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Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése. Iiová a 
lap szellemi részét illető inimicii közlemény. vnla-
n.int hirdetések s előfizetési  dijak is kiililemliík. 

A választások. 
Az egész ország :i közelgő választásokról 

beszél. Pedig a választások ideje csak most 
dűlt el Bécsben a birodalmi gyűlés azon hatá-
rozata folytán,  begy a delegáczió megválasz-
tását keresztül vitte és nem obstruálta meg azt. 

Miután most már meg van a delegáczió. 
ebből önként következik, hogy a delegáczió 
tárgyalásai május hóban megtartatnak es igy 
a magyar országgyűlés az aratás előtt nem 
oszlatható lel. .Minthogy pedig a választások 
soha sem tűzhetők ki a nyári munka időre, 
az osztrák parlament delegáczió választásából 
logikailag következtethető, hogy a magyaror-
szági választások csak az ősszel vagyis szep-
tember, esetleg október hóban fognak  meg-
ejtetni. 

Az uj általános választás egy különös, 
mondhatni az eddigi választásuktól eltérő, ki-
vételes választás lesz. Ks pedig nem csak 
azért, mert Kzéii Kálmán miniszterelnök tiszta 
választásokat Ígért, hanem azért is, mivel a 
kormány semmi befolyást  nem akar gyakorolni 
a választások irányitasára. hanem a közvéle-
mény igaz akaratát akarja megtudni és meg-
hallani. Sokan talán egyszerű frázisnak  tekin-
tik a miniszter elnök ide vonatkozó kijelenté-
sét. mert nem képzelik és nem hiszik el azt. 
hogy egy kormány összedugott kézzel nézze 
politikai ellenfeleinek  támadását, l'edig a mi-
niszter elnök ezen eljárása egy nagy politikai 
cselekedet, melynek a jövóre kiható jelentő-
sége érezhető lesz évek múlva a nemzet poli-
tikai észjárásán és politikai gondolkodásának 
megváltozásán. Az kétségtelen ugyanis, hogy 
a parlamentalizmus minden országban, talán 
Angliát kivéve, nag) ban közreműködött az utolsó 
évtizedekben arra nézve, hogy a politikai kor-
mányzás ne mindig a közérdek szerint tör-
ténjek. 

Mihelyt pedig ez irányzat lábra kezd kapni, 
akkor mindjárt megszűnt a politikai elfogulat-
lanság is s tekintettel arra. hogy ugy a kor-
mányzók. mint a kormányzottak emberekből 
állanak, egészen természetes az. hogy mind-
egyik lei a saját hasznára zsákmányolja ki a 
viszonyokat. 

Magyarországon talán ennyire még nem 
fajult  a dolog, de az kétségtelen, hogy a kor-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Színi előadás a ditrói „Önk. tűz-

oltó testület" javára. 
Márczius hó 24-én Ditróban a nem rég 

megalakult Önk. tűzoltó testület és parancs-
noksága saját szerelvényei költségeinek fedezé-
sére műkedvelői színielőadást rendezett. Színre 
került ezen alkalommal Lukácsv Sándor  u 
,Veresbnju",dr.  Szathmári István rendezésével. 

Ma midón e sorokat írjuk az őszinte öröm 
tölti el lelküuket. Az élet sok mindent dob 
felszínre,  az egyöntetű lelkesülés nagyokat 
szokott szülni, a közös czél a legszéthuzóbb 
elemeket egyesíti és forrasztja  össze, ugy hogy 
a kicsiny és tehetetlen ember nagy eredmé-
nyek és maradandó humánus tettek által írhatja 
be nevét a jövendők könyvébe. 

Ezen egyöntetű lelkesülés és humánus 
czél a tűzoltó egyesület jelenlegi virágzása és 
jövője állította talpra most Ditró értelmiségé-
nek és iparosságának nagyrészét és közös erő-
vel és akarattal rendeztek anyagi és erkölcsi 
tekintetben egy olyan sikerült szini előadást, 
mely minden tekintetben méltó kép lehet és az 
elózö évadok műkedvelői szinielőadásainak 
koronája. 

Azért háládatlanság lenne tőlünk, kik a 
nagytörekvést és becsületes szorgalmat végig 
néztUk, ismeijük az anyagi és erkölcsi aka-
dályokat, melyekkel a rendezőségnek meg kel-
lett küzdenie, láttuk a gyönyörű szép eredményt, 
mely az önzetlen és a becsületes munkásság 
nyomában felfakadt,  ha külön-külön és általá-
nosan hozzá nem szólnánk ugy az egyes sze-
mélyek szerepléséhez valamint magához a da-
rabhoz és az egész előadásból levonandó anyagi 
és erkölcsi sikerhez. 

A darab czim szerepét Szilaj Katát, a 
vereshajnt Lukács Irma játszotta. Tekintve 
Lukács Irma fiatal  korát, szerepének hatalmas-

mánynak növekvő hatalma rá nézve is teher, 
mert hisz a felelősségben  nem osztozkodhatik 
meg a közfelfogással,  lilás részt pedig az is 
kétségtelen, hogy a nép egyes részeinél nincs 
semmi érzék az igazság iránt, hanem előtte 
az egyedül világító lámpa a esengő vagy pa-
pír pénz. hogy ezért kepes mindent elfeledni, 
nem hallgat vezetőire azokra az emberekre 
kik mindig az ók érdekükben dolgoztak. egy 
szóval be áll a politikai romlottság, mely kez-
dete és megrontója az alkotmányos életnek. 
Azt hisszük tehát, hogy a miniszterelnök kije-
lentése nem frázis,  hanem orvosság az alkot-
mányos élet iisszediiléséi előmozdító politikai 
betegség ellen, Kzcn or.vosságnak halasa már 
országszerte érezhető minden felé.  Minden 
egyes vidék kell, hogy önérzetre ébredjen, mert 
a miniszterelnöknek tisztán azon eljárása, hogy 
nem küld senkinek a nyakára képviselőjelöltet, 
gondolkodásra, ennek l'olyamánya képen pedig 
politikai ünállásra s akarat erő kifejezésére 
kényszeríti az embereket. 

