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A szabadelvüpárt Csíkban. 
Sohasem foglalkoztunk  szívesen a 

néppárttal, mert működésűket az ország 
békéjére nézve határozottan károsnak 
tartjuk, azon csillogó ígéreteket pedig, 
melylyel programmjukat kiékesitették 
csak takarónak és palástnak azon üzel-
meiknek elleplezésére, melyekkel e ha-
zában a felekezeti  békét, a felekezetek 
közötti egyetértést feldúlni  és megsem-
misíteni akarják. 

A már széles körben ismert gyer-
gyói néppárti invázió és a még ismertebb 
csiki néppárti fiaskó  alkalmával fel  kel-
lett emelnünk tiltakozó szavunkat a 
Molnár János és társai senki által sem 
kért és nem óhajtott berohanása ellen és 
le kellett rántanunk a leplet azon titkos 
törekvésekről, melyek ürügye alatt tiszta 
és hamisítatlan bor cziinén a fejeket 
megmaszlagoló, a sziveket és lelke-
ket megmételyező mérges kotyvalékot 
árulnak. 

Ennek daczára azonban azon jó 
uraknak egy érdemét el kell ismernünk 
és illókép honorálnunk és ez az, hogy 
e vármegyébe való betolakodásuk által 
felébresztették  az itteni szabadelvüpár-
tot letárgikus álmából, megtörték az e 
téren eddig tapasztalt közönyösséget s 
a szabadelvű eszmékért már évtizedek 
óta lelkesülő 6zékelységet mintegy ki-
hívták, hogy erős csapatokba tömörülve 
vissza utasítsanak és vissza verjenek 
minden illetéktelen támadást, uiely akár 
e vármegye belbékéje ellen intéztetik, 
akár pedig azon czélból történik, hogy 
a csikmegyeí érdekek és ügyek felett 
való rendelkezés a csíkiak kezéből ide-
genek által kiragadtassék. 

A szervezkedésnek és tömörülésnek 
már régebben meg kellett volna tör-
ténnie és akkor a mándatumok nem 
jutottak volna olyanok kezébe, kiket 
— bár egyébként teljesen kifogástalan 
és tiszteletreméltó egyéniségek — semmi 
más érdek nem fűzött  Csíkhoz, csak 
épen az, hogy mándntuiuot kapjanak. 

Nem akarjuk, hogy félreértessünk, 
épen ezért szükségesnek tartjuk meg-
jegyezni, hogy nem megyebeli képvise-
lőink között többen voltak olyanok, kik 
különösen egyesek és magán személyek 
ügyein egyik, másik tekintetben sokat 
segítettek, de a csiki székelység közös 
ügyein és mizerábilis viszonyain vajmi 
keveset tudtak lendíteni, nagy valószí-
nűséggel épen azért, mert nem ismerték 
alaposan az itteni viszonyokat. 

Egyfelől  ez a körülmény tette ak-
tuálissá, hogy vármegyénk törvényha-
tósági bizottsága Szolnok Dobokavár-
megye átirata folytán  meghozza azon 
már lapunkban többször ismertetett ha-
tározatát, hogy a képviselői inándátumok 
lehetőleg arra érdemes csikvánnegyei 
embereknek adassanak, másfelől  a nép 
pártnak azon törekvése, hogy itt a vár-
megyében lábát megvesse és veszedel-
mes tanainak híveket szerezzen, szük-
ségessé tette azt is, hogy a szabadelvü-
párt életre ébredjen és szervezkedjék. 

Ez már két választó kerületben: a 
csik-karczfalviban  és a gyergyó-szent 
miklósiban meg is történt. A csik-karcz-
falvi  kerületben a ködön aluli és felüli 
községek szabadelvű érzelmű választó 
közönsége, a mely a nagyobb és tekin-
télyesebb részt teszi, megalakította küz-
ségenkint a végrehajtó bizottságokat. 
Nem hallgathatjuk el azon körülményt 
sem, hogy sokan csatlakoztak hozzájuk 
azok közül is, kik eddig vagy meggyő-
ződésből vagy megtévesztés folytán  más 
elveket vallottak. Ezek őszintén beval-
lották, hogy teljesen jól vannak már 
lakva az üres és híu ígéretekkel s azon 
esetre, ha olyan képviselőjelölt állítta-
tik, kinek működésétől a csiki nehéz 
viszonyok jobbra fordulása  várható, lii-
ven kifognak  tartani a szabadelvű esz-
mék mellett. 

E kerületben a választók a vár-
megye közönségének már fentebb  em-
lített határozatát is magukévá tették s 
egyben megállapodtak a jelölt személyé-
ben is, a mennyiben ritka egyértelmű 

séggel e fontos  állásra dr. Fejér Antal 
ügyvédet, nagybirtokost, lapunk felelős 
szerkesztőjét szemelték ki. 

I)r. Fejér Antal, mint vármegyénk 
szülötte, már gyermek korától kezdve 
ismeri a csikmegyeí viszonyokat, hosszas 
ügyvédi gyakorlata és a köztéren való 
működése alatt elég ideje és bő alkalma 
volt megismerkedni azokkal a mizériák-
kal, melyek a csiki közgazdasági álla-
potok jobbra fordultának  és fellendülé-
sének útjában állanak és tutija és is-
meri, hogy hol és mi fáj  a csiki szé-
kelynek. 

Alapos készültsége, tudománya bő 
tapasztalatai az eszközöket is megadják 
neki — ha megválasztatik képviselővé — 
hogy mint az országház tagja a csík-
megyei viszonyok javításán, a csiki szé-
kelység elhanyagolt ügyeinek és érde-
keinek előmozdításán sikeresen munkál-
kodhassék. 

Megvagyunk győződve, hogy azok, 
a kik dr. Fejér személyiségében és te-
hetségeiben megbízva öt a jelöltség el-
vállalására felkérték,  liiveu ki fognak 
tartani mellette és a kibontott zászlót 
diadalra vezetik. 

A gyergyói választó kerületben a 
szervezkedést szintén keresztül vitték, 
a jelölést azonban későbbre halasztották, 
egyebekben pedig mindent megtesznek 
arra nézve, hogy a liarczot bárkivel 
szemben felvehessék  és hogy abból győ-
zedelmesen kerüljenek ki. 

Csak a központi és az alcsiki kerü-
letben csendes minden ; talán ideje volna 
ezekben is munkához fogni? 

-=• A képv ise lőház ülései . A képvi-
selőház január hó "JS-án Tallinn Héla alelnök 
vezetése alatt tarlóit illést. Az iilés elején az 
elnök a ház pártjainak nevében azon indítványt 
tette, hogy az országgyűlés magyarországi tagjai 
egy napi illetményükét a munkások irát érzett 
vonzalmuk jeléül ajánlják lel az országos gaz-
dasági munkás és cseled pénztár számára. A 
ház tagjai az indítványt egyhangúlag elfogad-
tak. Azután következett a kereskedelmi költ-
ségvetés tárgyalása. Kloszor a tapolezai kerület 
képviselője Hertelendy Ferencz beszélt és sür-

gette a vasutat a Balaton veszprémi és zalai 
pontja számára. Bizonyította, hogy ez nemcsak 
a vidék uj felvirágzását  fos  ja eszközölni, liá-
néin a mellett országos érdek is. A haz összes 
tagjai rokonszenvesen fogadták  a llertelen.lv 
beszédét, mely egyszersmind sziiz beszéd i's 
volt. Benyovszky Sânilor gróf  a hazai ipar 
támogatását kötötte a miniszter lelkére. Köve 
telte, hogy a honvédség, csendőrség és vasúti 
alkalmazónak ruházatát magyar posztóból ké-
szítsék. Kohonczi tiedeon a gyümölcs kivitellel 
foglalkozott.  l'Vlonilite;te. hogy a szo'lónek 
különösen nagy kivitele van Nénn'tor<zagl>a. 
de a szállítást a vasut és posta alkalmazott-
jai hanyagul végzik. A bajok orvoslására a 
sziillös gazdáknak ajánlja, hogy alakuljanak 
szövetkezetté, a minisztert pedig kéri. liogv 
csináltasson jó gyümölcs szállító kocsikat, me-
lyeket a személyvonatokhoz lehessen csatolni. 
Hegcdiis Sándor kereskedelemügyi miniszter 
nyomban kijelentette, hogy már eddig is szá-
mos hasznos intézkedést tett a gyümölcs szál 
litás érdekében, azonban az kivihetetlen, hogy a 
poroszok minden vonalján szállítsak a csoma-
gokat. Azt azonban elrendelte, hogy az elvá-
molás akár nappal, akár éjjel nyomban meg-
történjék. A mit csak lehet, azt inegleszí es 
várva-várja a szollá termelők kiviteli szövet-
kezetét. Szünet után l'olónyi (íeza beszélt 
Németországgal kötendő kereskedelmi szerző-
dősünkről. Felemlített.; azt is, hogy a S-IIIKC-Í 
czipögyár a magyar ipar pártolása ezimen Ki 
ezer korona évi szubvencziót kap. pedig oszt-
rák ezipót árul. Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszter kijelentette, hogy a dolgot meg-
fogja  vizsgálni és ahoz képest intézkedni fog. 
Január hő J'.l-én Dániel (iabor azon jelentés.; 
után, hogy ;)() nap eltelvén Molnár Józsiás 
végleg igazolt képviselőnek jelentetik ki. foly-
tatták a kereskedelmi költségvetés tárgyaiásat. 
Ágoston József  a kaposvár siófoki  viczináüs 
ügyéhen kél i a minisztert. Molnár Jenő kóvet.-li 
az önálló vámterületet s kívánja, hogy nagyobb 
szabású akcziót indítsanak, végül kifejtette, 
hogy vasúti politikánkon igen sokai kell javí-
tani. Nagy figyelemmel  hallgattak S-remi Héla 
gróf  beszédét. Különösen a Imza és liszt kivi-
telről besz. lt és beszédének ezen része kelielt. 
nagyobb ügyeimet. Kiemeli, hogy dee/.emh.'i-

végén a világ összes piaczain ö - S sót II" ..-kai 
nagyobb volt a buza ára. mint IS'.):», végén, 
nálunk azonban •">—li"'n-kal csökkent, ennek 
oka egyfelől,  hogy a külföldi  rcláczió az ex-
portpremiun megszűnés- folytán  csökkent 
másfelől  az, hogy az osztrák p aezra vagyunk 
utalva, ott pedig a nagy kouk.iívczia folytan 
indepreszió állott be. Á Iniza árak reparálá-
sára ajánlja, hogy az őrlési forgalmat  állítsák 
vissza, a liszt kivitelt emelni s az ország né-
mely részein forszírozni  kell az árpa termelési. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hol van a lány? 

Hol van a lány, kit bő imádatból 
Oly hévvel szeretnék, oh mint tégedet? 
Hol van kiért a vert szív ugy lángol, 
Kiért odadnék mindent, életet? 

Hisz mi vagy te szivem őszi táján? 
Ködöt üzó szelíd, enyhe napsugár, 
Bolygó árnyú sötét nagy éjszakán 
Lelked csillag gyanánt reményt hintve jár! 

8 mint egykoron a megbűnhődött nép 
Lángoszlopát hiven, égve követé, 
A szép csillag után ugy bolygok szét, 
Arra, nyugati csendes táj felé. 

Égve járok a pusztai uton, 
Szomjat, fáradalmat  tlirve édesen, 
8 váljon a czél, hová a csillag von, 
Üdvösség-e avagy kárhozat lészen ?! 

Ifj.  liotár  Béla. 

A legérdekesebb utazás. 
A nyáron történt. 
Olga mosolygott, bemártotta piskótáját a 

teába és kissé kaczér tekintettel körlil nézett 
ndvarlóinak zajában. 

.Jó tehát, uraim I' mondá, hogy befejez-
zük a vereengést, fogadást  ajánlok. A ki önök 

közül a leghálásabb, a legeredetibb és legszebb 
utazást teszi a nyáron, az. 

„Az V" iemételte egyszerre mitul a négy 
fiatal  ember, feszült  érdeklődéssel. 

Az a jövő télen, folytató  az igéző leány 
negédesen, kijelentett udvari és báli kísé-
rőm lesz. 

„Ah* hangzott kórusban és Olga szemé-
ből öröm sugárzott. A szeretetre méltó, gaz-
dag és szellemes Olgát egész télen át mind-
ama figyelmes  hódolással körülvehetni, amelyre 
a hangverseny és báli idény annyi alkalmat 
nyújt, több volt csábító kilátásnál, a szép hölgy 
udvarlóinak mindegyike megvolt győződve, ha 
meglevő képességeinél sokkal kevesebbel bír-
na is, mégis ilyen hosszú időtartam alatt any-
nyira bizalmassá válhat a bájos lányuyal, hogy 
elrabolhassa szivét és minden időkre magának 
meghódítsa. 

Azért nagy lelkesedéssel fogadták  indít-
ványát és miután elváltak, a lehető legnagyobb 
buzgalommal tanulmányoztak minden megke-
ríthető utazási házi könyvet, utazási újságot 
és útleírást; felkerestek  minden ösinerőst és 
öameretlent. a ki abban a hirben állott, hogy 
sokat utazott és mindenhol puhatolództak, hogy 
a legérdekesebb, leghálásabb és legeredetibb 
utazást találhassák ki, melylyel a szép verseny-
bíró kegyét akarták elnyerni. 

Végre mindenki megállapította tervét, 
melyet azonban versenytársai előtt gondosan 
eltitkolt. 

líodó Jenő, ezredének legfessebb  hadna-
gya, a magas Kszakba akarta útját venni, a 
Spítzbergák és jeges medvék kalandjaival re-
mélte a szép Olga szivét rohamban bevehetni. 

Lóvéi Imre gazdag földbirtokos  Ameri-
kába szándékozott hajózni és a véletlenre bízta, 
hogy különösen kedvező részleteket ejtsen út-
jába, melyek az újvilág óserdeinek egész ere-
detiségével hatnának. 

Megyeri Szaniszló tanár Dél-Olaszország 
regényes vidékeit vette tervbe — és a vidék 
ölökké vidám egének biihájosságával akarta 
ott eszközlendö kutatásainak szépségét össze-
kötni. 

Csak IíöpKe Frigyes orvos nem határo-
zott még, egyre fürkészett,  olvasott és keres-
gélt, tle mindig újból imádotria közelébe sie-
tett, világos nappal ugy, mint a késó éjjeli 
órákban, gyakran és még gyakrabban sétált a 
háza előtt s felsóhajtott:  „Oh hiszen nem tu-
dok tőled megválni — bármily utazást is ter-
vezek, nein határozhatom el magam — nem 
távozhatok imuni, a hol te időzöl I 

Mult az idő és megjött a nap, melyen 
mind a négy udvarlónak 01 g á n á l talál-
koznia kellett. Napbarnított arczokkal, emlé-
kekkel és utiknlaiulokkal megrakva ismét együtt 
illtek egy körben. 

