 1895. évf.  I. kötet 
1123 lap.) 6 ik bekezdése értelmében a megbisott 
községi elöljárók BseméSyében időnkint beálló vál-
tozások illetékes postshlvatalhos, n járási főssol-
gabirák utján és a megsssbott eljárás mellett 
(vagy a hivatalos meghalmazáa osimü ürlsp ki-
töltésével és beküldésével) esetről esetre haladék-
talanul bejelent endók. 

Miután a kereskedelemügyi miniszter nrhos 
érkezett panaazok szeri o t gyakrao előfordul,  hogy 
a községek esen kötelezettségüknek nem felelnek 
meg, felhívom  a törvényhatóságot, hogy a kös-
ségeket szigorusn utasítsa, bogy miudanoyissor, 
valahányszor a szóban lévő megbiaott elöljárók 
szemelyében változás áll be, esetről-esetre nj 
.Hivatalos meghatalmazást" állítsanak kl a ast 
a járási fószolgbaíró  utján; as illető postahiva-
talnak haladéktalanul küldjék be. 

HIÚ lordul t félreértések  jövőben vnló eloes-
laiása végett ast la kijelentem, hogy a ssóbsn 
lévő „Hivatalos meghatalmasás* kiállítására és 
beküldéaére ások a kösségek is kötelesek, a me-
lyekben postahivatal van. 

Végül megjegysem, hogy a .Hivatalos meg-
hatalmazás" ozimü nypmtatvány asövege n mnlt 
évi decsember 22 én 126837 as. n. kibocsátott 
körrendeletemben foglalt  határosmányokhos ké-
pest, modosittatotl, illetve újból állspittatott meg. 
Ezeu uj ayomtatványokból megfelelő  készlettel 
a posta és távírda igaagstőságok éa esek által 
a főssolgabirák  utján a községek legköselebb el-
fognak  láttatni. Pel hívom a törvény hatóságot, 
hogy erről a kis és nagy kösségeket oly utasí-
tás mellett értesítse, hogy a kösségek a meg-
hatalmazásokat ne osak jövöbea aa uj űrlapon 
állítsák ki, hanem a postahivataloknál bennt lévő 
meghatalmazásokat és esen uj mintának meg-
felelő  ujabb meghatalmasáaaal mielőbb cseréljék ki. 

Budapest, 1900. sseptember 24-én. 
A miniszter helyett: 

Széli  s. k.,  államtitkár. 
i n g n i * HxmaoMt. 

Buta Gyftigy  árnak Catk-Tumiád. A lap 
rendesen postára tétetik, ha még sem kapja, akkor 
a postán van a baj, tessék ott utána aéanC 

QYÖRGYJAKAB ÖBOKOaB. 
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m a n n m m i H 

YERESS SÍPOS dr, 
• e o á t a t i föorvos 

orvofti  rendeljje éa fogorvosi  nitltemie 
[179] í-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. hazában. 
Rendes orvosi tanácskozási idó naponta dél 

után 2—4 óráig. 

M m M I I I I I I M — 
Iimte 9-ik T állontUn kUdúban jelent meg a 

BACflÓ-íéle 
Ö x 5 3 s i T s u p t á - r , 
a legszebb, legérdekesebb és legpraktikusabb naptár 

mindenki smnéra. 

BACSÓ FERENCZ, 
Ortiral AIUBÍ IUIITÍKIA. 

Tartalmazza a XVU L, XIX. é* XX- aiáaad minden 
érének naptárát, öessaaen 

61 tsflts,  tftkétetss,  Miönséflss  naptárt, 
•elyvk ]T0l-Ct • S00ft-Ék  éti» villák o»v a cnvoyneli. A ki Mkii tgfMt  aefveul,  u eţcal éleléhui minden entendöre cllilil aspliml. BIáiul «ok péoil ukarll • eft-Mbl  • 
kfelyl  évek Ufíánlt  i« aladlr ketóben bírja. • Ik< B «rtek™ ao-t« Kllad kUilliáaa ped'K oly dl>ir«. kuSJ a legelúkvlübb «uloBuk waUliB beire' foglaltul  » «-i<rt alkalmi ajándéknak U U»IEWB •Jia'halA. BolH án â korona, de • CSIKI LAPOK kladú-feltwUta*  ruk I koroaa «0 ni Ier kvdvi-iBvnyf*  árbaa kapk»«>. VldHI •«•RBdel«*aél ajéaloll íh  Wiwralct n>-gkUld«> c eljai.iil 3o 81. 
porti U aelldkleBdO. l±»l 

^)IO)OIOiOIOIOIOiOiŰiOiQiQIOIQKj| 

Z s t " b o t 
kisebb-nagyobb mennyiség 
ben a napiárban v e s z e k . 