A miniszterelnök urnák azonban politikai 
betegségünk ellen van még egy másik orvos-
sága is. s ez a választások feletti  kúriai birás-
kudás. Nevetséges volna ezt a kénlest abból 
a szempontból bírálni meg. hogy a képviselő-
ház a kuriai bíráskodás altal kiadta a kezéből 
a politikai választások leinti hatalmat. Minden 
politikai intézmény értékében a szerint becsü-
lendő meg, hogy minő intenczióból szükséges 
ez és hogy váljon a létesített uj inslituczió 
eléri-e a kitűzött ezélt. A kuriai bíráskodás 
meg vagyunk győződve nem a hatalmi kérdés 
szempontjából lett felállítva,  hanem azért, hogy 
ez is eszköz legyen politikai betegségeink »yó-
gyitására. Kddig is voltak törvényeink a vá-
lasztási visszaélések ellen, de azok fennforgá-
sát mindig politikai szemüvegen át vizsgálták 
a bíráló bizottságok. Most azonban ez mind 
megváltozott, mert a választási visszaélések 
lelett a Kúria fog  bíráskodni, mely nemcsak 
a választást fogja  esetleg megsemmisíteni, ha-
nem kötelességévé teszi a törvény azt is, hogy 
birói utón üldöztessenek a választási bűnös 
cselekmények. Hozzá járul ehhez az is, hogy 
a választó kerületek öt évre esetles megfoszt-
hatok képviselő küldési joguktól, a mi altal a 
választó polgárság legszebb és legfontosabb 
politikai joguktól fosztatik  meg. 

ságát és nehézségét, a kisasszony, oz"ii alka-
lommal is örömmel ismerjük el, önmagát multa 
felül,  mert játékában általánosan tekintve az 
egyetemes hatást. •— volt minden, mi egy színi 
hatás titkaihoz tartozik. Most játszi és pajzán 
majd kesergő és bánatos, most szigorú és zár-
kozott, majd a viszonyok változtával enyelgő 
és romantikus és mindezekhez hozzávéve a 
műkedvelőknél ritkán tapasztalható ügyes és 
talpraesett alakításokat, a kisasszony csínos 
színpadi alakját és szép lágyan csengő kellemes 
hangját, megérthetjük a közönség rendkívüli 
szokatlan tetszés nyilvánításait, melyek egyik-
másik bravúros jeleneteinél és nótáinál óriási 
erővel törtek fel  a szivekből. 

Özvegy Sajgónét Csergő Viktorné adta. 
liz az asszony megcsontosodott alakja és esz-
ményképe volt a patriárkális asszonyoknak. 
Családi hagyományait a körömszakadásig tar-
totta és védte, a familia  jólétéért és főleg  ősi 
hírnevéért a végletekig szánta el magát, miért 
is a koldus ivadékból származó vereshajuval 
igen heves jelenetei és összetűzései vannak. 
Azonban Csergóné ezen jeleneteket olyan szé-
pen és elegánsan oldotta meg. alakjának szi-
gorúságába és erélyes teljességébe olyan any-
nyira és akkora rutinnal élte bele magát, hogy 
akármelyik nevesebb vidéki színésznőnek is 
díszére váltak volna nzon egyöntetű tetszés-
nyilvánítások és tapsok, melyek a közönség 
részéről derekas működését követték. 

András és Ferke fiai  Viola (iábor és 
László István voltak. Két szép gyerek ók szí-
nészi tehetségük, alakjuk és gyönyörű hangjuk 
ugyunazoiiosságával. László István „a szép 
kántor" régi beczézett kedvencze az alsó gyer-
gyói színházat látogató közönségnek. Hanem 
azért ót is megrágalmazta a falusi  rosz csepü-
telefon,  n mennyiben sokan megirigyelték tőle 
szép alakját, nagyszerű és gyönyörű hangját, 
társadalmi kedvességét és állandó vidorságát. 
Háromszor láttam ót már színpadon fellépni 
és irigyelve bár, de tökéletesen osztom a kö-

Míndezek a momentumok tehát arra fog-
nak közre munkálni, hogy a politikai eletet 
egészségessé tegyék és igy megmentsék a ma 
gyarság részére az alkotmányos életet. Mind-
nyájunkba régen bevésődött politikai igazság 
az. hogy Magyarország, a magyar állam csak 
addig állhat lenn. mig alkotmányosán komin 
uy»zhatő. Alkotmányos élet pedig politikái 
betegségekkel nem tartható l'enii. lla tehát á 
miniszter elnöknek a politikai élet egyensúlyá-
nak helyreállítására való törekvése volná az 
ö egyediili érdeme, már ez is megmérhetetlen 
szolgálát ugy a közérdek, mim á magyarság 
javára. 

Nálunk Csikmegyéhen is érezzük ezen uj 
politikai szellem hátasát. Több helyen és több 
ízben nyilvánult már a közvélemény, önállóan 
kezdünk gondolkozni és megkritizáljuk a föl-
merült eszméket s erősen közeledünk ahhoz á 
ponthoz, hogy a jövő választásoknál a közbi-
zalom rés/essévé csak azokat tesszük, a kik 
köt-ülünk  a legérdemesebbek s legtöbbet tet-
tek a székelység és közérdek szempontjából. 
A megyei szabadelviipárt ezen a téren elol jár 
s büszkén mondhatjuk, hogy a szabadelviipárl 
kezdeményezése olyan intenzív erővel hat a 
többi politikai páltokra is, hogy ezek is kö-
vetni lögják a szabadelviipárt zászlóját. 