Azután neki kezdtek. Bodó tengeri kutyáit, 
eszkimóit és czethalait diszfelvonulásban  lép-
tette elő, Lővey intliánusokkal, yankékkal és 
30 emeletes házakkal dobálódzott és Megyeri 

nem győzött eleget beszélni merész rablókról 
és régi feliratokról. 

Olga sokszor tetszéssel bólintotta fejecs-
kéjét ugy. hogy majd ez. majd amaz mar az 
édes jutalomdíj birtokában hitte magát. 

„Ks ön kérdé a fiatal  orvoshoz fordulva. 
.Hol volt ön?" 

.lín?" szolt ez és mosolygott. .Nem vol-
tam ugyan messze, csak a Balaton környéken 
tle remélem, hogy diját elnyertem, inert a kép-
zelhető legszebb utazás tettein, a legszebb 
utazást, mely létezhet a földön  !" 

„lírre csakugyan kíváncsiak volnának 
kiáltott fel  egyszerre a többi három, részint 
gimynyal, részint boszankodva a szerénytelen-
ségen. .Miféle  utazás volt az V" 

Kkkor egyszerre ünnepélyesen fölkelt  Röp-
ke, meghajtotta magát s monda: 

„Nászuton voltam Olgámmal! Kngedjék, 
hogy bemutassam önöknek tiatal nőmet!" 

Micsoda? 
Többet egyik so mondhatott. Olga őnagy-

sága azonban odanyújtotta az uraknak puha 
kis kacsóit és mosolyolyogva mondá: Bocsás-
sák meg uraim ezt a kis ámítást, nemde liele-
nyugosznak abba, hogy Frigyesem megnyerte 
a fogadást,  azért is kijelentett udvari és báli 
kísérőm lesz a télen és mindenkoron. 

ZjapvmJc ezdum.6Ja.ez e g y fél  Í v mellél t let T T S L H c s a t o l v a . 
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Felemlíti, hogy az ipart nem lehet egyszerűen 
az önálló vámterülettel megcsinálni, hanem 
népUnknek hozzá kell szokni a gyár iparhoz, 
gyári muukához, a mihez azonban generácziók 
kellenek. A költségvetést elfogadja.  Hegedűs 
miniszter beszélt ezután. A beszéd a miniszter 
nagy munkásságáról, buzgalmáról és önbizal-
máról adott számot, valamint két éves kor-
mányzatának jelentékeny sikeréről is. A be-
Bzédben a miniszter a következő programmot 
ndta: A belső fogyasztást  emelni, a fogyasz-
tást a magyar termékeknek biztosítani s ki-
vitelünknek uj paczot teremteni. Erre a czélra 
törekszik serényen folyó  gyáralapitás, az iparos 
képzés, az iparosoknak gépekkel való segítése, 
a termelő szövetkezeteknek létesítése által. 
Ezt kívánja szolgálni a vasúti politika és au-
tonom vámtarifa  is, továbbá a hajózási csator-
nák és tengeri kereskedelem. A miniszter be-
szédét a kormánypárt nagy tetszéssel fogad'.a' 
A közutak tételénél Páder Rezsó az útadó ki-
vetésének rendezését kérte, valamint a közu-
tak építéséről is tervet kért. A miniszter fel-
világosításai után a tételt megszavazták. Az 
ipán és kereskedelmi szakoktatás tételénél 
Pichler Győző a gyárak griindolásáról szól és 
kérdi, hogy az ilyenek micsoda szuhvencziót 
kapnak. HegedUs miniszter tiltakozik, hogy 
grllndolásnak nevezik azokat a gyáralapitásokat, 
melyek alatta történtek. Kgyébiránt a gyára-
lapitásokról jelentést fog  tenni és a miniszté-
riumban a szerződéseket is megmutatja a kép-
viselő uraknak. A január hó 80-diki ülésben, 
kérdés iptéztetik az iránt, hogy a .Népszava-
ellen a képviselőház megsértése miatt miért nem 
indítják meg a sajtópört, hiszen n dolog ma 
holnap elévül. Dániel elnök kijelentette, hogy 
utána néz a dolognak. Azután folytatták  a 
kereskedelmi költségvetés tárgyalását. Kossuth 
Ferencz kijelentette, hogy a függetlenségipárt 
szívesen látja a gyáripar meghonosítását, de 
azt tartja, hogy azt az önálló vámterület alap-
ján kell megcsinálni. Major Ferencz a kisipar 
érdekében szólott s kérdezte, hogy az ipar-
törvényt milyen alapelvek mellett fogják  revi-
deálni. Lakatos Miklós a postások számára kö-
vetel jobb ruhát és jobb lábbelit. Lukács Gyula 
kéri, bogy gondoskodjék a miniszter arról, hogy 
a nautika végzett növendékei állást kapjanak, 
kéri a vitorlás hajók fejlesztését  és ezek biz-
tosítása leszállását. Mindezekre a miniszter 
megnyugtatólag válaszolt. Igen érdekes volt 
Lázár Menyhért gyergyói képviselő felszólalása, 
melyet lapunk más helyén a képviselőház 
napló szerkesztőségének hiteles másolata alap-
ján egész terjedelmében közlünk. Ülés végén 
Ugrón Gábor interpellált a Hegyi Antal cson-
grádi plébános dolgában, kit a járásbíróság 
karhatalommal vitetett maga elé. I'lósz Sán-
dor igazságügyi miniszter megígérte, hogy 
jelentést kér és felügyeleti  hatáskörében a 
szerint fog  eljárni. A január hó 31-én tar-
tott ülésben bevégezték a kereskedelemügyi 
költségvetés részletes tárgyalását és hozzá fog-
tak a fóldmivelésügyi  tárcza költségvetésének 
általános tárgyalásához. Az előbbinél Molnár 
Jenő kéri az ondova-völgyi vasút állam költ-
ségén való kiépítését, Molnár Antal pedig, 
hogy a rendezett tanácsú városok tisztviselőinek 
a vasúti kedvezmény adassék meg, Endrey 
Gyula viczinálisokat kér az Alföldre,  Major 
Ferencz a vasúti altisztek fizetés  felemelését 
sürgeti. Ezután Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszter Lázár Menyhértnek kijelenti, hogy 
sürgős  kötelességének  tartja a székely  vas-
utak  kiépítését.  A többieknek is megnyugta-
tólag válaszolt A beszéd végén a kereskedelmi 
minisztert zajosan megéljenezték és költség-
vetését teljesen megszavazták. Ezután követ-
kezett a fóldmivelésügyi  költségvetés, melynek 
előadója Papp Géza.' Ezen ülésben felszólalt 
Bauer Antal ki kormánypárti létére bevallotta, 
hogy az önálló vámterület híve és hogy a szo-
cziálisták mozgalmainál sokkal veszedelmesebb 
és nagyobb baj a kivándorlás. A február  hó 
1-én tartott gyűlésben terjesztette be Széli 
Kálmán kormányelnök a gyermek menedékhá-
zak felállításáról  szóló törvényjavaslatot. He-
gedűs Sándor kérte, hogy az Adriai tenger 
hajóstársaság szerződésének javaslatát utasít-
sák a közlekzdési bizottsághoz. Kakovszky ezt 
a javaslatot az összeférhetlenségi  bizottsághoz 
is akarta utasíttatni, a mit a ház nem telje-
sített Ezután Perczel Béni helyett jegyzőnek 
megválasztották Teleki Sándor grófot.  És még 
néhány bizottságba választották meg a hiányzó 
tagokat. Párbaj miatt felfüggesztettek:  Ugrón 
Gábor, Bonis István, Rohonczi G„ Fáy István, 
Sándor József,  Ováry Ferencz, Pulszki Ágost, 
Bethlen Balázs, Rakovszky István és Zeyk Gá-
bor mentelmi jogát, becsület sértésért Molnár 
Jenőét és Hentaller Lajosét, rágalmazásért 
Andrássy Géza grófot  és Okolicsányi Lászlóét. 
Nem adták ki: Psik Lajost, Pichler Győzőt és 
Rakovszky Istvánt a két utóbbit együtt vívott 
párbajukért A nemzetiségi törvény módosítá-
sáért beadott kérvényeket kiadták a kormány-
nak. Ugyancsak kiadták a kormány elnöknek 
Budapest székesfőváros  és meg néhány tör-
vényhatóság kérvényét az önálló vámterületért. 
Ülés végén Pichler Győző interpellált az osz-
trák parlament munkaképtelensége ügyében. 
Erre Széli Kálmán nyomban válaszolt, a mit 
a háx tudomásul is vett. 

Lázár Menyhért 
onaiggytiléai képviselő 1901. január 30-án tartott 

benide.*) 
T. Ház I A mikor a kereskedelmi tárcza 

költségvetésének részletes tárgyalásánál ép e 
tételnél felszólalok,  nem tagadom, választó ke-
rületem érdekében kívánom felemelni  kérószava-
mat.(Halljuk 1 Halljuk!) Teszem ezt azért, mert 
1. i Ai Ali i'iaAmlinl L-ifnlrő  lrntAlessétrem n:i-

relmét a t. ház színe előtt szova tegyem es 
rámutassak azon eszközökre, a melyek alkal-
mazásával azt orvosolhatónak tartom. (Hall-
juk! Halljuk!) 

Midőn a törvényhozás, boldog emlékű Lu-
kács Béla akkori kereskedelmi miniszter kez-
deményezésére az 1895. VII. t.-czikket a szé-
kely vasút kiépítéséről megalkotta, azt mint 
egy régóta hiába várt szebb jövő hajnalát öröm-
mel üdvözölte nz egész Székelyföld,  de leg-
legkivált annak legkeletibb része Csikvárinegye, 
annak gyergyói része azonban sajnálattal kény-
telen ma már tapasztalni, hogy az rá nézve 
nem volt hajnalpír, hanem egy hirtelen feltűnt 
és elenyészett fény.  Igen. mert első öröm má-
morában elkerülte figyelmét  a törvény 4-ik sza-
kaszának elasztikus második bekezdése, mely-
ben ki van mondva, hogy a többi vonal részek 
költségének fedezése  iránt kellő időben meg-
felelő  javaslat lesz előterjesztendő. Ennek kö-
vetkezménye azután az, hogy annál fokozato-
sabb mérvben csökkent Gyergyó székelységé-
nek a vasúthoz fűzött  reménye, minél közelebb 
jutott a törvény a megvalósítás állapotához. 

T. Ház! Közel hat év telt el azóta, hogy 
e törvény szentesítést nyert és kérdem, mi 
történt ezen idő alattV Az, hogy kiépíttetett 
a székely vasutaknak azon része, a melynek 
kiépítésére Magyarországot a Romániával lé-
tesítendő vasuti és közúti összeköttetések és 
a már létező csatlakozási viszonyok szabályo-
zása tárgyában létrejött nemzetközi egyezmény 
az 1891. XL. t.-cz. 1. és '2. pontja kötelezte, 
melyre az 18Dó. VII. t.-cz. 3. S-a a kereske-
delmi és pénzügyi minisztereket utasította, 
melyre azoknak a törvényhozás e törvény 4-ik 
Jj-a első bekezdéséhen 12.800,000 frtban  az 
anyagiakat rendelkezésére bocsátotta, egy szó-
val kiépült a székely vasút Sepsi-Szentgyörgy-
tól Rákos helyett Madéfalváig  s innen a szárny-
vonal a gyimesi országos határig s az a for-
galomnak át is adatott. Annak azonban Madé-
falvától  Gyergyó-Szentmiklóson át Szászrége-
nig terjedő vonal részén idáig hiába lestek az 
első csákány vágást, mert habár annak nemcsak 
felvétele,  hanem közigazgatási bejárása is 
ezelőtt két, illetve egy évvel keresztül vitetett, 
ma már ott állunk, t. ház, hogy az ott működő 
szakközegek a mult év tavaszán behivattak s 
ezen egész vonal rész kiépítés ad graecas Ca-
lendas elhalasztatott. 

Az igaz, hogy midőn az általunk, gyergyói 
székelyek által is nagyra becsült kereskedelmi 
miniszter ur Székelyföldi  kőrútjában anyagiak-
ban szegény, de a magyar haza és az alkot-
mány szeretetében gazdag Csikvarmegyénket 
meglátogatta, a legilletékesebb helyről, tőle 
magától nyertük azon biztatást, hogy mind 
addig, a míg az ungvári vasút és a székely 
vasutaknak még ki nem épített vonalrésze el 
nem készül, az ó hozzájárulásával állami költ-
ségen vasút építtetni nem fog.  L'gy, de, t. ház, 
már ez időtől is több, mint félév  telt el, s mi 
ma is mindhiába várjuk, hogy az 1895. VII. 
t.-LZ. 4. §-a, 2-ik bekezdésének érvény szerez-
tessék s miután már eljöhetett a kellő idő, az 
arra ronatkozó törvényjavaslat beterjesztessék. 

l'edig egy kis jó akarattal megadta volna 
erre a fedezetet  az 1000. VII. t.-cz. alapján 
kibocsátott járadék kötvények értékesítéséből 
befolyó  összeg feleslege,  lehetett volna arról 
a beruházási törvényben is gondoskodni. 

T. ház! Nem akarok rekriminálni, de még 
sem mondhatom igazságos eljárásnak, hogy a 
inikor Magyarszágnak majdnem minden része 
részint állami, részint államilag segélyezett 
helyiérdekű vasutakkal el van látva, Csikvár-
megyének gyergyói része még ma is ezen üd-
vös állami intézményuek jótékony hatását 
nélkülözni kénytelen. 

Ezen vasút kiépítését, t. ház, állami és 
országos közgazdasági érdek is követeli. E 
kettőről azonban nem akarok szólani, mert 
nincsen szándékomban akadémikus értekezést 
tartani és bizonyítani akarni azt, a mit igen 
tisztelt képviselő társaim közül mindenki jól, 
sót nálamnál sokkal jobban tud, hogy minó 
jelentősége van állami és sztratégiai szempont-
ból egy vasútnak az ország keleti határszélén 
Magyarországra és közgazdasági szempontból 
egy vidék mezőgazdasága, ipara és kereske-
delme fejlődésére,  lakosságának vagyonosodá-
sára. Hanem a miről szólni akarok, t. ház, ez 
nz, hogy ezen vasútnak sürgős kiépítését Gyergyó 
székelységének existeneziája, megélhetése kö-
veteli, mert habár Csikmegyének ezen része 
természeti kincsekben a leggazdagabb, annak 
derék székely munkás népe mégis napról-napra 
fokozódó  mérvben szegényedik. Mind hiába a 
munkabíró kéz, hiába a munkakedv, ha nincs 
tér a munkálkodásra, hiába minden jó akarat 
és törekvés, ha hiányzik a tisztességes és be-
csületes megélhetésnek eszköze: a munka. 

") £ nagyszabású beszédnek a képviselőház 
napló szerkesztősége által hitelesített másolata ke-
zQnknél van. Szerk. 