Adler József, 
[231] 2-2 Csíkszereda. 

Most jelent meg: 
A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 

ÉS 
MAGYARÁZATA. 

1890. ÉVI XXXtlI. TollVKNVOZIKK. 
1. I . II. KORRR. 

Dr. PEHJÉSSY MIHÁLY, 
r.ik.iFred.l kir. tDrr. «I.tili. 

Kapható Györgyjakab Márton utóda, köny.k.'n*-
kedtaébeu Csíkszcrcjáltau. Egy-egy liüU'l úri, 4 kor. 

E l ő f i z e t é s i  IVIIiivás 

- A . „ j F i l l a . a a . g - 0 ' 
tftrvsdala)  és mQviszet) élclapra. 

Élo l ap , melynuk i la^vnr- | É lo l ap , a molyntk ogye-
onuágoo ulncHcu purju. 

Élolap, mely iicm a po-
litika mezején keresi u 
liomor lÁrpyát. 

Elclap, n mely n«*m |>i-
kaotéria forrásából  me-
riţi tárgyát. 

Élolap, mely nein bánt 
személyeket. 

dOli czélja uz, bogy imi-
laltusson, összehord ni 
a lúrsudntoin derűs je-
leneteit, olykor-olykor 
tolllu-pyrc szurvu opv-
epv félszepséf;el  ÍH, 
hogy okuljon mjtu uz, 
u kii illet. 

A „PILLANGÓ" 8 

— ^ A|>n. BIIVU bát-
ran kezébe odltutják e lapot nerdillőknek 
éaa kicsinyeknek ÍH. Nincs henne semmi, 
a mi megmételyez, száműzve vun hasáb-

jairól a kétértelműség. 
A „ P I L L A N G Ó " 'l.'r»?'*cj°; "V 

' ——-— telkcduckaknl-
ÍOId hasonló kiadványaival és minden 

szalon diszét képezik. 
A PILLANUÓ ELŐKIZKTÉSI ÁH A: 

Egész évre 12 korona. 
Félévre . 6 korona 
Negyedévre 8 korona. 

Lefcmélaseröbb  poataatalvánnyal elóflaetnL 
A PILLANGÓ KIADÓHIVATALA: 

Budapest, VIIL, Kerepeal-nt 60. a a. 
Ingyen kQld mutatvány számot mindenkinek, u 

ki erre felszólítja  egy levelező-lap utján 

A Györgyjakab Márton | 
utóda, könyvnyomdájában  egy | 
jó csalidból való fiu  mint 

T s o ^ - U L I Ó . 
| felvétetik,  a ki legalább két-három ff 

gimnáziumot végzett. 

Szám 82Ö9-1KX). 

Pályázati hirdetmény. 
Oyó-TÖlgyes, Holló, Borszék és Bélbor 

községeknek körorvosi állására Tölgyes szék 
helyei ezennel pályázatot hirdetek éa felhívom 
mindazoknt, kik ezen 1400 korona évi fizetés 
200 korona lakbér illetmény nyel javadalmazott 
állást elnyerni ohnjtják, hogy ez iránti sza-
bályszerűen felszerelt  kérvényüket hozzám 
folyó  évi deczember bó lfi-ig,  anuál biz-
tosabban benyújtani el ne mulasszák, mivel a 
később beérkező pályázati kérések nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

Megjegyezni kívánom, hogy u látogatási 
dijak iránti egyesség megkötése a megválasz-
tott körorvos es községeinek tartatik fenn. 

A választás a körorvosi székhelyeu Tol-
gyes községben folyó  év deczember 29-én fog 
megtartatni. 

Gyergyó-Tölgy esen, 1900. nov. 13-án. 
Bogády Oyula. 