A Székely kivándorlás. 
lein Borazóky Soma. 

Barabás Kndre igen nagyérdekíi felolva-
sást tartott a _Mii^vur  közguzdusúgi  társii-
i ' t tc";s;'il;cs, ;'é;:y.:.; előtt. nii!> 
nek befejeztével  a tárgyhoz hozzá szólottak: 
Balázs Árpád, (iyörfl'y  (ivula. .lancsó lienedek 
és én magam is, mely felszólalások  a felolvasó 
fáradságos  és tanulságos összeállításával együtt 
a társaság havi „Szrinlvjúbon"  egész terje-
delmükben meg fognak  jelenni. 

Kii magam a következőkben szólottam a 
tárgyhoz: 

Kngedje meg a .Magyar közgazdasági 
társaság, hogy liarabás Kndre ur fáradságos 
munkálataiért, én is hálás köszönetet mond-
hassak. mert Válóban halas köszönetet érdemid 

zönség azon nézetét, hogy nálunk népszínmű-
vet ez idó szerint nála Ildiiül elő sem lehetne 
adni, mert az az ö .Sárga Csikó" Laczija, a 
..Csikós" Andris gyereke és a Vereshaju" Fer-
kéje igazán az ó kezeiben és alakításában ked-
ves és irigylésre méltó génre ligurák. Mindazok, 
miket László Istvánra adok, reá találnak Viola 
(iáborra, mert ez amannak örökébe látszik lépni 
színészi tehetsége és magas anibicziója ugyan-
azonosságával a mint mondtam és akkorasá-
gával, teszem még hozzá. 

Boglár Ágnest özv. Benedekné Adáni Mari. 
Boglár Ágnes leányát Zsófit  Orosz Mariska adta. 
Özv. Benedckné játékába erő tragikai hatás 
érzett, minilc szaván és mozdulatán meglátszott 
a mély szorgalom és kitartás, melyekkel sze-
repének tanulmányozásába mélyedt és a szé-
leskörű ismeret és szép tudás, mely öt minden 
oldalról jellemzi. Orosz Mariska kedvességével, 
tiszta naivitásával és elegáns előadásával kö-
tötte le mindvégig a figyelmet  és aratott any-
jával Bojtár Ágnessel igen bőséges tapsok.it. 

Keszeg Mihály. Csiíiy Imre és Bálint lia 
Ádám .lózsef  igen szép alakítással, szokatlan 
friseséggel.  tősgyökeres jó magyaros humorral, 
eredeti szólás módokkal és váltakozó ötletek-
kel állandóan kaczagásra fakasztották  a közön-
séget. Különben is ugy Csiby, mint Ailáin 
régtói fogva  állandó gyerekek a színpadon és igy 
egyes bravúros tetteik csak sokszorosítása az 
ősi jó dolgoknak, melyeket a közönség tőlük 
már megszokott. 

Az előadás legrokonszenvesebb alakja l'aizs 
József  következik, l'aizs Veréb Jankót — egy 
árva fiút  adott. Bátran és minden lelkiismeret 
furdalás  nélkül mondhatom és állithatom feno-
minális alak volt, egy műkedvelői színpadon 
ez az ember most. Játszott ugy mint Isten 
tudni engedte és a közönség mulatott, tapsolt, 
viharzott és hódolt ugy mint hozzá ereje volt, 
Most a melegség és a közvetlonség, mely ebből 
a játékból kisugárzott nemcsak társait legyin-
tette meg és vonta magával az egész szinpa-

l'elolvasó ur. hogy a magyarok helyzetét Bu-
karesten a közvetlenség erejével velünk meg-
ismertetni szíveskedett. 

Reánk Székelyekre nézve élet kérdés: 
hogy azon országgyűlési képviselők, a kik sza-
vazatukkal a mostani külügyi érdekképvisele-
tünkre nézve a ilel"gáeziókl>a hivatva vannak 
döntő befolyást  gvakorolni, tájékozva legyenek 
arról, hogy a külföldi  érdekképviseletünk hiánya 
miatt a mi nepiink Komániában, a pénz szer-
zés becsületes módjától Illeg vall fosztva. 

Teilig a közvetlen szomszédság előnyei 
által, a kenyérkoreset szüksége miatt, a létért 
való küzdelem kényszere alatt, a székely nép-, 
nek K'omániaháu kell munkát keresni, és ha 
nem tiltjuk meg a szászoknak és oláhoknak 
hogy kenyérkereset végett U'oniániába menje-
nek. a legnagyobb igazságtalanság, hogy a szé-
kely népet saját otthonában megfelelő  műve-
lődési eszközök hiányában veszni hagyjuk, ha 
pedig külföldre  megy. a konzuláris védelem 
megtagadásával büntetjük, ellenben a szászo-
kat és oláhokat, itthon a művelődési eszközük 
minden áldásaival államköltségen elárasztjuk, 
ha pedig külföldre  mennek, ismét államkölt-
ségen. a konzuláris vedelem legmesszebb menő 
jótéteményeiben részesítjük. 

Mi székelyek tudjuk, hogy a román vám-
hivatalnokok. a vasúton járó szászokat és 
oláhaiukat külföldre  járásukban kelésükben, 
milyen előnyökben részesítik, ellenben a gya-
logjáró székely atyánkliaival szemben, milyen 
gyalázatosan élnek vissza hivatalos hatalmuk-
kal, de ezt a Nagyuiagyariirszág nem tudja. 