Gyergyóban, t. ház, a müvelés alatt álló föld 
kevés és silány s ez is lassankint legnagyobb 
részében a jobbmóduak kezébe vándorolt, ugy. 
hogy ma inár Gyergyó székelységének két-
harmad része csak keze munkájával keresheti 
meg mindennapi kenyerét. Még eddig kedve-
zőbb volt a helyzete, mert minden szekely 
ember szabadon élvezte a közvagyont és te-
kintet nélkül arra, hogy birt-e és mily kiter-
jedésű ingatlant, szabadon gyakorolta azon a 
legeltetést és használta még kereskedelmi fára 
is kiterjedóleg nz erdót. 

Ettől azonban az arányosításnak a birtok 
rendezési törvények és rendeletek által meg-
követelt keresztül vitele folytán  elesett; (Hall-
juk ! Halljuk I) és ezen szegénység fokozásához 
(Zaj. Elnök csengett) nem kis mértékben járul 
az 1898. XIX. t.-cz. végrehajtása tárgyában 
kibocsátott, igen r.agy részben üdvös, de egy 
részéhen tul szigorú, a helyi viszonyokat és 
körülményeket azok nem ismerése okából figyel-
men kivül hagyó és mindent egy kaptafára  rá-
húzni akaró miniszteri rendelet, a mely az 
erdő használatot kelletén tul korlátolja az ön-
vetényülés figyelembe  vétele nélkül a vetés és 
ültetés általi erdősítést forszírozva  s az erdő-
használat előtt és után évtizedeken át tilal 
mazza a legeltetést és ezáltal a nagyrészben 
marhatenyésztésre utalt székely gazdát jöve-
delmének egyik fóforrásától,  a keze munkájára 
utalt székely népet keresete egyetlen forrásá-
tól fosztja  meg. Igen, mert a legeltetésnek 
túlhajtott tilalmazása csökhentóleg hat a marha 
tenyésztésre és az erdóliasználatnak túlhajtott 
korlátozása eredményezi azt, hogy a fa  mun 
kával foglalkozó  és kizárólag fejszével  kenyc 
rét kereső székely ember ma már nem kap 
annyi munkát, mint eddig, a miből pedig idáip 
ygy a hogy, magát és családját eltarthatta 
Es igy, miután e téren biz kellő képeséggel és 
ügyességgel, akaratlanul is kénytelen vándor-
útra kelni, hogy a mit otthonában legjobb aka-
rat mellett meg nem kaphat, ott idegenben 
keresse a képességének megfelelő  munkát és 
azáltal a megélhetést. (Igaz! L'gy van!) L'gy 
de, t. ház, most már Romániába is csak belo-
pózkodva juthat a székely ember, mert Románia 
saját érdekében, hogy saját lakossai részére 
biztosítsa a munkát, elzárja előtte a sorompóit, 
az ott talált székely munkásokat kitolonczol 
tatja, megtiltja birtokosainak és gyárosainak 
hogy mást, mint romániai munkást alkalmaz-
zanak és ezen tilalomnak mikénti teljesítését 
erre alkalmazott közegek által ellenőrizteti. 
Ha tehát a törvényhozás állami és országos 
közgazdasági érdekekhői elzárta a gyergyói 
székelység "eddigi megélhetésének éltetó forrá-
sait, joggal megkívánhatja azt, hogy a munka 
általi megélhetésnek más forrásai  nyittassanak, 
hogy más téren nyujtassék nekik mód és al-
kalom arra, hogy szülőföldjükön,  otthonukban 
szerezhessék meg a mindennapi kenyeret. (L'gy 
van! Elénk helyeslés). 

Ha figyelemmel  kisérjük az ez idó sze 
rint nyilatkozó közhangulatot, abból kifolyólag 
jólesöleg és hálás szívvel tapasztalja a szé 
kelység. hogy a mióta a székely kivándorlás 
megakadályozásának országos kérdését Kralo-
vánszky György, a székelység e lelkesült ba-
rátja, mint úttörő, megfelelő  töke megterem-
tése által vélte megoldhatónak és e végből 
maga 10.000 frtos  alapítványt tett. azóta lassan 
kint kezd az egész ország a székely kivándor 
lás kénlésével komolyan foglalkozni,  kormány 
és társadalom egymással kezet fogva  iparkodnak 
keresni az eszközöket és módokat arra. hogy :i 
székelységnek Romániába való kiözönlése elé 
akadályokat giirditsenek, sajtóban és minden 
téren megnyilvánul a székelység iránti rokon 
szenv és jóakarat, mely iparos tanonezok ki 
képzése, székely leányok elhelyezése, a tele-
pítés sth. által kíván a hajokon segíteni. L'gy 
tle, t. ház, mind ez nem sokat ér, a kérdést a 
helyes megoldás útjára nem viszi, a bajt gyö 
keresen nem orvosolja. Mert hiszen miért tör-
ténik. miben áll a székely kivándorlás I (Hall 
juk ! Halljuk!) Az aggódó érdekkörök felfogása 
szerint ez történik az otthoni nyomor és a 
munka hiánya miatti munka keresés végett és 
a felfogásnak  ezen része helyes is és abban 
áll, hogy igen sok székely férfi  és nő megy ki 
Romániába, a statisztikai adatok szerint azok 
nak nagyrésze ott marad, a nők elzüllenek és 
ezáltal a legerősebb fajfentartó  elem egy része 
elvész a magyarságnak és Magyarországnak 
(Ugy van! Ugy van! a jobb oldalon). E felfo 
gásnak ezen része azonban szerintem (zaj 
szélsó baloldalon. HalljukI Halljuk!) 

Elnök: (csenget) csendet kérek ! 
Lázár Menyhért: a ki ezen mozgalmat 

évtizedek óta figyelemmel  kisérem és közvet-
lenül n hely színén szerzett tapasztalatokkal 
birok arra nézve, hogy ez miként történik, 
többi székely vármegyékről nem szólva, Csik 
vármegyére és nnnak gyergyói részére nem 
egészen áll ugy és nem egészen helyes. Ugyanis, 
t. ház, a Csikvármegyéból Romániába kimenő 
székelyek édes csekély kivétellel vagy egyszerű 
napszámosok, vagy jóképű mutatóbb leányok. 
Ez utóbbiak a szemeik előtt meg meg ujuló 
példa által csábítva, a mely példa abban nyíl 
vánul. hogy majdnem minden évben jón Ro 
mániából hnza látogatóba egy-két székely nő 
n ki azt gazdag házasság által jó módba jutott 
és Baját fogatán,  selyem ruhában, ékszerekkel 
megrakva mutogatja magát falujában,  kimennek 
nem azért, mintha otthon is meg nem élhet-

nének. mert hiszen mint cseléd leányok otthon 
is kapnának alkalmazást, hanem kimennek azért, 
hogy jó házasság által maguknak biztos exisz-
tencziát teremtsenek. Ezen nőkkel tehát az 
akkor is megtörténnék, hogyha nem Romániába, 
hanem akárhova, ha mindjárt ide Budapestre 
jönnének is. 

Pichler Győző: Hány jön vissza kórház-
ból? (Mozgás. Halljuk! Halljuk! jobbfelől). 

Lázár Menyhért: Megtörténitek, hogy az 
után vágyaikban és reményeikben csalódva, 
elzüllenek. (Halljuk! Halljuk!) A mi pedig azon 
székely munkásokat illeti, a kik Magyarország-
ból Romániába munka keresés végett mentek 
ki, azoknak e ténye nein tekinthető kivándor-
ásnak, mert azok is, ha munkájukból néhány 
forintot  megtakaríthattak, visszatérnek házi 
tűzhelyükhöz. Es ha mégis azt mutatják a 
belépó állomások által gyűjtött statisztikai 
adatok, hogy a Romániába kimenő székelyek 
nagy része nem tér vissza, az egyszerű magya-
rázatát ahlian találja, t. ház, hogy a székely 
munkás nem vált egy éves útlevelet, inert azt 
költségesnek találja, hanem öt napos határszéli 
igazolvánnyal inegy ki, a mely neki tekintve, 
hogy nem tizet 3 frtot  vagy annál magasabb 
egyenes adót, bélyegtelcniil szolgáltatik ki és 
ha azután hetekig ott munkálkodva haza akar 
jönni, a határszéli áthágást és ennek követ-
kezményeit, a bélyegbiiiitotést és az lS'.Ifí-ik 
évi 93291. sz. belügyminiszteri rendeletben 15 
napig terjedhető fogságban  cs 100 frtig  ter-
jedhető pénzbüntetésben megállapított bünte-
tést kikerülendő nein a rendes nton, hanem 
— a mint annak magam is akárhányszor vol-
tam szemtanúja — mellék ösvényeken — a 
belépő állomás kikerülésével, a csendőrség és 
pénzügyőrség hire-tudta nélkül lép he az or-
szágba, hogy aztáu néhány hét múlva ezen 
eljárást ujabb határszéli igazolvánnyal meg-
ismételje ugy, hogy akárhányszor megtörténik, 
hogy egy és ugyanazon személy tízszer is ki-
megy a rendes- és visszatér ezen az utón és 
innen van az a statisztikai adat, hogy a Ro-
mániába kimenő székelyek nagy része ott ma-
rad ; innen az az aggodalom, hogy a székely-
ség napról-napra fogy,  a mit egyébiránt a most 
megejtett népszámlálás is megezáfol.  A szé-
kelységnek Romániába való kimenése tulajdon-
képen csak a munkakeresés okából történik és 
azért épen Romániába, mert az ottani lassú és 
lusta munkás elem arra képtelen \olta miatt 
a romániai birtokos és gyáros keresi, örömmel 
alkalmazza és meglehetősen fizeti,  különösen 
a székely munkást, mert ez ért legtöbbet az 
erdei munkában. De fogadjuk  el, hogy létezik 
székely kivándorlás, még pedig aggasztó mérv-
ben. Ezt akkor sem akadályozhatjuk meg, sem 
telepítéssel, sem a székelységnek az ország 
más részeiben, más tuunkakörbeu való foglal-
koztatásával. Telepítés által azért nem, mert 
a törvény által erre megkívánt minimális ösz-
szeg sokkal magasabb, semhogy ezzel a keze 
munkájából éló székely ember a dolog termé-
szeténél fogva  rendelkezhetnék. Az a székely 
gazda pedig, a kinek még van akkora vagyona, 
az nem települ máshova, mert az megél abból 
otthouáhaii is, de még azért sem, mert a szé-
kely ember természetében van, hogy nem tud 
szülőföldjétől  örökre megválni, még jólétben 
is visszavágyik szülőföldjére,  s még nélkülö-
zések mellett is megelégedettebb és boldogabb, 
lut a hegyek által övezett szülőföldjén  üdvö-
zölheti a felkelő  és lenyugvó napot, más munka 
téren, az ország más részéhen való foglalkoz-
tatás által azért nem, mert más téren a gyer-
gyói székely nem bír akkora ügyességgel és 
gyakorlatossággal, hogy szülőföldjétől  és csa-
ládjától távol képes volna annyit megkeresni, 
hogy abból magát és családját eltarthassa, 
hanem igenis megakadályozhatjuk a székely 
kivándorlást azáltal, hogy a székelységnek sa-
ját otthonában adunk munkát és kenyeret. 

Adjunk tehát a székely embernek a Szé-
kelyföldön  munkát és ezáltal kenyeret, és ezzel 
a székely kivándorlás kérdése meg van oldva. 
(L'gy Van! L'gy van! a jobb oldalon.) Ugy de 
t. ház! Gyergyóban az ottani székely ember 
csak akkor számithat erre, ha magában Gyer-
gyóban létesíttetnek olyan intézmények, melyek 
a munkás kéznek kiterjedtebb foglalkoztatást 
képesek biztositani. Erre pedig Gyergyóban 
eleg kedvező alkalom kínálkozik, ha a hegyei-
ben, a természet méhében elrejtett kincsek 
felszínre  hozatnak, feldolgoztatnak  s ha evég-
ből bányák és gyárak létesíttetnek. Ehhez azon-
ban sokkalta nagyobb tóke kívántatik, mint a 
mekkorával ma a Székelyföld  bir. Idegen tőke 
elhelyezésére pedig mindaddig nem számítha-
tunk mig afen  említett anyagnak olcsó elszállítása 
a kereskedelmi góczpontokra nem biztosíttatik. 
Ez pedig Gyergyóra nézve csak akkor fog  be-
következni, ha a székely vasutaknak Mndé-
falva—Gyergyó-Szentmiklós—Szászrégeni  vo-
nalrésze kiépül és a forgalomnak  átadatik. 

Kérem tehát a kereskedelmi- és mint e 
kérdésben fótényezőt,  a pénzügytniniszrer urat, 
hogy az 1895. VII. t. ez. 4-ik §. második be-
kezdésének érvényt szerezve ezen vasutak ki-
építésére a törvényjavaslatot sürgősen beter-
jeszteni szíveskedjenek, hogy aztán a képvi-
selőháznak módja legyen azzal foglalkozni,  t. 
képviselőtársaimot pedig arra, hogy annak 
megszavazásával a székelység iránt érzett min-
denkorijóindulatuknak ujabb bizonyítékát adják, 
Ha pedig állami és más orazágos, figyelmen 
kivül nem hagyható érdekek ily költséges be-
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ruházist igénylő munkálatnak ily gyors keresz-
tülvitele elé ez idő szerint elhárithatlan aka-
dályokat gördítenének, építtessék ki a törvény-
ben hnrmadik lielyeu kiépíteni határozott vonal 
Székely-Udvarhelytől—Gyergyó-Szentmiklósig. 
annak pedig a székely-vasutaknak Topliczáig, 
vagy legalább Ditróig terjedő része, mert ez-
által is az előbb általam vázolt bajokon rész-
ben segítve lesz, ehhez pedig nem kívántatik 
akkora költség, mennyit az ország jelenlegi 
pénzügyi helyzete ujabb pénzügyi miveletek 
nélkül meg nem bír, s erre megadja a fedeze-
tet a pénztári felesleg  és fedezetet  nyújt erre 
az 1900. VIII. t. cz. alnpján kibocsátott járndék 
kötvények értékesítéséből befolyó  összeg meg-
maradó része, hogy igy ezen vasút még az év 
folyamán  munkába legyen vehető. 

T. ház I (Halljuk ! Halljuk ! jobb felől.) 
Mindnyájan örömmel üdvözöltük azt az nkeziót, 
a melyet a magyar kormány a szegény felvi-
déki ruthének érdekében kifejt  és tetézi örö-
münket az ezt nyomon követő siker, ugy, de 
hazánkban nemcsak ruthén kérdés, hanem szé-
kely kérdés is van. És megérdemli a székely-
nemzet, megérdemlik annak derék fiai,  a kik 
mindig ott voltak az elsők között, valahány-
szor a magyar haza szabadságának, alkotmá-
nyának és jogainak megvédéséről volt szó, kik 
mindig e hazának keleti védfalát  képezték, 
valahányszor azt ellenség támadta meg és vé-
rükkel öntözték és termékenyítették szülőföld-
jüket ! (Altalános, élénk éljenzés és helyeslés.) 
Hogy róluk se feledkezzünk  meg. hogy a t. 
kormány nekik is nyujson módot és teret arra, 
hogy vérrel szerzett és fentartott  szülőföldjü-
kön kaphassák meg munkájukat és ezzel a 
megélhetés eszközét és ne kényszeríttessenek 
idegen földön  keresni azt. 