[235] 1 —U ínsxolgabiró. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kikflldftU  bjr. vég'eli.u'é «•/.elinal 

kö/Iliivé les/i, bogy a oiksz-redai kir. járásbi-
róságnak 1900. évi Sp, I. 132 4 sx. véfrZésf 
folyUn  Csedö IstvAn Qgyvéd állal képvisfil 
Kovács Mózes csik madélHlvi lakós végi-fbaialó 
részére C>ik-Sxentiniklé>' kfl/ség  végieli»jlM»t 
szenvedő ellen 175 kor. 92 lllér követeién * jár. 
erejéiit elrendelt kielégítési végrehajtás folyián 
Hlperestől felül  lefoglalt  és 700 kor. becsült in2'» 
ásókra a csíkszeredai kir. jArAsbirésAg 1900 

évi V. 801/2. sz. végzésével a további eljárás 
elreiidi-llt-tvén, annak ax alap és felilllngliilialAk 
kövrielése erejéig ÍR, amennyiben azok kielégí-
tési joffot  nyeltek volna, végrehajtást szenvedi» 
kflzség  há/énál leendő megtartása, liaiáridöill 
1900. évi november bó 38-ik napjának 
délelőtt 8 órája kitttm:k,a mikor a biroilng 
lefoglalt  ingák és pedig, vizi fecskend  fl  én Wer-
tlieim s/ekerény a legtöbbet igéifinek  ké.ixpén/-
fi/.elés  mellen, n/Jikaég esetén becsáion aiul is 
el lógnak adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik ax elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrebnitató kö-
vetelését im gelü/.ő kielégi.ésh^z jogot tai tanuk, 
amennyiben részükre a foglalás  korátiban esz-
közöli eteti volna é* ez h végohajtA î jegy/.ö. 
kCnyvböl ki n*-m (Qnik, hogy elsőbbségi jelen 
léceikéi ax árverés megkezdéseié alul'i t kikül-
dődnél írásban beadni, vsgy pedig SXŐVHI le-
jelenteni e| ne uiulassxák, mert killiintfn  írünk 

vételár l'ölöslegére fognak  ntaltatoi. 
Kell Csíkszeredán, 1900. évi november lió 

12-ik napján. 
Keresztes Oyula, 

1*2321 l - l kir. bírósági v«̂ rulia)ió, 

447. 1900 
vh. sxani. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végr> hajtó nz 1861. évi 

LX. t.-cz. 102 §-a éilelmélieii ezennel közhírré 
tfs/i,  hogy a cs ik szered Hi kir. • Örvény szék 1900. 
évi 2050 sxAmu végzése következtében dr. Bene 
Ut. ván ügyvéd által képviselt bilks/.ádi takarék-
pénztár részvénytársaság javára rsik-szenlkirályi 
•lózsa Ferencz, Kiistó Imre é* S:ni«n Antal ellen 
óhO korona a jár, erejéig iţjuo. évi jun u<i hó 
5 én foganatosított  kielégiiésí végrehajtás utjAn 
le és (elül loglalt és 7G6 kor. 20 fillérre  becsült 
következő ingó-ágok, u. m.: szekerek, széna, 
ekes/erek, bntorok, ágynemll. f^dócerép,  szán, 
lánczok, bánisxer, sertés slb. nyilvános átverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a caikszenlinártoni kir. 
ibiróság 1900 évi V. 143/2. számú végzése 
folytán  350 kor. tőkekövetelés, ennek 1900 évi 
jannár hó 13 ik napjától járó 6°/0 kamatai, é> 
eddig összesen 91 kor. 24 fillérben  bíróilag 
már megállapítod költségek erejéig Oik-Szentki-
rályon végrehajtást szenvedők lakAsán leendő 
eazközléaére 1900. évi november há 4-ik nap-
janak délelőtti 10 órája határidőai kitüxetík 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy 
zésael hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. éa 100. §-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet igéid 
nek becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő iugóságokat 
mások is le és fel  ül fog  la Itatták éa azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ax 
1881. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Caik-Sztmártonon, 1900. november bó 
l3->k napján. Gondoz István, 

1236] l - l kir. blr. végrehajtó. 

Nagyérdemű közönség tudo-
mására kívánom hozni, hogy az 

1 9 0 1 - i k é v r e 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 
naptárak, a melyek nemcsak kedvelt olvasmá-
nyokkal hanem kitUnó adomákkal is meglehető-
sen el vaunuk látva, közülük a következők: 

Képes Családi Naptár. Itegéló bácsi naptár. 
István bácsi naptár. Honvéd naptár. Mugyar 
Népnnptár. Petőfi  naptár. Szont Család 
nnptár. Székely egyleti naptár. Kis Képes 
Népnnptár. Keresztény képes. Kis Kossut1'. 
Budapesti Kis Képes. Magyar Mesemondó. 
Kis SzUz Mária. Magyar Népdal Naptár. 