Barabas ur felolvasása  igazolja panaszun-
l-:-'t. bogy az eletre való székely munkás népet 
a román halárvámon, csempészet ürügye alatt, 
büntetésül ruháiktól megfosztják  s azon pár-
napi eleimet is elveszik tuliik, a mit magukkal 
kell vinniök. hogy addig a mig inunkat kap-
nak éhen ne haljanak meg. 

Külföldön  szükséges érdekképviseletünk-
nek teljes hiányát bizonyítja az. hogy közös 
külügyminiszterünk olyan magyar állampolgá-
rokat nevez ki a bukaresti fökonzulátuslioz, 
a kik nem tudnak magyarul, csak a nagy 
kisebbségben lévu osztrákok érdekeit szolgál-
jak. magyar érdekeinket nemcsak hogy nem 
érvény esitik, hanem ezen érdekek érvényesü-
lését hivatalos hatalmukkal megakadályozzak. 

dot. hanem megperzselt minket is, vitt. űzött, 
hajtott, ragadott az érzelmek azon csodás vi-
lága leié. hol csak érezni, gyönyörködni és 
nem gondolkozni tud az ember. Mikor nem 
győztük tapsokkal, tombolásra lógtuk a dolgot 
es kihívtuk egyszer, kihívtuk kétszer és há-
romszor és kihívtuk volna százszor is. ha az 
iilo engedi, mert érzi az ember, hogy minden 
jól végzett munka megjutalmazása ilyen alka-
lomkor mindnyájunknak gyönyör számba megy. 
l'aizs rá is szolgált ezen meleg óváczióra. 
Alakításában igen jóizii és a mi fő  természetes, 
volt. Tudta és érezte, kit reá ad és azért mé-
gis játszotta alakját. Lehányt magáról minden 
sallangot és pórt és ezért a nehezebb jelene-
teket és fordulatokat  iigyes könnyedséggel és 
természetességgel oldotta meg. 

Azonban a következőkre való tekintettel 
nem állhatjuk meg ezen a helyen, bogy a szo-
kott mederből ki ne térjünk és a rendezőségre 
egy-két igaz megjegyzést meg ne tegyünk. A 
szerep osztásnál igen tapintatos és körültekintő 
lehetett ez a rendezőség a mennyiben az ó 
szemességére vall, hogy Mezei Juliskának sze-
mes Borcsa özvegy menyecske és Lukács Il-
kának Csinos Julcsa szerepet osztották. Csi-
nosnak a csinosát, szemesnek a szemeset; 
szerencsés üsszetalálkozása a rendezőség vé-
letlen akaratának ! He is vágott az ügyes szá-
mítás. mert kiolvasták a közönség derült ar-
czából, hogy Szemes Borcsa és Csinos Julcsa 
ügyes és talpraesett szerepléseit, formás  és 
megkapó alakjukat tartja az egész előadáson 
átvonuló hangulat: piece de resistance-ának. 

Kisebb szerepeikben igeu jók és sikerül-
tek voltak : Lukács Gizella és Uyörffy  Sándor-
né, kedves és ügyes, Csibi Irma l'ozdorjáné, 
aranyos és megnyerő Csibi Annuska, kiválók 
és herczigek Bíró Lottika és Orosz Róza. Kop-
pancs Miksa Szabó Lajos és Boglyas Pál, Ko-
vács Alajos eredeti típusok, Fontos Strasz-
szer Béla, Uubás Balázs János, Palkó és Peti 
legények Csergő .Miksa és Zakariás Antal ügyes 
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például hozom fel,  hogy magyar királyaink 
Által alapitott-bukuresti róm. kath. templomban, 
klllUgyi képviseletünk hírével tudtával magya 
rul nem tudó papok gyóntatják a magyar hí 
veket s előzetes gyónás nélkül áldoztatják őket, 
hasonlókép magyar pénzen magyar protekto-
ratus alatt épUlt ev. ref.  templom és iskolának 
áldásosán működött papjait annyira üldözték, 
hogy védtelenségük miatt most egyetlen refor-
mátus pap sincs Bukurestben, a román bíró-
ságok bírói ítélettel elvették a templomot és 
iskolát a magyarság azon részétói, a kik a 
templomot építették, magyar honosságukról 
nem mondottak le és oda ítélték azon in agyai-
tagoknak kik a templom és iskola építésének 
költségeibe részt nem vettek, de magyar honos-
ságáról lemondva román alattvalók lettek. 

Magyar érdekeink képviseletének hiányát 
bizonyltja az is, hogy a bukuresti konzulátus 
lelketlenül üzérkedő korcsmárosok kezébe levő 
cseléd elhelyező intézményt, a székely cselé-
dekre nézve nem veszi saját kezébe, mikép 
ezt a román rendőrség más cselédekre nézve 
teszi, holott külügyi képviseletünk a konzulá 
ris épület exterritoriális jogánál fogva  ezt a 
székely cselédek nagyszáma miatt meg kel-
lene hogy tegye, ennél fogva  a bukuresti kon-
zulátus bttnlajstromában a fú  sérelmet képezi, 
hogy a lOO-OOO-et meghaladó székely munká-
sokat székely cselédeket, ellenségeink leírha-
tatlan zsarolásainak kitéve védtelenül hagyva, 
mintha a konzulátust nem is érdeklő idegen-
állam népei volnának, de tőlük embertelen 
módon taksát szednek, az erkölcsi t'lzüllésnek 
végpusztulásnak engedik át. 