Egyébiránt a t. kereskedelmi miniszter ur 
költségvetését ugy egészében, mint részleteiben 
elfogadom.  (Élénk helyeslés jobhfelól.  Szónokot 
Bzámosan üdvözlik.) 

Hazánk és a Zülföli 
(Krónika a mult hitről.) 

Egyik érdekes eseménye volt n mult hét-
nek egy uzsora pör, melyben a szereplők: 
Varga Antal országszerte ismert uzsorás és 
Lefkovics  Lukács Mátyás szintén isméit ügy-
nök, mint káros fél  és panaszló pedig nem 
kisebb ember, mintegy kir. fenség,  a Bragansa 
királyi ház legfiatalabb  tagja Ferencz József 
kir. berezeg voltak. A dolog igen egyszerű. A 
buszonegyéves kir. herczeg, ki egyébiránt hu-
szárhadnagy, pénz dolgában megszorult és a fent 
nevezett uraktól kapott 4000 korona kölcsönt, 
melyből felét  vissza tartották kamatra és pro-
vízióra, e helyett azonban fizetés  napján ked-
veskedtek neki egy 40 ezer koronáról szóló 
váltóval. A dologban az a nevezetes, hogy a 
fiatal  herczeg, eltérve a rendes szokástól, nem 
alkudozott, hanem beperelte a hamisítókat és 
a törvény által biztosított kivételes helyzetét 
nem vette igénybe, hanem a helyett a törvény 
előtti egyenlőség elvét respektálva, megjelent 
a törvényszék előtt és segített leleplezni az 
országos uzsorásokat, kik közül az első 3 évi, 
a második 2 és félévi  fegyház  büntetést ka-
pott. Jól esik nekik. 

Megbotránkozással olvastuk azonban Hegyi 
Antal csongrádi plébános esetét, kit izgatás 
vádja miatt két Ízben is idézett a vizsgálóbíró, 
de nem tartotta kötelességének megjelenni. A 
vizsgáló bíró elrendelte elővezetését s tekin-
tettel nz illető állására ezzel egy csemlőrór-
mestert bíztak meg. A plébános ur azonban 
az őrmester felszólításának  nem engedelmes-
kedett s ezzel azt érte el, hogy három csen-
dőr és két rendőr hurczolta végig a piaezon 
és végre is tépett ruhában és sárosan állítot-
ták ; bíróság elé. 

Tanúság: hogy a törvénynek engedelmes-
kedni kell, ez alul nem ment fel  még n papi 
palást sem. 

A jótékonyság terén szép példával járt 
elöl a mult héten a képviselőház, a mennyiben 
a munkássegitó pénztár javára felajánlották  és 
meg is szavazták egy napra eső illetményüket, 
a mi körül-belül ötezer koronának felel  meg. 

Az ilyen tett alig szorul dicséretre. 
A mult hónap utolsó elótti napjáuak szen-

zácziója volt Tisza István gróf  lemondása ösz-
szes vállalati állásáról, melyek neki évenkint 
körülbelül 100 ezer koronát jövedelmeztek. 
Tisza István gróf  ezen elhatározásához sok-
mindenféle  vélelmet fűznek,  némelyek ebben 
a miniszteri jelöltségnek és igényeknek ügye-
sen in8czenált bejelentését látják, mások ismét 
azt hiszik, hogy a lemondás azért történt, hogy 
a fiatal  gróf  az összeférhetlenségi  törvény tár-
gyalásánál szabad kezet kapjon. 

Majd kitudódik. 
Nyíltan beszélik most már azt is, hogy 

miért jartak a közös miniszterek a mult héten 
Budapesten. Az ok az, hogy kipróbálták az uj 
ágynkat és arra a tapasztalatra jutottak, bogy 
azokkal nem lehet biztosan czélra lóni. 

Ezzel újra feljött  a napja az Uehacziósok-
nak és egy bizonyára sok milió koronára ter-
jedő ujabb hadügyi póthitelnek. 

A szomszédos Ausztriában az állapotok 
gyönyörűséges voltát kiválóan jellemzi, hogy 
az osztrák parlament megnyitása napján egy 
napon három botrány is esett, melyek közül 

mindenik elég arra, hogy az ember róluk hó-
napokig beszéljen. Numero 1. Midőu a kor-
elnök az öreg uralkodót dicsőíti és élteti a né-
met radikálisok húszan és a szocziálisták tizen 
kimennek a teremből, hogy ne hallják az él-
jeneket és ne vegyenek részt felállással  a hó-
dolatban. Nr. 2. Ezt Schönerer urék csinálták 
és segítettek ebben nekik a német néppártiak. 
Midón az elnök a meghalt Viktória királynőt 
elparentálta még a szavát sein lehetett hallani, 
annyira bömböltek a fentnevezett  urak, miköz-
ben a legsértőhb szavakkal illették az ango-
lokat. Hol itt a műveltség és illemtudás? N'r. :i. 
Ezt a cseh nemzeti munkáspárt rendezte Kör-
ber miniszter elnök ellen. Mikor ugyanis a 
miniszter elnök szólásra felállott  huszármódra 
szidták csehül és ahezug kiáltásokkal táesol-
ták le ugy, hogy egyetlen szavát sem lehetett 
hall ani. E közben a németek visszakiabáltak é.--
bolondoknek nevezték a cseheket. 

Ilyen odaát a kezdet, vájjon milyen lesz 
a vége? 

Anglia ősz királynőjét, Inilia csnszárnójét 
e hó 1-só és 2-ik napján helyezték örök nyu-
galomra olyan óriási részvét mellett, a milyent 
mint igazságos és népei javaiért élő uralkodó 
igazán megérdemelt. A temetésen a világ ösz-
szes államai képviselve voltak és az angolok 
akkora gyászpompát fejtettek  ki, a milyen egy 
valóban .szeretett Uralkodót megillet. 

A inig az angol királynő temetésén a 
hadi hajók hatalmas ágvui adják a végtiszte-
séget, addig a távol Délafrikáhan  a puskák 
ropogása szintén tart. mely egy kis szabadság 
szerető szép élet-halál harczát kíséri. 

Még feljegyzünk  ft  nagy és művelt német 
birodalomból egy eseményt, mely abban he-
gyesedik ki, hogy a német posta miniszter 
egyszerűen betiltotta, hogy lengyel alatt valói 
nnk a leneyel nyelven ezimzett levelek kéz-
besítését. És itt nálunk azért is haragusznak. 
ha az ellen tiltakozunk, hogy a csak magyarul i 
tudó gyermekeket ne irják német anyanyel-1 

vűeknek. 
Bizony alig tudjuk megállani, hogy sza-

tírát ne zengjünk. 

Közjavak kezelése. 
Szépvizen az arányosítás, tagosítás meg-

bukott. Es ez nagyfontosságú  esemény, most 
ott egy erkölcsi testület, mely „ít tizes székely 
birtokossága", címen létezik, több 100.000 ko-
rona értékű javaknnk az elbitangolásától me-
nekült meg. 

Minden reményünk a haladásban van s 
mégis ha az a haladás n székely törzsökösség 
kifosztásában  nyilvánul, szivünk kényszerit mel-
léje állni és pártját fogni  fajunknak. 

Minket nem lehet nz alföldi  viszonyok 
szerint rendezni. Minket külön kell felkeresni, 
helyzetünket külön kell tanulmány tárgyává 
tenni, nekünk mások az életfeltételeinek,  mások 
kell tehát legyenek az orvosszerek is, melyek 
a magyar nemzeti állam számára megakarnak 
tartani. 

Hogy roszul áll a dolgunk, azt keservesen 
látjuk, dc amputáezióra nincs szükségünk még 
se. Hajtunk máskép kell segíteni. Specziális 
szerekkel. 

Ks miután a beteg is a saját maga érde-
kében őszintén, igazán elmondja baját, mi is 
ugy teszülik. 

Tiszta igaz, hogy nz a a tenger vagyon, 
mi a szépvizi székely hirtokosság különleges 
tulajdonát képezi, abban a sorban, a hogyan 
most vau, nem maradhat. 

Mert visszavezethetetlen időktől fogva  egy 
korrupt kezelési rendszer alatt áll, melyet nem 
őriz ellen senki, melynek bűnöseit nein bünteti 
senki. 

Fájdalmas dolog azokut a bajokat föltárni, 
s ha ezt mégis teszük, kényszerit arra a bir-
tokosság érdeke, melyet ezen lelkiismeretlen 
kezelés annyira reszkíroz, hogy csodálatos, ha 
igy nem a szól a birtokos: .hadd vegyék, sem-
hogy ketótt-hármat hizlaljunk belőle". 

S hogy még sem hagyták elvenni, nz csak 
a faji  szívósságnak höszönhetó. 

Tovább azonbnn azt a népet igy kijátszva 
saját maga járjon utánna a huncutságságok ki-
küszöbölésének, nzt naivság nélkül kívánni Bem 
lehet. Az értelmes vezetők pedig egymás kezét 
mossák, egymás szekerét tolják. 

Ha egy einber látja, mi történik ott, hogyan 
vesztegetik, pocsékolják nzt a drága vagyont, 
fáj  a szive. 

Mint emlitém, azoknak a javaknak az ér-
téke több száz ezer korona, miból önként értetik, 
hogy évenkint mekkora jövedelmeket hoznak 
azok. 

8 mi látszik a százezrekből? 
A 70-es években volt a községnek egy 

olyan körjegzóje, névszerint Bálás Lajos, ki 

m iga is székely birtokos lévén, szerepet vitt a 
vagyonkezelésben. 

10 évi működése alatt sikerült annyit meg 
menteni az elharácsolásból, hogy egy 80.000 fi  t 
templomot építettek. 

Nohát annyi látszik! Egyéb azonban a vi-
lágon semmi! Se azelőtt, se azután! 

Sem iskolája ennek az inteligens község-
nek, sem községháza, sem valami alapítványa, 
mely számukra, mire oly nagy szükséges van, 
vagy egy értelmes emberi nevelne. Hanem az 
iskoláik ronda és mégis drága liázbérü likakban 
nyomorkoduak, az elöljáróság szintén. Szegény 
birtokosai pedig nem tudnak intelligens embe-
reket k'pi'zt'tni. 

Igaz, hogy a vngyonpacsekolás mellé még 
egy előítélet is járul, mely segiti megakadályozni 
valamely középület emelését. 

Az az ügyetlen előítélet tudniillik, hogy 
ők nem épitnek sem iskolát, se községházát az 
örményeknek, meg a mesterembereknek. 

Nohát az elég sajuálatraméltó felfogás, 
mert arra az iskolára ráhúzhatják a székely 
tulajdonnak jellegét, ahogy a templomnál mésr 
a harangokba is bele van öntve, liogy a liá-
romtizesé. 

írhatnák, akár márványban nz iskolahom-
lokán, hogy .Székely Iskola", s a községházát 
sem marná illeg senki fia,  a mért ők építették 

S a Kzépviz méltósága reputáeziója méltán 
megérdemelné, hogy elöljárói putriban ne ta-
nyázzanak. hanem tiszteséges, szép házban. 

Kiég az az egészből, liogy iskolára a köz-
ség házbér címen annyit már kiadott, hogy 
palotát építhetnének belőle. Hát községházára! 
Ks az ilyen gazdálkodásnak a neve; naecerii 
gazdálkodás! 

A háromtizes vagyonát pedig egy-ketó 
lyeli, mint a pogányok ételáldozatait Molok. 

Ha 10 évi jövedelemből 80.000 forintos 
templomot lehetett építeni, mennyi folyhatott 
ki azelőtt és azután a hordó csapján, ki tudná 
megmondani. 

Az Isten, ki ezekzt nézi s bosszantó kö-
zönynyel tiiri! Csak nz! 

Midón tehát egyfelől  örülünk, hogy ezt a 
közvagyont a székelyektől elvenni nem sikerült, 
másfelől  fölszólalunk  az eddigi vagyonkezelés 
módja ellen. 

Maradjon meg az utolsó porszemig az a 
tulajdon a székelyek kezében, de a kezelés 
ellenőrzését bízzák törvényre, s a jövedelmet 
irányítsák a község felvirágzására  szolgáló in-
tézmények létesítése felé. 

Mert habár magát a tulajdont nem adja 
ki kezéből a székelység, a jövedelmet oda adja 
egész természetesen a saját maga elöhaln-
dására. 

Ez a középút, líz a helyes ut. 
S a birtokosság ennek ürülni fog.  Mert 

sokszor zúgolódik a közvagyon olyan botrányos 
monopolizása ellen, hogy két-három Írástudó-
farizeus  az ö ezeréit szipolyozza, de jámbor 
értetlenségében ismét elhallgat, különösen, ha 
egy közvacsora, vagy közdeei bedugja a száját. 

Ám a lelkiismeretes embernek, ki mind-
ezeket látja és a kinek székely szive van, fáj 
a lelke ilyen piocza-reiulszer látára s felszólal. 

Egyelőre azonban csak annyit tartottunk 
szükségesnek törvényes ellenőrzést kérő sza-
vuuk mellé felhozni.  S ha netán nem volna 
elég, módunkban van reális adutokat szállítani 
a nyilvánosság fórumára,  sót utolsó esetben 
szépen hangzó nevekkel is kedveskedhetünk. 

Táltos. 

Levél a magyar nőkhöz. 
i. 

Szeretném, ha minden szónak, » mit leírok, 
bűvös erője lenne. Szeretném, ha elhatolnn széles 
Magyarország minden nemesen érző asszonyának 
telkéig B meséket regélne sok-Rok kincsről, me 
BÓK gazdagságról, a mely a miénk, csak meg kell 
látnunk és kinyújtanunk érte a kezünket. 