Humoristikus Naptár. Mesemondó. 
Továbbá az országos vásárokat látogató 

kereskedő urak figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom n Stein János-féle 

„Erdélyi Képes Naptárt" 
darabját 30 krért a mely az országos vásárok 
előjegyzésében pontosságra nézve eddigelé n 
legelső helyen Ali. 

Magamat b. pártfogásukba  ajánlva marad-
tam kész tisztelettel 

Gy örgyjakab M. utóda, 
Csíkszeredán. 

Mátrai czimQ órás Qzlettel átellenbe. 
Értekezhető Geozó Elek orral. 

Téli fördő  megnyitás 
megtörtént és az árakban leszállí-
tottam. I. k&d 1 korona, n . k&d 
80 fillér,  fehérnemű  éa szappan 
nélkül 60 fillér.  Tisztelettel 

[234] i -8 S z o p o s D o m o k o s . 

Tiszta bort, 
l iköröket , cognaoot , r u m o t venni 
akarók, kérjenek bérmentes árjegyzéket 

S z é k e l y b o r k e r e s k e d é s t ő l , 
Saékely-Keresstur.  [219J 4-10 

W  ** *VVVnnnn'*V*"VVV,WWrWWW», 
E t t t n ö zamata t i sz ta siölloborok. 

H e l - v i g 1 Q - . T á * 3 3 L O © 
nemzeti vendéglőjének 

Á U J K G Y Z t ó K E . 
A hiiztól kihordva: 

I liter vörös burgundi g^ógybor 1 kor. 40 fillér 
1 liter leányka 1899-beli 1 kor. — fillér 
1 liter rizling I8í)!)-beli 1 kor. — fillér 
1 liter nsztali 1899-beli . . . . — kor. 88 fillér 

0'T liter nyárádszentlászlói lepecsételt palaczkokban 1 kor. 40 fillér 
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 

azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy pinczémet — ha bár mindig jó 
borokkal igyekeztem'eddig is ellátni, — most kiskUkilllővármegyéből láttam el 
feáiif/kOf  HxUny  és anztali  borokkal  a híres Foldváry-féle,  Török- és 
Fiizeshegyekból V.-Gálfalváröl  a mely borok többször lettek már arany- és 
ezlist érmekkel kitüntetve és a melyeket háztól kihordva a fentebb  közölt 
árjegyzék szerint árusítok. A nagyérdemű közönségnek becses pártfogását 
kérve vagyok alázatos szolgája 

,_,tl|  ,_a HELVIG  G. JÁNOS. 
Dreher-file  kőbányai duplamixcziusi sör Mzárolagos kimérése. 

Van szerencsém nngj-énlemu közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
üzletem nngyobbitúsii és tisztelt vevőimnek kényelmesebi) kiszolgálhutásu czéljából 

'T Nyerges és kárpitos üzletemet ^ 
a piaez utezába, Szopos Béni házába helyeztem át. Kgyben becses tudomásukra 
hozom, hogy uueryv* és kárpitos  üzletemet  i\ mai kor igényeinek teljesen meg-
felelően  ujonuiin rendeztem, hol minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb 
készséggel elvállalom és ezt csínos kivitelben olcso ár mellett pontosan eszközlöm. 

Kaktáron tartok mindenféle  ruganyos divanokat 40—200 koronáig és gsrnitsrakst; 
ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mind bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocsik  raktáron vnnnak. 

Végül s\ nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség júindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 
Kiváló tisztelettel BÚjeV  FeretlCZ,  nyerges és kárpitos. 

Il'Híj 7-lo Csik-Szvrednf  piacs-utcsábtiH. 

I f l É U 

K O X Y V N Y O M D A é s K Ö N Y V K E R E S K E D E S . 

X t T t í i t r i k 

Lcvt'-llioriték-, c»oiiiHí:nliipapir-, 
iiószcrek , pecwtviuHz-

atblben. 

Eljagyiétl, n> 
mahlváli. 

Nyomatott C a k - e d á b a n , a lapkiadó yrgyjakab l á n tda, knyvnyomdájá 1900. 

A „CSIKI LAPOK" K I A D Ó H I V A T A L A . 