A külügyminiszter ur felelősséggel  tar-
tozik a delegácziónak, hogy a költségvetés 
megszavazását a bukuresti konzulátusra nézve 
közre adott hamis adatok alapján kéri s mind 
addig mig a konzulátusnál magyar állam pol-
gárok czime alatt alkalmazott magyar ellenes 
alkalmazottjait, kellő műveltséggel biró szüle-
tett magyar egyénekkel fel  nem váltja, nem is 
indokolt a bukuresti konzulátus fenntartására 
előirányzott költségek megszavazása. 

A kicsiny Erdély mindig képes volt kül-
képviseleti érdekeinket Moldova és Oláhország-
gal szemben megvédeni, ennél fogva  jogunk 
van Nagymagy&rországtól követelni, hogy a 
magyar kormány most Komániával szemben is 
az Unió törvény alapján, az erdélyi fókormány-
széktől átvett kötelességek teljesítésében lelki-
ismeretesen járjon el. 

Moldova és Oláhország egyesítésekor Kuza 
fejedelem  idejében, a kis Erdélyt államszer-
zódésileg megillető jogunknál fogva,  magam is 
Bukurestben a konzuláris bíráskodás gyakor-
latában voltam, miért is azt hiszem, hogyha 
akkor az Unió törvény mellőzésével Magyar-
országtól külön szakított Erdélynek fókormány-
zójá gróf  Mikó Imre megtehette azt, hogy 
engem, továbbá Pipos Péter, Lázár (iyörgy 
bíró társaimat a magyar külügyi érdekképvi-
seletre bukuresti főkonzulátusnál  alkalmazta-
tott, annál inkább megkövetelhetik most a ma-
gyar országgyűlés képviselői, a mostani külügy-
miniszterünktől, hogy a bukuresti konzulátus-
hoz szívben és lélekben magyar tisztviselőket 
alkalmazzon. 

Az én idómbeli példa mutatja, melyről 
Barabás felolvasó  ur is említést tett, hogy 
Eder fókonzul  támogatása mellett jött létre 

és frappánson  maszkírozott alakok, kik mind-
nyájan egyenkint és összesen hozzájárultak a 
darab szép és egybevágó nagy sikereihez. 

Mindezek után illetlen dolog volna tőlünk 
hálás köszönetet nem mondani a tűzoltótestü-
let parancsnokságának, a derék rendezőségnek, 
dr. Szathmáry István és Avéd Joachim ágilis 
uraknak a sok futás,  fáradás,  izgatás, telkesí-
tés, tanítás, a darab ügyes megválasztásáért 
és igy a magas nivon álló előadás örömeiért. 
Hálás és őszinte köszönet illeti meg az uj tes-
tület részéről Diviaczky Kezsó fiatal  rajztanár 
urat, ki a csinos disztelek előállításába széles 
körű ismeretét, finom  és termékeny géniuszát 
és művészetét, kiváló ecsetét és konczepczióját, 
magas és mindenki által mélyen tisztelt tudá-
sát és a közügyek iránt táplált forró  lelkesü-
lését vitte a közművelődés czéljaira. 

Az előadás szép és tanulságos erkölcsi 
hatása után az anyagi haszon is meg volt, 
összes bevétel 144 korona. 

Azért még egyszer midőn újból és ismé-
telten szives üdvözletünket nyilvánítjuk az uj 
testületnek, melynek soraiból a szereplőknek 
nagy része kikelt, óhajtjuk és kívánjuk, hogy 
az elért sikerek alapján haladjon a boldogulás 
utjain; fejlődjék  és izmosodjék, neveljen és 
törtessen előre a társadalom és az anyagi dol-
gok megvédésében. Lobogjon magasan a sze-
retet és az együttérzés lángja és forraszsza 
össze a lelkeket mint ennél az előadásnál is 
összeforrasztotta;  akadjon a testületnek minél 
kevesebb dolga ezen szerencsétlenségekkel oly 
sokszor sújtott és csak közelebbről is súlyosan 
meglátogatott községben, de ha mégis mitől 
Isten őrizzen szólítaná és hívná a veszély 
gyújtsa fel  sziveiket a lelkesülés, égjenek lo-
bogva a hazáért és álljanak ott is talpra a 
szegények és a nyomorgók, az elesettek és a 
lesújtottak, mindnyájunk hálájá és rokonszenve, 
szeretete és nagyrabecsülése lesz ott akkor is 
éa mindig — a jutalmuk 11 —(.) 

Bukurestben a .Hunnia" czimü társaskör, mely-
ben Koós Ferencz ev. ref.  pap, Veress Sándor 
mérnök, dr. Borosnyai és dr. Kialla orvosok, 
vallásfelekezetre  való tekintet nélkül, a buku-
resti magyarságot ezen társas körben csopor-
tosítani tudták s daczára nnnak, hogy konzu-
láris tisztviszló voltam, engem ott az alelnöki 
állással tiszteltek meg. 

Ha tehát akkor ez megtörténhetett mél-
tán lehet a külügyminiszter úrtól kérdeni, hogy 
a konzuláris taksákat fizető,  magyar honossá 
gukról le nem mondott bukuresti magyarok 
miért kénytelenek most a romáu bíróságok 
védelmét igénybe venni, miután látjuk, hogy 
Bukurestben ugy felperes,  inint alperes közös 
megegyezéssel, a konzuláris bíráskodást nem 
veszik igénybe, hanem a rontán bíróságokhoz 
fordulnak,  mely ugy látszik jobban védi ókét 
mint a saját adónkból fizetett  magyar konzu 
láris tisztviselők. 