Ncpiparunkról akarok irni. A lénia nem uj, 
sőt napjainkbuii, mikor országszerte megindult 
az akczió a hazai ipar párlolásu ügyében, talán 
unalmas is. lizt a szót leirliiin, de rögtön vissza 
is vonom. Nem hiszem, hogy a magyar elölt 
unalmas letino az, u ini a magyar népieteknek, 
népművészetnek egyik legérdokesebb megnyilat-
kozása: a népipar, illetőleg ennek különösen azok 
az ágai, a melyek inár terineszetüknél fogva  is 
elaő sorban érdekesek előttünk : varrottasok, szőt-
tesek, faragászati  éa agyagipari tormékok. Alig 
van hazánknak vidéke, a hol a nép valamiféle 
házi iparral ne foglalkoznék.  Földmiveló és állat-
tenyésztő vidékeken ez tiaztán a ház szükségle-
teinek előállítására szorítkozik, de olyau helyeken, 
a hol a föld  nagyon sováuyon táplálja fiait,  arra 
van hivatva, hogy az ezt űzőknek fő  jövedelmi 

forrása  legyen. Szóval: vannak vidékek, a hol 
a népnek ebből kellene megélni, sót meg is él-
hetne, jólétre tehetne szert, ha arra hivatott té-
nyezők ipari foglalkozását  tökével, munka anyag 
beszerzésével, a termőitek értékesítésével támo-
gatnák. Erre a támogatásra nagyon rászorultak. 
Igaz, hogy a népipar egyesek buzgó pártolásával 
ujabban lendületet vett, de vujini keveset hasz-
nálhat egyesek hu-gólkodás.i ott, a hol egy egész 
oiszágrész lakosságának kereseti forrásáról  van 
szó. A nőket különösön érdeklő kalotaszegi var-
rottasokrót beszélek clsi sorban. Ismeretes, hogy 
(iyurm-ithyné véghetetlen buzgalma, odaadó pár-
tolása milyen virágzásra juttatta e remek varrot-
tas ipart. A kalotaszegi nép ujból megtanulta 
ősanyni gyönyörű hímzését, varrja buzgalommal 
éjt, napot egybevetve; előkerültek a ládákból a 
szebbnél szebb minták, hogy uj alakban a fő-
rangú szalonok ékességei legyeuek. Tény ai is. 
hogy alig van város Magyarországon, a hol a 
kalotaszegi varrottast ne látnánk; a külföld  is 
kapva kap a kiválóbb darabokon. És mégis azt 
mondom, hogy a kalotaszegi varrottas nem érte 
el virágzásának delolójét, s hogy elérje, párto-
lásra, anyagi ós ci kölcsi támogatásra van szüksége. 

Tiilajdoiiképen nem is méltányoljuk mi eléggó 
ezt az iparágat Meg vagyok róla győződve, hogy 
Angliában — a hova tudvalovóleg nagyon sok 
varrottas vándorol tőlünk — sokkal nagyobb becs-
ben tartjuk, mint mi. Vagy nincs még eléggé ki-
fejlődve  a miiizlésüiik, vagy — s ez a valószi-
níibtp — még mindig csak azon a nivón állunk, 
liosv bál mii) cn silány külföldi  portéka becsesebb, 
mint a sokkal különb hazai. Pedig nem képzelek 
szelibet, női lelket, finomabb  izlésü kedélvt job 
ban gvönyörködtelőt. mint valami szép kalotaszegi 
vairoiias. Volt alkalmam igazán rőtnek mintájú-
nkat látni: fodorvászonra  fejtövei  hímzettektől 
linóm Icimiszourn selyemmel varrottakig és azt 
mondom : vétkezik uz a magyar nő, a ki ottlio 
nát díszítendő, egy-két darabot bo nem szeren, 
— Hiszen bámulatos olcsón adják. Az ember 
szinte gondolkozik: vájjon az anyagot vagy a 
munkát tizetic meg rajta. Már 2 koronáért szép 
1 ,'a int. hosszú és pár czcutimóterrel keskenyebb 
teritócskét árulnak. A ki valaha hímzett effélét, 
tudja, hogy az alig vun megfizetve.  És ilyen 
arányban tovább. Már 120 koronáért nagyon szép 
kellekezi >t állíthatnak össze: ág}-, asztalterítő 
függöny  (1 ablakra), pamtagvédő. — Vájjon nem 
gyöti)örii szép egy ilyen berendezési 

Most, a mikor a lakásberendezése divatja a 
lelket, kedélyt é9 ízlést megbénító egyöntetűség-
ből kivetkőzve, valami igazán művésziesen szépre 
törekszik, milyen nagy szerep juthatna a varrot-
lasokuak. Az előszobától és fürdőszobától  kezdve 
egészen a szalonig minden szobában helyt fog-
lalhat. — Gondoljanak el egy poétikus leány-
szoliát: az ngytertő, a függönyök,  a toilettaaz-
lalka teritójc, a vurróasztalka borítója kék fejlővel 
valami llnomau vngdalásos minta után finom  vá-
szonra hímzett varrottas. Vagy nein lenne szép 
egy falusi  ebédlő kalotaszegi faragott  bútorokkal, 
(alább ismertetni fogom)  piros fejlővel  himzett 
kollckczinval ? Azt hiszem, kétszer jobban izle-
uének pompás nuigyur életeink ilyen ebédlőben, 
melynek minden darabja a inugvar népszellem 
művészi fantáziáját  hirdeti. — Hát azok a reinek 
selyemmel hímzettek vajjou nein váluáuak díszére 
u legelegaiisubb szalonunk is ?! 

Mar hallom az ellenvetéseket: a varrottasok 
nagyon drágák, s kevés asszony engedheti meg 
mng-.iiiuk azt n lukszust, hogy egy-egy kollekcziót 
beszerezzen. Igen. drága, inert az értékesítés módja 
még annyira kezdetleges, hogy mindenkinek elő-
nyös, csak a termelőre és a fogyasztóra  nem. 

Kétféle  módja vau t. i. az eladásának. Maga 
a nép járja be muukáivul az országot, — mond-
hatom. nagyon kelletlenül teszi. — vagy — a 
ez a leggyakoribb eset — lelketlen kereskedők 
(akad ilyen » nép között akárhány) megszima-
tolva, hogy mikor van a ládafiában  sziiköu a pénz, 
összevásárolják nz elkészült a munkákat potom 
áron, s tovább adják két, ha nem .hároui auuyiért. 
Azt tapasztaltam, hogy a házi iparnak ez a nye-
reségvágy a megölő betűje. Ezért üdvözölheti 
termelő és fogyasztó  őszinte ürömmel az Erdélyi 
Kárpát Egyesületnek az.l az ideális és praktikus 
tervét, hogy közéjök közvetítőnek állván, termé-
szetesen teljesen önzetlenül munkálkodván, a 
uépipar minden ágát virágzásra juttasa. 

Érdekes ennok a tervnek a törléuete. A 
nevezett egyesület Kolozsvárt, Mátyás király aiü-
lelési házában néprajzi muzeumot szervez : össze-
ieyiijti miudazt, a init a néplélek és népművészet 
eddig teremtett. Ez összegyűjtő akcziúnak ered-
inényeképen mesés kincs és gazdagság került 
napfényre.  E czikkem szűk keretében főképen  a 
női kéziinuukákról óhajtok mcgoinlókeziii: régi 
száz meg száz esztendős hímzések kerültek a 
gyűjtők a fürkésző  buzgalma folytán  a Diuzeuikba. 
Le sem írhatom, mennyi érdekes minta vau itt 
összcluilmozva: varrottasok, irás után varrtak, 
(az elörajzoltakat hívják igy), kereszt és fonott-
öltéssel iiirazetlek olyan páratlanul gazdag vál-
tozatosságban, hogy egy egész ipariskola találna 
benne mintának valót. 

De ucm ezekről akarok tulajdouképen szó-
lani. Azt akarom elmondani, hogyau érlelődött 
meg az egyesület kebelében a népipar felleudi-
tésél tervező eszme. A gyűjtők majd minden 
faluban  akadtak régi vurrottasokra. Szép szóra, 
de legfőképeu  arra a kecsegtető kilátásra, hogy 
a uiuzeuin századokra megörökíti nevüket, fel-
emelték a láda tetejét a többuyire ajándékul ad-
ták a regiségeket. Arra a kérdezősködésre, hogy 
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miért nem varrnak most ia, azt felelték,  hogy 
nem érdemes. Jobbára el ia feledték  uiir őseik 
mnokáját. mert nincs tőkéjük a munka mogkez 
déaéhei. Pedig rá lennénk utalva » házi iparra, 
hiszen alig tudnak megélni némely vidéken. Vuj 
jou aioknak a mult idők reges homályából elő 
került mintáknak ai ulapjáu nem lehetne újra 
fényre  varázsolni e házi iparcikket ? Meg vagyok 
rőla győződve, hogy igen. Lelkes kitartás és első 
sorban a magyar hölgyek támogatása szükséges 
hosiá. 8 vájjon nem szív t-sen támogat-e minden 
magyar nő teljes áldozatkészséggel olyan eszmét, 
mely, a mig egyrészről egész védékek megélhe-
tési forrását  biztosítja, másrészről otthonának 
magyar stilii díszítéséről gondoskodik. 

(Vége kav.) 

Felhivás. 
A .Magántiaztviselők Országos Szövetsége" 

a követkelő sorok közzétételére kért fel  bennünket. 
Éhező és nyomorgó emberlársuink ezreinek 

segélykiáltáaa haugzik fel  napról-impra. 
Munkabíró emberek, kik a gazdasági válság 

folytáu  kereset nélkül nyomorogunk, kénytelenek 
az eddig verejtékes munkával szerzett száraz, de 
édes falat  helyett az emberbaráti szeretet uyuj 
totta jó ruha, de keserű .ingjén kenyeret- el-
fogadni,  ha nem akarnak családjaikkal együtt el 
pusztulni. 

Al éhség megöli a saégy önérzetet. A szel-
lemi munkára termett intelligensebb osztály állás 
nélkül nyomorgó tagjai. — jövő alkalmaztatásuk 
és boldogulásukat látják veszélyeztetve, ha ék is 
megjelennek a népkonyha vagy kenyéroszló he 
lyiségben, hogy éhségüket csillapítsák. 

Ugy a fővárosban,  mint a vidéken BZÚZ és 
száz magántisztviselő nyomorog állás nélkül, szé-
gyenérzetében nem véve igénybe az emberbaráti 
szeretet adományait, vár, bizik, remél, liáilia mégis 
sikerül álláshoz jutnia. 

Hozzánk a kartársakhoz fordulnuk  végiasé-
gükben, jajkiáltásuk Bziviinkbe hat, — sugitoui 
igyekszünk rajtuk. A magas koimáuy e czélra 
somjáték rendezését engedélyezte. 

Ezen sorsjátékot önkezclésbeii leudezziik sok 
értékes nyereménynyel és kedvező játéktervvel. 

Mennél több sorsjegyet sikerül elhelyeznünk, 
annál több nyomorgó kartárson tudunk segíteni. 

Esdő szózatunkkal az emberbaráti szeretet-
től áthatott társadalomhoz és azokhoz fordulunk, 
a kiknek a magántisztviselők nehéz munkáját első 
sorban végzi, támogassák kartársi szeretetből eredő 
törekvésünket, vegyenek minél többet sorsjegye 
inkből, terjesiszék azokat saját körökben, azon 
megnyugtató és felemelő  tudattal, hogy minden 
egyes sorsjegy árával, egy nyomorgó, de szemér-
mes embertárs felsegélyezéséhez  járulnak hozzá. 

Meg vagyunk győződve lelkünk inélyéu. 
hogy szavunk nem lesz a pusztában elhaló szózut, 
hanem visszhangra talál száz és száz érző szívben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Csikvárinegye főispánja 

csík-tusnádi Bjrtlia Balázs végzett joghall^ittot 
közigazgatási gyakornokká nevezte ki s szolgá-
lattételre a kászon alcsíki járási főszolgabiróság 
mellé osztotta be. 

— Névváltoztatás. A belügy miniszter 
gyergyó-szentmiklósi Bucsuk János és hét kiskorú 
gyermeke vezeték nevének ,Uyörgyro*-re kért 
változtatását engedélyezte. 

— Áthelyezés. Az igazságügy miniszter 
Katona János gyergyó szcutmiklósi és Benclok 
József  csik-szentinártoni járásbirősági Írnokokat 
kölcsönösen áthelyezte. 

— A közigazgatási eljárás egysze-
rűsí tése. Széli Kálmán miniszterelnök, uiint 
belügyminiszter nagyszabású akcziója mdylyel a 
közigazgatási ügykezelés eg>szerüsitésót cs gyor 
aitósát akarja elérni, nemsokára immár az ország 
gyűlést fogja  foglalkoztatni.  A belügyminisztéri-
umban jelenleg szakudutlunul és uagy sparátussal 
dolgoznak a közigazgatás czélba vett egyszeriisi 
tése törvényhozási munkálatainak előkészítésén. 
Ezt a munkát néhány hét múlva bo is fejezik 
A rengeteg anyagot felöluló  törvényjavaslatot 
aztán haladéktalanul beterjesztik a képviselőház-
hoz alkotmányos tárgyalás végett. 

— Konfráterek.  Az erdélyi Szent Eorencz-
rend tartomány főnöke  László Polykárp, Székely 
János ny. tanítót, ki Szárhegy község uépoktatá 
sát 31 éven kerüsztül általánosan elismert buzgó 
tanítói működésével oly ktüuóeu szolgálta, és ki s 
szárhegyi zárda iiánt sem kevés érdemeket szer-
iét!, valamint Vákár László kereskedőt, ki a zár-
da templom javítása és a szerzetes ház iránt 
táplált többszöri jóiudálatát tanusitot'.a, mindket-
tőit konfráterrá  történt megérdemlett kinevezésé 
vei tüntette ki. 

— Minta gazdaságok a Székelyföl-
dön. A fóldmivelésügyi  miniszter a Székelyföldön 
ujabban Héjásfalván  és Ujszékhelyen ininta pa 
rasitgazdaaágokat létesített és vetőmag, gyümölcsfa 
éa szöllőoltványok adományozásával is Bogitteti 
ezeket a gazdaságokat. 

— Gyászrovat. Petres Domokost, a hely-
beli m. kir. postahivatal segédtisztjét újra súlyos 
csapás érte, a mennyiben 2 éves kis fiát  Bálintot 
f.  hó 6-in elragadta a kegyetlen halál. 'Négy 
hónapon belul ei már a második eset, mely a gyer-
mekeiket hőn szerető szülőket érzékenyen sújtotta. 

— Csíkszeredai Turna Mátyás hentes mes-
ier neje Tuma Juliánná a bécsi országos elmc-
ayógy intézetben, hol gyógykezelés alatt állott 
inult hó 27-én elhalálozott. 

— A sorozás. Vármegyénkben a fulyó 
évi Iijolicz állítás nz eddigi dispozicziók szerint 
jövő márcziiis hő 20 án veszi kezdetet ós április 
hó 24-én ér véget. Az egyes sorozó járásokban 
a működési apuk következőleg állapit'attak meg: 
1. A kászo-i alcsiki járás állit március 20, 27. 
és •-'Sáli; 2. a fclcsiki  járás állit: márczius 30. 
április 1, 2, 3, 10, II. és 12 -'-n; 3. Szereila 
város állit: április 12 én; 4. a gyergyó szerit 
miklési járás állit: április ló, 10. 17, IS, 10. és 
20 án; 5. a liilgyesi járás állit: április 23. és 24-én. 

Öngyilkosság. Komáromi István bon-
véd örmedter állítólag szerelmi bánii'ból folyó  hó 
4 én repgel 4 órakor ezolgáluii fegyverével  főbe-
If.tle  mngá'. 

— Főtárgyaiások a csikszereda tör-
vényszéknél. IUOI. február  Iii 11-én, hétfőn. 
83— IUOI.' bfsz.  Wolf  Jánosiió jogtalan elsajátí-
tásért. 107. Székely Istvánné becsületsértésért 
1B0 Péter István becsületsértésért. 1 (!•">. András 
Károly közcsend elleni kihágásért. 104. Gyurii 
Ferencz heesiilelsértésért. IMI. Ksztojka Andriisiié 
kün> ti) ü testisértésért. 3HÍ. Simon József  sikkasz-
tásért. 3ÖS. Majcznszki Sándor és társa könynyii 
lestisértésért. Elii"k dr. Perjéssy Mihály, birák 
Éltes Zsigmond és Dózsa Kálmán. 

Tanító gyűlés. A gyergyói n'in. kaili. 
tiiiiilóigyesúlel léli rendes küziij iilósét IUOI. évi 
február  hó 13-án (szerdán) dclehill fél  ',) órakor 
kezdédóleg a g>n. kilyéufalvi  népiskolánál fonja 
meginrliini. n következő tárgysorozattal: I. Heg-
gel fél  il órakor szentmise hallgatás. 2. Gyakor-
lati tanítást tartanak : Suliimon Joáchiin száinlan-
búl az elsó vegyes, Báliul Sándor magyar njelv-
lanból a harmadik vegyes úsztál) ban. 3. Elnöki 
inegnjitó. 4. A mult gyűlések jeg) zökönyvének 
felolvasása  cs hitelesítése. •">. A uyuk. tanítások 
bírálata. 0. A tagsági dijuk befizetése.  7. Egyik 
iiliiH gyűlésről elmaradt felolvasás  iiiogtnrlásH P. 
A. által. 8. Önképzőkorí jelentősek, ti. A létesí-
tendő Erdély cgybázinegyei róni. kutli. áltHlános 
tanítóegyesület alapszabályainak tárgyiihisii, 10. 
Indítványok, méhészeti iigyek Oyergyó Diiróban. 
IUOI. január 2H. Jnzsa Sándor eluok, Horka La 
jos főjegyző.  Közebéd után a helybeli plébános 
ur az oltani ifjuság  ügyességit inutaija be. 

— Mükedvelö-estély. A csik-delnei mű-
kedvelő társulat IUOI. évi február  hó 10-án Caikdul 
uéii a liirta József  nagy termében uz iskola alap javára 
sziaielúadássul ugy bekötött zártkörű táiiczestélyt 
rendez. Ezen alkalommal szilire kerül a Tolonc/ 
eredeti népszínmű 3 felvonásban,  irta Tóth Ede. 
a következő szereplőkkel : Kontra Kridolin, buda-
pesti in igánzó, Gál József.  Krizán felesége,  Veress 
Alnjosné. Miklós ennek IIu elsó férjétől,  mészáros 
mester, Sámlin Péter. Abris mészáros legény, Incze 
József.  Itézi, Kánya Teréz. Hini, Kánya Rózo. 
Fáni. Bocskor I.inii. Kuli, lueze Julcsa Lőrincz, 
Gál Jakab. Dulgo-s, városi jegyző, Bíró József 
Ördög Sára vén koldusasszony, Birő ltóza. Angyal 
Liszka cseléd Kontránál. László Péterné. Mruw-
csák Julián öreg vándorló legény, Iuczu Dénes, 
Pestvárosi reiulör, Ferencz József.  János bácsi, 
kórház felügyelő,  Péter Muzes. Szájasué, Kőmálié 
kórházi ápolónők, Kovács lteginn, Síikéi l'erenczné. 
Belépő dij: Kürszék 1 k. -10 till. Zartszék 1 k. 
Kezdetű eslo 8 urakor. A bor ilt sem fog  elma-
radni. hogy jó losz arról a m.'gliivó nyiijt biz 
t^siiékot. 

— A csíkszeredai iparos ifjúsági 
olvasó és önképzőkör lapunkban is jelzett 
bálját f.  h > 2 án tartott» meg a C-illag vendéglő 
ez alkidomru csinosan fclilisziiett  nagytermében. 
A mulatságra igen szép száinru-il g) üllek össze 
különösen u polgári körókból és a csíkszeredai 
első zenekar zenéjénél kitiinócn mulattak a haj 
uali órákig. Az ügyes mulatságot, moly anyagilag 
is szépen sikerüli, egyszerűség. fesztelenség  és 
kiváló jó haiigulut jellemezték. 

— A esik-taploczi orgona alap javára 
tolyó hó 2-án rendezeti lánczestély ngy erkölcsi 
mint anyagi tekintetben té;iy-sen sikei ülnek 
iiiondhatő. Ezt a minden költségen leliil maradt 
86 korona, mely már rendelteiése helyére is 
juttatott, eléggé bizonyítja. Ez alkalommal feliti-
tt/.etlek: Lás/.ló Anulné 12 kor., Ném-ti Fe-
rencz 10 kor., Vojkuj Jó/.sel, Jakab Héla 2 — 2 
kor., Körösi Géza, 2 kor. 40 fi  I., Nejelka Já-
nos 2 kor. 40 fi'l.,  Biuc/. A"Ul, ö/.v. Lárencz 
Albeilné 2 -2 kor., László Elek. Gjörpál Da-
mokos, özv. Salamon Károlyné, Mihály Mátyás 
l - l kor. 4 0 - 4 0 fill.  Péler Jánosné 1 kor. 
20 till., Miklós Gyula, Deleg Gjula, Geczö Já-
nos 1 — 1 kov.. Csetlő Domokos, Bálint Zsigmond 
Tímár D.ivid, 13 illó Imre RO—80 fill.,  ifj.  Györ-
pál János, Tani 's Ltjos, Ferencz János, Var-
gyas Isiván, Balló Károly Cliosz György, Sán 
lus Elek, Szabó József,  Szakács József  40 - 40 
fillér,  Schöfler  S. Ede, András Ignácz 20—20 fill. 
Fogadják a nemes szívű lellilfi'.eöők  e/uton is 
a rendezőség hálás köszönetét. 

Iparos bál. Csik-Szépvizen. Folyó hó 
ÜO áti a szépvizi iparos olvasókör saját könyv-
tára javára táncz estélyt rendezett a mely minden 
tekintetben kiváló jól sikerült a publikum a leg-
jobb bangnlatban reggel 5 óráig mulatott. Be. 
vétel volt 164 kor. 90 fillér,  kiadás 100 korona 
76 fill..  tiszta jövedelem A könyvtár javára ma-
radt 64 kor. 14 fillér.  Fela fizetlek  : Váiosy 
Gynla orsz. képviselő 10 koron át Dr. Zakariás 
István, Kovács Mibály plébános 3—3 kor., Kein 
Adolf  körjegyző, Zakariás L. Antal, Szöcs Ist-

ván, Hamburg Arnold 8 - 9 kor., Deák Elek 
községi biró, Antal Gyula albiró, Antal János 
1 kor. 40 f.  - 1 kor. 40 fii.,  Gergely György 
gör. k. Mkész, Vl&szin János l kor. 20 fii.  -
1 kor. 20 fii.,  Zakariás Izsák, S/.abó Lajos, 
Slulnillller Miklós, Kövér György, Dőczi János, 
UQrki Z-mfl  ny. tanitónO, Asztalos Béla. Gáspár 
Sándor. Ferenc/. M. Ignácz, iil. Jakab János, 
ifi.  Bibál Álltai, Kovács András őrsvezető, Fe-
jér La;os Krsu /. .lános, Karácson J4n<>sné. 
Ki'HU-'/. Mihály. Itolti-esz István I — I kor., Bodó 
András. Szabó Ferenczné 60—60 fii.,  Smilovsky 
János, Jakab Gyula, Slulműller Antal, r<zincziri 
Fei eni'z. M liály Márton, E őss István, F>-renc/.i 
István, András Lajos, Szigety Mátyás, Din 
János, Császár Joákim, Péler József,  Jancső 
György, Ferenc* Lajos, Imre Ignécz, Amál Al-
bert, Beiied- k Ö lön. EszHiyei Lina és St' fl-r 
N.-né 4 0 - 4 0 fillért.  Fogadják szívességükért 
a/. „Iparos olvasókBi" bálás köszönetét. 

— Köszönet nyilvánítás. Az iparos 
ifjak  önképzőkörének könyvtárát becses adomá 
nyaikkal gj arapiiották : Mester János 12 darab, 
Vida József  6 darab, Dresznádt Viktor 6 drbot. 
N. N. 2 drbot. A szives adakozók fogadják  ez 
utón is leghálásabb köszönetünket. Egyidejűleg 
ismételteu fölkérjük  mindazon urakat, kikn< k 
szándéka van körünk könyvtárát becses adomá 
nyaikkal gyarupiiani, hogy azt alulírottak bár 
melyikéhez beküldeni szíveskedjenek. A csíksze-
redai iparos ifjúsági  önképzőkör nevében, Juknb 
Józset elnök. Karda Lujus konyvtárnok. 

— T&nozestély Tusnádon, A Iaht 
egyhangúságai janu.tr hő 'iö-án nagy számú in-
telligens közönség kedélyes mulatsága elevení-
tette fő1.  Az uj községháza szépen és ízléssel 
diizitett uagy term- szolgált a mulatság szín-
hely éiil. Olyan estély volt ez, mely S/er>-d.ilól 
lefelé  mind u községből, nem különben Buk-
szádból és Mikó Újfaluból  sok előkelő családot 
egyesilelt magában, a mely városi mulatságok 
mellett is szépen megállja helyét. Az az űileség. 
az HZ öröm jelleiit/i ez estélyt, ntrly általában 
a vidék tulajdona. Gyönyörűség volt látui e 
közönség jó keilyét, melyet Kozák Pali jó já-
tékával mindig fokozott.  Az első négyest 40 
pár láuczolta. A ki e*en esiélyen jelen volt. 
iráskoi is szívesen megy mulatni Tu-nádra. A 
genies c/élra, a lét-siiendő „Olvasókör" alapja 
javára telülSzellek a kővetkező urak : U|lalu-i 
Jenő, Tódor Imre, Kölönte Lis/.ló, Betegh 
Gjula, Potovs/.ky József.  Lőrincz János, Sánta 
Lijos, Iuc/.e Ferencz, Ferenczy Ignác*, Biró 
Autal 1 — 1 ko ouat, Lázár László, M klósy Jó-
zsef,  Kudes Ida őiiHgysága, liaktsí Sáspár, Szvo-
boda Juzsel, Hoiló N. 2—2 koronát, B.tlázsy 
Ltios. Éltes Mózes 2 kor. 40 fill.  — 2 kor. 40 
fill'it,  Jakab Alajos, N. N. 1—1 kor. 40—40 
fillért,  Blnm Lajos, Füstős Sándor, Bálint Lajos. 
Koródy Mihály, Vitos Mózes, Imre Károly, Kab-
debő Fe;enez, Hodor Jakab, Péler Gyula. Koncz 
István, Grosz Ferencz, É tes Jánosné, Ujfalusi 
József  40—40 fillért,  Incze Jáuos 20 fillért. 
Adakoztak : Szauis/.ló Kálmán, x—y 50—50 fill., 
Péteifi  Lijos 20 fill.,  Dávid Mártou, András 
Lajos, Veress Antal, Pá.fiy  András, Izsák Lu-
kács, Du'lucz Károly 2 - 2 koronát, Dr., Kon-
csag Viktor, Kelemen György, Pétertty Árpád, 
Sándor István, Ualas Béniám I —1 kor.. Balázs 
Sándor 56 fillért,  ifj.  Sándor Gergely HO fillért, 
Biuili Vazul 4 kov. Uü fillért,  Bálinth Gyö gy 
3 kor.. Kassai Lajos 2 kor. 90 fillért.  A Tus-
nádról származott uri emberek közül eddig ada-
koztak : Koródy E dre 2 kor., Miklós Albert 
magyai-laposi plébános 20 kor., Rafain  Imre 
főhadnagy,  Incze Károly Umtó, Ferschi Fereocz-
czel együtt 10 — 10 koronát, Iinets Ilyés alj gy/.ö, 
linets János felsőnépiskolái  iga/galó ö—5 ko-
ronát, T-1'.lor József  szentiványi plébános 2 kor. 
és kőtél zte magát, hogy éleiében minden év-
ben küld 2 koronát az „Olvasókör" alap javára 
Fogadják miudazok, kik niiiUls.igunkHl pártol-
ták, a íelülfizetők  és nemesszivil adakozók, a 
reinlezö l>i/.ollság leghálásabb köszönetét. Fillé-
reikkel fajunk  támlását, oktatását teszik lehe-
tővé és a baladásnak igazi előmozdítói lesznek. 
Jegyek árából befolyt  212 kor. 40 fill.,  lelül-
tizetéslxil 35 kor. 40 fill.,  adakozásból 84 kor. 
3>> fill.  összesen 332 kor 16 fill.  Kiadás 177 
kor. 64 fill.  marail az „Olvasókör" alap javára 
154 kor. 52 fill. 

— Jönnek a szülészek. Szabadhegyi 
Aladár dráma, vígjáték, opera és operett tár-
sulatával a jövő bé.en városunkba érkezik s 
előadásaiuak sorozatát folyó  évi febrnár  hó 11-én 
a „Valéni nász" czimü híres színmüvei kezdi 
meg. A társulat tagjai: Képes L tura operett és 
népszínmű primadouna, Györy Matild operett 
énekesnő, Berzsényi Margit driuui hősnő és víg-
játéki szende, Grröfiy  Ilon szende színésznő, 
Liptayné, Erzsi kumika, Verböczi Emília anya 
színésznő, Püspökiné. Juliska, Bérezi Giza, Fekete 
Ilon, Gál K&ticza kardalus és segédszinésznök. 
Szabadhegyi Aladár hős szerelmes (rendező), 
Pintér V. szerelmes, Rajcs&nyi István operett 
és népsziumfl  énekes, Liptai Lajos kedélyes apa, 
operett bufiő,  Vágó S&ndor hősapa, operett huffó. 
Ungvári Mór, Törők Sándor, Sziklai Jenő, So 
mogyi Károly, Tomori Jenő kardalos és segéd-
színészek. R. Diinény Viktória sugó, Fenyvessi 
Oszkár karmester, Ernyei József  kellékes. A 
repertoár elég változatos, magában foglalja  a 
legújabb darabokat. Operettek közül: Görög 

rabszolga, Gésák, Cziginybáró, Unatkozó király, 
Talmi herczegnS, Egyplom gyöngye, Szép Ga-
Intliea, Bőregér, Üdvöske, Madarász, Paraszt-
becsület. Operák : Szulamith. Énekes bohózat : 
Dr. Selebnrdy, Háromláb kapitány, Kukta kis-
asszony, Utazás a válás körűi, Bolondok grófja. 
Népszimflvek  : Csikós, Knruczfurfang,  Anyaföld, 
1848. Hadak utja, Mnzslai Bankó. A mit az 
erdő mesél. Vígjátékok : Végreh<jló, Gyurkovics 
lányok, Kohó király. Arany kakas, Tartalékos 
férj.  Csók. Színmüvek : Dózsa György, Báuk-bán, 
II. Rákóczy Ferencz fogsága,  Rómeó és Júlia, 
Ármány és Szerelem, Vas-gyáros, Becstelenek, 
Valéni nász. Braukovics György, Bölcső. Bér-
lel árak 12 előadásra: Támlás és ohlalszék 20 
korona, körs/.ík 16 koron*, zártszék |2 korona. 
Igy szól a színi jelentés. A Gyergyói Hírlap 
legújabb számából azt. olvassuk, hogy a sikerült 
elósdások hatása alatt s színigazgató 12 elő-
adásra ujabb bérletet nyílott, ha ez igaz. A 
miben egyébiránt nincs okunk kételkedni, akkor 
alig ha fogja  előadásait nálunk felnnárhó  11-én 
megkezdh- tni. 