Az elósoroltaknál fogva,  a .budapesti 
magyar közgazdasági  társaságnak"  áldásos 
működését abban az irányban kellene érvénye-
síteni. hogy Barabás ur felolvasását  a magyar 
delegáezió tagjainak küldje meg s országgyű-
lési képviselőinknek legyen alkalmuk azon ér-
dekes felolvasás  tartalmából a budapesti ma-
gyarok helyzetét megismerni s egy határozati 
javaslattal "a külügyminiszter urat a székely-
nép panaszainak tekintetbe vételére felkérni. 

A képv ise lőház ülései . A képvi-
selőház márczius hó 2(i-án I'erezel Dezsó el-
nöklete alatt tartotta meg ülését. Az ülés ek-
jén az elnök jelentette, hogy Tagányi Sándor 
nak a jószáshelyi kerület képviselőjének mán-
dátumát végleg tgazolják, azután bemutatta 
Morzsányi Károlynak, a főváros  hetedik kerü-
lete képviselőjének megbízó levelét. Azután 
személyes dolgok intéztettek el Kozenberg Gyula 
és Kakovszky István és Lukáts Gyula és ujolag 
Kakovszky István között. Erre folytatták  az 
Adria szerződésének beczikkelyezéséról szóló 
javaslatot. Az elsó szónok Tisza István gróf 
volt, ki első sorban is a Kakovszky István be-
szédjére reflektált  s bizonyítja, hogy Kakovszky 
állításai tévesek, mert az Adria pontosan tel-
jesiti kötelességét, a szubvenczióért pedig olyan 
ellenszolgátatokat ad, melyek annak értékét 
jóval felülmúlják.  Azután kijelenti, hogy Ka 
kovszky azon állítása, hogy az Adria csak azért 
sietett a szerződés meghosszabbításával, mert 
az elővételi jog, mely a Bankvereint, mint az 
Országos-Bank jogutódját illette, a közel jövő-
ben lejárt volna: teljesen hazug forrásból  me-
rített informácziókon  alapul, mert az elóviteli 
jog nincsen illőhöz kötve és a társulat fenál-
iásámtk egész idejére szól. A közbeszólások 
egész özöne zudult fel  erre. Kakovszky het-
szer kiabált a szónok beszédébe, megjegyzé-
seket tettek azonkívül Molnár Jenő, KuIlik-
Béla, Polónyi Géza és Ugrón Gábor. Utóbbi 
azt mondta: Igazságot keressen, ne köteked-
ék. Nem párbajért kell harczolni, hanem igaz-

ságért. Nein szabad itt hetvenkedni és fenye-
getőzni. Tisza István gróf  egész nyugodtan ki-
jelentette, hogy egész életében csak egy pár-
buja volt, egyébiránt párbajjal semmiféle  ér-
demleges kérdést elintézni nein lehet. Azután 
bizonyltja, hogy az Adria helyzete konszolidált 
és bizonyos mértékig virágzó is. Jóravaló, ha-
zafias  vállalatnak állítja, mely missziót teljesít 
az országnak. Kégebben állami szükségnek te-
kintetették, hogy a képviselő urak élire állja-
nak egyes vállalatoknak. Káros törekvésnek 
tartja, ha e kérdést olyan irányban hegyezik 
ki és arra akarják felhasználni,  hogy egyes 
pártokat, a magyar társadalom széles rétegeit 
becsületükben megtámadják, mert az ország 
utolsó 2ö éves történelmében eiókeló faktor 
volt az, hogy a társadalomnak és közéletnek 
elitje kívánt részt venni a munkában. Ennek 
köszönhető, hogy Magyarország 2ö év alatt 
annyit fejlődött.  Hegedűs Sándor kereskede-
lemügyi miniszter beszélt azután, kijelentvén 
hogy a lehető objektivitással és szigorral adja 
meg a feleletet  az eddig elhangzott beszédekre. 
A mostani szerződés előkészítését a legközvet-
lenebb forrásból  az Adria könyveiből merítette.^ 
Az uj szerződésben az Adria ugyauazt a szub-
vencziót kapja, de a kötelezettsége jóval na-
gyobb lesz. A tártsaság 10 év alatt tiz hajót 
épit és ezek mellett a régi öt hajóját is ren-
delkezésre bocsátja. Azután bizonyította, hogy 
az uj szerzótlés jobb, czélszerűbb és az ország 
gazdasági fejlődését  inkább biztosítja, mint a 
jelenleg fenálló.  .lövőre való tekintettel szapo-
rítanunk kell hajó partunkat, uj kikötőket kell 
keresnünk. Fiumét föl  kell fegyverezni  és mind-
erre a mostani kedvező időt föl  kell használni, 
mert senki sem tudhatja, hogy mit hoz az uj 
ker. szerződés érája. A beszéd végén a kormány-
elnökhöz fordult  és azt hangoztatta, hogy ova-
tosan és előrelátással járt el és hogy a hajó 
vállalatok felszerelése  és a hajó járatok beren-
dezése, az az adott szubveuezió az általános 
politikának sem erkölcsi sem tartalmi tekin-
tetben, sem annak irányára nézve nem preju-
dikál. Az ülés végén Polónyi Géza beszélt és 
azt vitatta, hogy a Wiener Bankverein, az 
Adriát felállító  Országos Bank jogutódja e szub-
venczió folytán  három millió és néhány száz-
ezer koronányi törvénytelen provízióhoz jut. 
I'olónyi ezen kijelentése nagy Bzenzácziót kel-
tett és Tisza István gróf  sietett is kijelenteni, 
hogy az a bank, melynek ő igazgatósági tagja 
volt ebbe a dologba be nem folyt.  A márczius 

hó 27-én tartott gyűlés elején Konkoly Thege 
Miklós beterjesztette a közlekedési bizottság 
jelentését a magyar-horvát tengerhajós társa-
ság szerződéséről az Adria "nyugati részén tel 
jesitendó járatai dolgában. Azután az Adría 
szerződésének becikkelyezéséről szóló törvény-
javaslat tárgyalásához fogtak.  Első szónok Mol-
nár Jenő volt, ki igen hosszasan és unalmasan 
beszélt. A szerződést elejétől végéig felolvasta 
és bizonyítgatta, lugy az állam nem kötötte 
ki magának a szerződés felhonthatóságának 
jogát. Utána Nagy Ferencz kereskedelmi állam-
titkár beszélt nyugodtan, komolyan és világos 
okfejtéssel  és kimutatta, hogy az uj szerződés 
hasonlithatlanui jobb mint a most fenálló.  Az 
állaintitkártzajosan megéljenezték. Polónyi Géza 
az ülés végén demonstrálta, hogy a szerződés 
által, a Wiener Bankverein 27.600 Adria rész-
vény birtokába jut s igy a magyar pénzzel 
szubvencziónált hajós vállalat a bécsi pénzin-
tézet rendelkezésébe megy át. A márczius 28-án 
tartott ülésben olyan dolog törtéut a mi párat-
lan a magyar parlament történetében. Az ülés 
elején Mezei Mór, utána Kossuth Ferencz be-
szélt, az elsó a javaslat mellett, a másik ellene. 
Azután Hegedűs Sándor miniszter reflektált 
Pelónyi és Kossuth Ferencz beszédére, véde 
kezett a gyanúsítások ellen és nyilatkozott az 
opeziónális jog kérdésében és arról a viszony-
ról is, melyben a Wiener Bankverein áll az 
Adriával. A nagy figyelemmel  hallgatott beszéd 
után Polonyi Géza neki támadt a miniszter 
nek és azzal vádolta, hogy a szegény nép fil-
léreiből 4 millió koronát ajándékoz a Wiener 
Bakvereinnak és ha nem változtatja meg azt 
a szerzi dést, örök árnyék fogja  kisérni politi-
kai morálját és hontiságát. A miniszter a vé-
rig sértett ember felháborodásával  kelt fel. 
Visszautasította Polónyinak az ó politikai mo 
ráljáról és hazafiságáról  mondott szavait, vala 
mint azt a vádat is, hogy Magyarország vala-
mit adna a Bankvereinnak. Kérte a képvise-
lőket, hogy ne beszéljenek mindig a szegény 
nép filléreiről,  mert abból egyetlen egy se megy 
a ISankverein zsebébe. Azután kijelentette, 
hogy gyanúja vau az iránt is, hogy a vitára 
valamelyes pletyka is befolyással  van. A mi-
niszter mély csendben jelentette ki, hogy Ka-
kovszky arra hivatkozott, miszerint adatait elő-
kelő kormánypárti forrásból  kapta, nincs oka 
kétkedni Kakovszky szavaiban, éppen azért 
kérdj, hogy ha van valaki a pártban, a ki vala-
mely visszaélésről tud és ezzel nem a párthoz 
nem a kormányhoz fordul,  hanem cselszövő 
módon  az ellenzékhez megy, hogy azt izgassa 
és félre  vezesse, azt az embert pellengérre 
kell  állítani  és ó átszolgáltatja  a közmeg-
vetésnek.  A miniszter ezen kijelentésére az 
egész jobb oldal felmozdult  és harsányan kia-
bálták, ki az V ki az ? A miniszter kezével in-
tett és azután elmondta azt, hogy Kakovszky 
egy más esettel is meglepte ót és ez az, hogy 
egyik ülés szünetén egy kormánypárti képvi-
selő Kakovszkihoz ment és azt mondotta: A 
hiba abban áll,  hogy az Adria  részvények 
egyharmadrésze  a, Hegedűs  Sándor  kasszá-
j á b a n vun és ezt a gyávaságot valaki  a 
kormánypártból  követte  el, egy kormány 
párti terjesztette  ezt a gyanúsítást, ezért 
megvetését  fejezi  ki.  Altalános lett erre a 
felháborodás  és minden oldalról az a kiáltás 
hangzott: ki az ? ki az ? A jobb oldal Kakov-
szky felé  fordult  és tőle követelték, hogy ne-
vezze meg a besúgót. Kakovszky felkelt  és ugy 
nyilatkozott, hogy nemcsak egyszer, hanem 
máskor is megtörtént az, liogy kormánypártiak 
liesugással közeledtek hozzá, de ó azokat vissza 
utasította. O most neveket nem említ, hanem 
felszólítja  a két kormánypárti képviselőt, a 
kiknek volt bátorságuk alattomos módon az 
elleniéihez közeledni és a minisztert besugás-
sal dehonesztálni, legyen bátorságuk arra is, 
liogy önkényt jelentkezzenek és férfiasan  vall-
ják be, hogy ók voltak. A Kakovszky beszé-
dét általános helyesléssel fogadták.  Hogy a 
felhevült  kedélyek csilanodjanak, az elnök 
szünetet adott. Hosszú szünet után Bereviczi 
Albert állott fel  a kormánypárt részéről és 
kérte a besúgókat, hogy jelentkezzenek, ha 
pedig most nincsenek jelen, holnap tegyék azt 
és ha ez meg nem történik, akkor a Kakovsz-
ky kötelessége megnevezni őket. Ezután rá-
tértek a napirendre, a tárgyalás alatt álló ja-
vaslathoz még Molnár Józsiás szólott, de hogy 
beszédét kevés figyelemmel  kisérték, azt az 
izgatott és felháborodott  állapot indokolja. 
Óriási érdeklődéssel és izgatottsággal várták 
a képviselőház márczius 29-iki ülését. Ugy a 
képviselői padok mint a ház karzata zsúfolásig 
megteltek. Az ülésen Perczel Dezsó elnökölt 
és az ülés elején előterjesztett ügyekre, neve-
zetesen arra, hogy a kolozsvári kir. ügyészség 
felhatalmazást  kér arra, hogy Golcsát Simon 
vajdaházi lakÓB ellen az országgyűlés iránt elkö-
vetett becsület sértés miatt a bűnvádi eljárást 
megindíthassa, továbbá a Belicska Béni beje-
lentésére, mely szerint Morzsányi Károly mán-
dátuma harmincz napi határidő fentartásával 
igazoltatik s végül Battyáni Tivadar gróf  elő-
terjesztésére az Adria nyugati részén teljesí-
tendő parthajózás dolgában alig figyelt  valaki. 
Azonban mikor az elnök jelentette, hogy a 
napi rend előtt Qyörffy  Oyula kért a felszó-
lalásra engedélyt, ünnepélyes csend lett az 
egész házban és a legnagyobb érdeklődéssel 
várták Györffy  Gyula nyilatkozatát, ki egyike 
volt azoknak, kikre az Adria dolgában Rakovsz-