— Kérelem. A Csikmegyei  Fűzetek 
felelős  szerkesztője  e helyről  kéri  fel  elő-
fizetőit.  hogy a hátralékos  előfizetési  diju-
kat  kezéhez  minél előbb  megküldeni  szí-
veskedjenek. 

— Asszonyok, leányok, kiket jöven-
dőjük énlekel, ho/assák meg Zit.-EI.L"hia most 
most megjelent szellemes jósló könyvét. Rend-
kívül szenzácziós ! I korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) hértmentve zárt borítékban 
küldi: Gedeon András könyvkereskedése Mis-
kolczon. Utánvéttel 40 fillérrel  több. 

— Eladó padok. A csíkszeredai állami 
elemi iskolánál 22 drb három üléses festetlen  és 
13 drb két üléses festett  iskolapad mérsékelt áron 
eladó. Dr. Fejér Antal gonduoksági elnök. 

— A „Zenélő Uagyarország" zon-
gora és hegedii zcneinüfolyóirut  febr.  l-i 3-ik 
füzete  Igen érdekes tartalommal jelent meg. A 
mindenütt kedvelt zeneinűfolyóirat  o száma tar-
talmazza a következő darabokat I. Ábrányi Kor-
nél „Hallod e le kis lány* magyar dalt. II. Leu-
sycl Miska Mazzuntini Luigi „Valse Moulinet", 
Danse de Patiuura, Uj korcsolya tánczát. III. 
Grieg Edvard „Berceuse" salon darabját. Minden 
száina hasonló gazdag tartalommal jelenik meg 
a .Zenélő Magyaroiszágnak". Évenkiut 24 füzet, 
minden füzet  10—10 oldul hangjegy tartalommal 
a legjobban megválasztott kiváló sikerű újdonsá-
gokból összeállítva, 242 oldal tartalomért 12 ko-
rona, félévru  12 (űzet 120 oldal tartalomért ti 
korona, ós ncgyedévenkiiit G füzetért  3 korona 
az előfizetés.  Elóűzethetiii az 1901. évi VIII. év-
folyamra  a „Zenélő Magyarország" (Klökner Ede) 
zenemű kiadóhivatalában Budapest, VI. Csengery 
u. 02,'a. honnan megismerésre mutatvány füzetet 
00 fillér  beküldése ellenében küldenek. 

S z e r k e e z t i l " ü z e n e t e l e . 
Bartha Bal SEB urnák. Szíveskedjék értesíteni, 

bogy a tiszteletpéldányt hova küldjük. 
B. B. CsUc-Ssépvis. Pumiszos kitörésérc in;i-

gáu levélben válaszolunk. A tisztclctpéldáuy megy 
P. J. Qyergyó-Alfolu.  Köszönjük, jövő szá-

munkban hozni fogjuk. 
S. L urnák Hosszufalu.  'JO (larab I frt  HO kr. 

L a p t u l a j d o n o s : 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Hirdetmény. 
Alólirott, mint a Jakab és Társa 

csik-szeredai vagyonbukott czég csőd-
tömegének gondnoka, a csőd választ-
mány határozata alapján közzé teszem, 
miszerint a csőtömeghez tartozó, Csik-
Csicsó községében a Potoczky-féle  bei-
telken lévó s a csődleltár 2044—2055. 
tolyő számai alatt felvett  tűzifa,  széna, 
gazdasági eszközök, gazdasági felszere-
lésekből s az 1900-ik évben betakarított 
széna, sarjú és más takarmányokból 
álló ingóságokat folyó  évi február  hó 
19-én Csik-Csicsó községházánál d. e. 
9 órakor kezdödőleg, szóbeli s írásbeli 
ajánlat alapján a legtöbbet Ígérőnek 
készpénz fizetés  ellenében el fogom  adni. 

Ajánlatot tenni szándékozók tartoz-
nak a megigért összegnek 10°/.-át 
bánatpénz gyanánt előlegesen tömeg 
gondnok kezéhez letenni. 

Dr. Osiky József, 
[83] 1—1 ügyvéd. 
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Alattirtnál finom  perge-
tett méz és csemege lépes- " 
méz szolid árban eladó. 

[2012-3 
Jakab Lajos, 

C s í k s z e r e d a . 

A gyergyóí járás főszolgabírójától. 
Sz. 423/901. 

ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Gyergyó-Kílyénfalva  és Vasláb kis-
községekből alakított körben a körjegy-
zői állás Gyergyó-Kilyénfalvu  székhely-
ijei Üresedésben lévén, unnuk betölté-
sére ezennel pályázatot hirdetek és fel-
hívom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  kérvényüket hozzám folyó  évi 
február  hó végéig nnnál biztosabban 
adják be, mivel később beérkező pályá-
zatokat nem fogok  figyelembe  venni. 

A körjegyző javadalmazása a kö-
vetkező: 1. fizetés  800 kor., 2. lakbér 
120 kor., 3. irodai átalány 120 kor., 
4. uti átalány 140 kor., 5. útadó keze-
lésért 110 kor. 

A választás folyó  évi márczius hó 
4-én Qyó Kílyénfalva  község házánál 
eszközöltetik. 

Megválasztandó körjegyző köteles 
leend külön díjazás melleit a kilyénfulvi 
állami anyakönyvvezetői teendőket is 
teljesíteni. 

Oy.-Szentmiklóson, 1901. jan. 28-án. 
Dr. Lázár János, 

[112] 1—2 főszolgabíró. 

Sz. 72—1901. 
kj- [28] 2 -2 

Hirdetmény. 
Csik-Mindszent községénél egy ok-

leveles liába azonnal alkalmazást nyerhet. 
Jelentkezni akarók (elkéretnek, liogy 

okleveleik bemutatásával javadalmazásaik-
nak egyezség utján való megállapítása 
végftt  nz elöljáróságnál haladéktalanul 
jelentkezzenek. 

Csík-Mindszent 1901. január 26 
Kovács Béla». k., Silló József  *. k., 

jí'py/.ö. biró. 

Sz. 70—1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága ezennel 

közhírré teszi, hogy CsikMinilsz.ent község 
tulajdonát képező .Borda"1 nevll legelő és 
kaszáló hely f.  évi február  hó 17-én 
délulán 2 órakor nyílt árverésen 3 egy-
másután következő évre haszonbérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 800 korona. 
Árverési feltételek  az elöljáróságnál 

megtekinthetők. 
Csík-Mindszent 1901. jan. 26. 

Kovács Béla s k., Silló József  s. k , 
jegyző. biró. 

Sz. 71 -1901. 

II. [27] 2 -2 

Árverési hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága által köz 

hírré tétetik, hogy Csik-Sztntlélek község 
tulajdonát képező Borda nevil kaszáló és 
legelő havas f.  évi február  hó 10-én 
délután 2 órakor n község házánál két 
egymásután következő évekre nyilt árve-
résen haszonbérbe log ndatiií. 

Kikiáltási ár 700 korona. 
Árverési feltételek  nz elöljáróságnál 

megtekinthetők. 
Csík-Szent lélek 1901. jan 26. 

Kovács Béla». k., Balog Imre s k., 
jegyző. Iti ró. 

Sz. 6495 —1900. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonal. 
A csikszentniáiloiii kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi halóság közhírré leszi, liogy a 
nagyszebeni lölil hitel-intézet végi eliajlatónak 
Má rtnn Péter H neje Gál Károlína végrehajtást 
szenvedő elleni 390 kor. tőkekövetelés és jáiu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a c«iks/.enl-
inártnni kir. járásbíróság területen lé tő c-ik-
BánWalva község határ n fekvő  a bánklalvi 
1701 sztjkvben toglalt Márton Péter, tulajdonát 
képező 1469/,. hrsz. 17 kor., 2554. hrsz. II kor.. 
10355., 10356/,. hrsz. 71 kor., 11093. hrsz. 
36 kor.. 1842. hrsz. 13 kor., a bánklalvi 2118. 
sztjkvben foglalt  Márton Petemé sz. Gál Káro-
lina tulajdonát k 'pezö 1248',., 1249.. 12.">0, 
1251., 1252 , 1253. hrsz. ingatlanra (i 15 kor., 
1843 , 1937. hrsz. ingatlanra 79 kor., 2557.. 
2558. hrsz. ingatlanra 9 kor., 4096. hrsz. 12 kor.. 
4131., 4132., 4133. hrsz. 30 kor., 4321.. 4322. 
hrsz. 74 kor., 4327.. 4329. brsz. 40 ko ., 4912., 
4915. hrsz. 80 kor., 4980. hrsz. 49 kor.. 5089., 
5090., 6164. hrsz. 35 kor , 7573., 7574. lirs-/. 
12 kor., 10438, 10439. hrsz. 42 kor., 12*99. 
12901. hrsz. 11 kor., a csikszentgyögyi I. r. 
1471. sztjkvben toglalt Márton Péter lulaidom't 
képező 147. hrsz. 11 kor., 153. h sz. 13 kor., 
2135. hrsz. 7 k»r., 2699. hisz. 29 kor.. 2706. 
hisz. 11 kor., 3088. hisz. i l kor., 3241/2 brsz. 17 
kor., 3371/,. hisz. 10 kor., 3372 , hrsz. 10 kor., 
3391. hrsz. 8 kor.. 3497. lirs/. 2 kor., 3867. 
hrsz. 3 kor., 4315. hrsz. 4 kor., 4755.. 4 756. 
hrsz. 10 kor., 9288,'a. hrsz. 84 kor.. 9307/,. 
hrsz. 48 kor., 9598. h'sz. 30 kor.. 1077«. hrsz. 
3 kor., 10784 hrsz. 3 kor., 10803. hrsz. 4 kor., 
10952. hrsz. 5 kor.. 2494. hrsz. 19 ko»., a csik-
szentgyörgyi II. rész. 617. sztjkvben loglall 
Márton Péter tulajdonát képező 313. hrsz. 28 
kor.. 893. hrsz. 16 kor.. 122U. hrsz. 24 kor.. 
1270. hrsz. 6 kor. 1311. hrsz. 10 kor.. 1393. 
hrsz. 7 kor., 1408., 1409., 1411 ',. lirs/. 10 kor., 
1047/2. hrsz. 7 kor., a csikszenlgyörgyí I. rész 
1909. sztjkvben foglalt  Márton Péteiné Gál 
Károlína tulajdonát képező 9268. hrsz. ingat-
lanra 159 koronában ezi-nnel megállapított ki-
kiáltási árban elrendeltetik Az árverés inegta1--
lására határidőül a bánklalvi határra vonatkozó-
lag 1901. évi márciius hó 6-ik napjának d. e. 
9 érája Bánktalva község házához és a csik-
szentgyiireyi határán lévő ingatlanokra vonat-
kozólag Csikszentgyörgy község há/álioz leendő 

megt aiiására 1901. évi márczius hó 7-ik nap-
jának d. e. 9 órája tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10" 0-át vagyis 165 koronát kész-
pénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 ában jelzett 
árfolyammal  számitolt és az 1881. évi november hó 
1-éu 3333. sz. a. kelt igazságyiigymiui-zleii ren-
delet8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
» kiküMött kezéhez letenni, avagy 1881. LX. 
t.-cz. 170 § a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza 
bályszeiü elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Oikszentmártonon, 1900. évi decz. 18-án. 

Földes, 
kir. á t j á rás biró. 

M e g l i i v ó . 

A bükszádi takarékpénztár részvénytársaság f.  évi február 
hó 25-én délelőtt 9 órakor tartja 

II-ik Rendes közgyűlését, 
melyre a rézzvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Az igazgatóság jelentése és a zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő  bizottság jelentése. 
3. A felmentvény  megadása. 
4. A nyereség felosztási  tervezet feletti  határozat hozatal. 
5. Az alapszabályok 53. § a szerint egy igazgatósági tag kisorolása és 

esetleg egy uj tag beválasztása. 
6. Az alapszabályok 79. §-a módosítása. 
7. Indítványok. [ 2 9 ] 1 - 1 

Bükszádon, 1901. február  hó 1-én. 
A z i g a z g a t ó s á g . 

Kivonat az alapszabályok 39. §-iból. A ki szavnzatát a közgyűlésnél érvényesíteni 
kivánja, részvényeit a mzgelózó nap délután 5 óráig a takarékpénztárnál letenni tartozik 

580-1901. szám. 
1. ai. 

I Yil yázat i h i rdetménv. 
Csikvármegye közigazgatásánál ltíOO ko-

rona fizetés,  400 korona lakbér és 267 korona 
20 AI'éi' váimi gyei segély melleit javadalmazott 
le vélt ái iioki állás lemondás fol)  Ián üresedésbe 
jővén, arra ezennel pályázatothirdetek, s felhívom 
mindazokat kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
miszerint életkoiukat, eddigi szolgálatunat és 
az 1883. évi I. t-czikk 13. íj-sa utolsó bekez 
déséhen irt képesítésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt  pályázati kérelmüket a vármegye fiiis-
pánja méltóságos Mikó Bálint úrhoz folyó  évi 
február  hó 20-ig nyújtsák he. 

Csíkszereda, 1901. január 18-án 
Becze Antal 

al ispán. 

S/. 5094/1900. 
_ ~ tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. Irvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, liogy Csik Szml-
Mi'.iály községe végrehajt almiak ifj.  Koticz Ig-
nácz és társai végrehajtást szenvedők elleni 
21 kor. fiO  fillér  lökt-kövelelés és jáiulékai iránti 
végrehajtási iigyéh-n az árverést a csíkszeredai 
kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság leiii 
leién levő Csikszentniiliá!y község határán l'i-kvü 
a jelenleg csik-szelitmlhályi 2584 sztjkvben ifj. 
Konc/. Ignáez ís neje sziil. líácz Anna n-vén 
álló A. f.  l-l ül 10 rendszám a. ingatlanokból 
nemcsak a személyes adós Koncz Jánost illeteti 
felei-észre,  h.uiMii az 1881. LX. t.-cz. 156. § a 
alapján az iugatianok egészére, és pedig az I. 
rsz. (777 — 782 ) hrsz. alatti faháza*  beltelekre 
339 kor., a 2. rsz. 1060. hrsz. kertre 11 kor., 

3. rsz. 3144. hrsz. szántóra 6 kor., a 4. rsz. 
(3459., 3)60) hrsz. szánlóra 13 kor.,az 5. rsz. 
3162. hrsz. szántóra 12 kor., a 6. rsz. 34 73. 
hrsz. szántóra 4 kor , a 7. rsz. 3193 j. hrsz. 
szántóra 17 kor., a 8. rsz. 7764 , 7763 ,7768., 
7709.) hrsz. a kaszáló és szántóra 56 kor.. 

9. rsz. (8071 — 8073.) hrsz. szántóra 28 kor, 
a 10. rsz. 8488. hrsz. szántóra 2 kor., kikiál-
tási árban, és a 12. rsz. 3686. hisz. szántóra 
10 kor. kikiáltási árban, továbbá az. idősb. Koncz 
J mos é.- neje sziil. Bogos Rózába nevére fel-
vett csik-szentniili ilyi 234. sztikvbeu A. f.  1., 
3.. 3 , 6.. 7., 14.. 15., 17-24., 26-28. , 30-32.. 
4C-47. és 50 -51 . rendszám alatt luglalt, alálvb 
észlelesi-n megnevezett ingatlanoknak az érin-

tett törvényhely alapján szintén az egész részére 
és pedig az. 1. rsz, 738. hrsz. szántóra 14 kor., 
a 3. rs/.. 1037. hrsz. kel tre, a 4. rsz. 1038. 
hrsz. kertre 14 kor., a 6. rs/.. 2655. hrsz. szán-
tói a I kor., a 7. rsz. 3350. hisz. szántóra 12 
kor., a 9. rsz., 3450. In»/., szánlóra 0 korona, 
a 14. rsz. 3520. hrsz. szántóra 2 kor., a 15. 
rsz. (3522., 3647.) hi sz. szántói a 2 kor., a 17. 
rsz. 3680. hrsz. szántóra 6 kor., a ÍR. reudsz. 
3686. hisz. szántóra 10 kor., a 19. rsz. 3694. 
hrsz. szántóra 8 kor., a 20. rsz. 36119. hrsz. 
szántóra 4 kor , a 21. rsz. 3726. In sz. szántóra 
5 kor., a 22. rsz. 3748. hisz. szántóra 04 kor., 
a 23. r-z. 4409. hrsz. szántói a 3 kor., a 24. 

rsz. 7744. brsz. szánlóra 7 kor., a 26. rendsz. 
7797. hrsz. szántóra 19 kor., a 27. rsz. 7813. 
hrsz. szántóra 12 kor., a 28. rsz. (7817., 7818.) 
hrsz. szántóra 14 kor., a 30. rsz. (7959 — 7963/,.) 
Iirsz. szántóra 36 kor., a 31. rsz. 7971. hrsz. 
szántóra 3 kor., a 32. rsz. 8076. hrsz. szántóra 
7 kor., a 33. rsz. 8095. hrsz. szántóra 2 kor., 
a 36 rsz. 8307. hrsz. szántóra 4 kor., a 37. 
rsz. 8387/2. hrs/. szántóra 17 kor., a 38. rsz. 
(8432 8435 ) hrsz. szántóra és kaszálóra 81 
kor., a 39. rsz. 8481. hrsz. Bzántóra 6 korona, 
a 46. rsz. 13743. Iirsz. kaszálóra 52 kor., a 47. 
rsz. (3348.. 3349.) hrsz. szántóra 12 kor., az 
50. rsz. 7812. hrsz. szántóra 12 kor., az 51. 
rsz. 8387 ',. hrsz. szánlóra 7 korona kikiáltási 
árban és pedig az A. f.  27.. 28., 30. és 50. 
rszám. alattiakra a kir, államvasutak B. 9. sze-
rint feljegyzeit  kisajátítási jogának érintetlen 
hagyásával; végül a Koncz Gábor kinek neje 
Viz.i Terézia, Koncz Antal (kinek neje Vizi Ró-
zália), Koncz János (kinek neje Boţos Rózália), 
idősb Koncz János (kinek neje Vizi Krisztina) 
és Koncz Klek (kinek neje Kósa Borbála) és 
ifj.  Koncz János nevére felvett  csikszentmihályi 
255. sztjkvben A. f.  1. rsz. 787. Iirsz. a. fog-
lalt 379. ő. i. számú faház  és malomnak az 
érintett törvényhely alapján ugyancsak egész 
részére 5 korona kikiáltási árban azon kijelen-
téssel a/. 1881. LX. t. cz 163. §-a alapján, 
liogy ezen árverés az ö/.v. Koncz Imréué szül. 
Nagy Ki zsebet javára a 822/1894. tlkvi számú 
végzéssel C. 2. alatt a 787. hrszámn ingatlan-
ból ifj.  Koncz Jánost illető jutalékra bekebe-
lezett évi járadékból álló élet járadékát is érinti, 
vagyis ezeu élet járadéktól mentesen fog  a tulaj-
donjog vevő javára bekeheleztetni. az élet jára-
dt'k pedig az idézett törvényhely 193. §-a ér-
t-dinében log a sorrendi tárgyalás alkalmával 
elszámoltatni; legvégül a csikszenlmihályi 2060 
sztjkvben Bodor Miska Mihályné szül. Antal 
Kizsébet és Bodor Jánosné szül. Antal Terézia 
nevére felvett  A. f.  3—4. rsz. alatt foglalt  s 
alább egyenként megnevezett ingatlanok nem-
esik az id. Koncz Jánost illetett jutalékára, 
hanem az 1881. LX. t.-zz. 156. §-a alapján az 
ingatlanok egészére azon korlátozással, hogy 
az A. f.  1. és 3. rendszám alatt foglalt  ingat-
lanokra a 4453/1897. tlkvi sz. a. kelt végzéssel 
C. 1. alatt a m. kir. államvasutak javára be-
kebelezett átszolgálni jogot ezeu árverés egy-
átalán nem érinti, s nevezetesen a 3. rszám 
13171',. lirs/., kaszálóra 191 kor., és a 4 rsz. 
13407. hrsz. a. kaszálóra 9 korona kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in-
g* tianok az 1901. évi márczius hó 12-ik napjának 
délelőtti 9 órakor Csik-Szentinibály község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának I0°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árlolyam-
mal számitól t és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt ni.kir. igazságügyministeri rende-
let 8. íjában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-c/.. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgállatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Osik-Sz.ereda, 1900. évi november hó 

21-ik napján. Geczö Béla, 
[;m] l - l kir. tvszki tiiró. 

Gyomor bajban szenvedőknek!! 
Mimin/okunk, kik akár meghűlés , nkár a gyomor felterlielése,  akár peilig hiányos, nchcz.en 

emész.llietö. i^'-M meleg vugy i - r i i liideg éLulek élvezése, vugy pedig rendet len ék-linód állni muguk-
liuk valamely gyomorl ia j t . nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, nehéz 
emésztést, elnyálkásodást 

szerezlek, egy kiiiinő házisz.er ujánl tal ik , melynek kiváló hutása már sok óv ó ta ki van próbálva, 
r.z. nem más. min t uz. 

ULLRICH HUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből éa a legkitűnőbb jó 
borból készíttetik, erősíti és táplálja az ember emeöetószerveaetót, elhárítja aa emeaztesi 

zavarokat és az egészséges vér újra képzésére kíválólag hat. 
A fentni;vez.ett  Füsz.eresljomuk kellő időben való tiiisz.nálulu últul u gyomortrajok m á r csirá-

jukban megsemmisí t te tnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni , hogy az.l kellő időben használ ja 
A krón ikus gvomorbujná l (ellépő jelenségek, mi lyenek: a főfájás,felböfögéaek,  meUégés, puffadás, 
hányással egybekötött émelygés, még hu olyan hevesek íépneii is (el, u bornak néhányszor i 
élvezete lltún u/.onnul elenyész.nek. 

^ r / , ' , | - í l i i i r l l l ' ' l k . ' és unnak kellemetlen következményei, mint a szorulás kolikus fájdal-
O Z C I v l I l l ^ l l l d o m a k , szívdobogás, álmatlanság vuluiuint u vér tolnlások u májban, 

lépben és a verőc-zér rendszerben (urunyeres báiitubmik) u FÜBZeresbor altul gyakran igen gyorsan 
elhárít lulnuk. A füszeresbor  ínegsz.Unl'eti u nehéz. emésztés t és köunyil székelés ál lal uz a lka lmat lan 
u gyomorból és belekből el távolí t ja . 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
lüt^ryiész.liL'ii a rossz, emésztésnek, h iányos vérképz.ődésnek és u m á j betejres á l lapotának u követ-
kezményei . Az é tvágy ta l anság uz ideges e lernyedés és leliungoltság. továbbá a gyakori (cj íájások, 
uz. ál inallun éjszakák* lassanként végkép kimerítik uz. ember t . — A tiisz.erc.sbor 117. e lgyengül t élet-
erőnek u j impulsz.ust ad. — A i'iisz.eresbor tokoz.zu uz. é tvágya t , elömo/.Ji t ju az. emésztést és táp-
lálkozást , kormáiivozz.11 uz. unyugeserét , gyors í t j a a vérképződést , lecsi l lapí t ja u felingerelt  idegeket 
és egészen u j é lc ikedvel tereiül . Mindezeket számos el ismerés és hálairut bizonyít ja . 

A füszeresbor  pulucz.kokbun 1 frt  öt) kiér t és '1  í r tér t a következő gyógyszer tá rukban kupható : 
Csiks/eiei ln, Csik-Sz.épviz.. Uyovgyó-Sz.i'iitmiklós. l íve igyú-Tölgyes , l 's ik-Sz.cnlmárton, Ká-szon, s tb . 

A csiksz.eredui gyógyszer tá rból Fűszeresből" eredeti minőségben liároin és báromnál több 
pulaczkkul megrendelésre kiddetik Auszlr iu—Mugyurorszég vulumennyi helységébe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 
A fűszeres  bor nem t i tkos szer, ulkotó részei : Mulagubor 450,0, boresszcnczia 1110.0, Glycze-

rin 100,0, p i rosbor 240,0, l ierckenyeló 150,0, csenesz.nyelé 320,0, édcskeméuy, ánizs, beleiiugyOker, 
ainerikui erőgyökér , crcz.ián és kolmusgyökér , mindenikből 10,0., 10,0, rósz. Ezeket uz a lkat részeket 
kell összevegvi teni . l 2 3 " J 3 - 1 2 

Nyomatott Cmk-Saeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 



Február 6. C S Í K I L A P O K 6. szám. 

! 

Györgyjakab Márton utóda, 
V I K T O R , 

könyvnyomdája, könyv-, papir-, Írószer- és díszműáru kereskedése 
Csíkszeredában. 

ml lm, ni II il 

Elvállalok mindennemű nyomdai munkát, u. 111.: könyvek, füzetek,  röpiratok, gyászje-
lentések, meghivók, falragaszok,  tánczrendek, üzleti felhivások,  hivatalos nyomtat-
ványok stl).. nyomtatását legjutányosabb árakon, választás szerint jóiniiiősógii papíron és izlóses kivitelben. 

A dtts  nyomdai  berendezés,  a legszebb  alakú  és  legcsinosabb  kiállítása  betiik.  a 
teljesen megbízható szakértő személyzet. minden  időben  képessé  tesz. hogy még  a legkényesebb 
igényeknek  is a lehető  leggyorsabban  megfeleljek. 

A rendelkezésemre álló nagy papirraktár arra is módot nyújt. hogy a különböző nyomtatvá-
nyokat minden áremelés nélkül készíthessem, daczára annak. hogy a papíráru utóbbi időben több mint 

O Ö D - e s s c L e l l r e c L e t t , 

sőt újévtől kezdve a mindenki által eddig is mérsékeltnek ismert árakat is 
I L E T E B B S Z i Í L L I T O M . ^ Ş Q 

Nagyobb és tömegesebb megrendeléseknél hivatalok, iskolák, kereskedők üzletem-
berek és magánosok részére is árkedvezményt nyújtok. 

Könyv-, papir-, iró- és rajzszer, valamint díszműáru kereskedésemet 
a legnagyobb körültekintéssel és figyelemmel  ujonan rendeztem be. 

A használatban levő iskolai  tankönyvek,  füzetek,  irkák,  iró- és  rajzszerek,  a legjobb 
minőségű  iró- és  rajzpapirok.  kitűnő  minőségű  elegáns  és divatos  levélpapírok  üzletemben  a 
legjutányosabb  árakon minden  alkalommal  kaphatók. 

Kaktáron tartok imakönyveket,  regényeket,  ifjúsági  iratokat,  naptárakat  a legnagyobb 
választékban.  — Ezenkívül bárki állal kiadott és bárhol található könyvekel az eredeti árban a lehető 
legrövidebb idő alatt megrendelek. Kiterjedt összeköttetéseimnél lógva e tekintetben a legpontosabb 
kiszolgálást  ígérhetem.  — Felhívom a nagyérdemű közönség figyelmét 

bronz-, bőr-, fa-  és japáni díszműáru és egyéb czikkeimre> 
melyeket elsőrendű Forrásokból beszerezve szintén a legjutányosabb árakon vagyok képes kiszolgálni, 
ilyenek: névjegytartók és tárczák, varró-, dohányzó- és Íróasztal készletek a legdísze-
sebb kiállításban, etazserek, fali  ft  nyképtartók, kesztyű-, zsebkendő- és levélpapír 
dobozok, díszes kiállítású hőmérők, toll állványok, kézi és asztali tükrök, himző 
eszközök, fénykép  keretek, fali  dísztárgyak czelluloz, bronz és majolikából, diszes 
fénykép  és levelezőlap albumok, emlékkönyvek, japáni kézi és díszítési legyezők, tajték, 
borostyánkő és ezüst szivarszipkák, dohány, szivar és pénztárczák bőrből vagy fémből, 
burnót szelenczék, női kézi- és oldaltáskák, utazó bőröndök, zsebkések, óralánczok, 
ollók, ruha-, haj- és bajuszkefé>,  íüsük, szemüvegek stb. stb. 

nyomtatványokból nagy raktárt tartok 
melyre mély tisztelettel felhívom  a hivatalok,  főtisztelendő  papság, tanító,  községi  és körjegyző 
urak becses figyelmét.  — A Felsorolt tárgyakon kivül nagy választékban kaphatók:' 

Rózsalevelek és selyempapírok, Ima- és Képes könyvek a legdíszesebb kivitelben. 
Magamat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  és pártfogásába  ajánlva, maradok 
Csíkszereda. 1Í)0(). deczember hóban 

W'ífkitüi  íőbb tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, Dreszníndt Viktor. 

I 