ky hivatkozott. Teljes megelégedessel és jól-
eső örömmel konstatáljuk, hogy Györffy  Gyula 
egészen érintetlenül került ki a kellemetlen 
ügyből. Férfias  nyilatkozatát és a kereskede-
lemügyi miniszternek erre adott válaszát a 
következőkben közöljük: 

Györffy  Oyula (nagy mozgás): Ha tegnap itt 
lettem volna és értesültem volna a kereskedelmi 
mioiszter és Rakovszky kijelentéseiről, azoonal 
megtettem volua azt a kijelentést, melyet most 
megteszek: hogy az a másik én voltam. Ezt a ki-
jelentést nem ama gyűlöletes presszió hatása alatt 
teszem, melyet Rakovszky képviseli ur itt kifejtett 
hanem egyszerűen és szárazon azért, mert először 
minden fényemért  a felelősséget  elvállalom, másod-
szor pedig és főképp  azért, mert a tényállást szá-
razon előadva, alkalmat akarok nyújtani a t. keres-
kedelemügyi miniszter urnák, hogy a mennyiben a 
tényállásból arra a meggyőződésre jut, velem 
szemben tegnapi kijelentését rektifikálhassa,  vissza-
vonhassa és hogy alkalmat adjak t. képiselőbáz-
uak arra, hogy — a mennyiben a tegnapi jogos 
felháborodása  kitört, — ennek nem én Bzolgültam 
okául, ez rám egyátalában nem vonalkoahatik. 
A tényállás pedig a következő (Halljuk I) : Tiaen-
nyoloz éve (Halljuk I Halljuk I): hogy járok a 
Nemzeti Kaszinó földszinti  éttermébe egy társa-
ságba, melyben mindeuféle  pártállásu ember, kép-
viselő és uem képviselő, fordult  meg. Az Adria-
tnrvényjavaslat tárgyalását megelőző napon dél-
utáu is elmentem ugyauabba a társaságba. És 
ott sző volt HZ Adria törvéuyjavaslatrél. Hogy e 
törvényjavaslathoz és törvényjavaslatról ki és mit 
mondott ebben a társaságban, talán Rakovszky ur 
szükségét fogja  látni, hogy szintén köziétegye: 
nekein csupán csak uhlioz van jogom, a mit én 
mondottam. Ez pedig a következő volt (Halljuk I): 
Én arra, hogy Lederer vagy bárki az Adria-szer-
züdes ineghossszabbitásából milliókat szerez vagy 
uem, súlyt uem helyezek. A törvényjazaslat érté-
két a szubvenczió nagysága sem dönti el: hogy 
mekkora szubvencziót aduak, az közömbös. Lénye-
ges az, hogy a tarifa-kérdései  mikéut oldatnak 
meg ebben a szerződésben. És a tarifa  tekinteté-
ben nekem aggodalmaim voltak, vannak, ezek el-
oszlatva még uiucsenek és ha meg lehet támadni 
a szerződést, ugy a tarifák  miatt lehet, azért, mert 
a tarifák  mellett az Adria ellen kereskedők részé-
ről panaszok hangzottak föl,  sót — erre helyesem 
a hangsúlyt — a magyar királyi államvasutak is 
bizouyoa relácziók miatt az Adria ellen a kormány-
nál pauaszt tettek. Hozzáteszem : ez a tárgyalás 
nyilvánosan folyt,  majdnem a társaság közepén ül-
tem, Rakovszky képviselő úrral szemben : nyilvá-
nosan folyt  a tárgyalás. Erre Rakovszky képviselő 
ur azt mondta; én ezt kész vagyok felhozni  a 
parlanieetbeu, de légy olyan szives, ird le, mert 
különben elfeleduém.  És hozzátette azt is: légy 
nyugodt, visszaélni ezzel nem fogok.  (Élénk moz-
gás jobbról.) 

Rakovszky István : Aa- írással: (Nagy moz-
gás jobbfelől  és a szélső baloldalon.) 

Olay Lajos: A gavallér I (Mozgás a bal-
oldalon.) 

Györffy  Gyula: Mikor én ezt a kijelentést 
hallottam oly állításomra vonatkozólag, a melyet 
én akár négyszem között, de jelen esetben társa-
ságban mondottam, azounal átéreztem azt, hogy 
külöuösen Rakovszky István képviselő úrral szem-
ben a felelősséget  magamtól el uem utasíthatom 
és azouuiil kijelentettem: A mit én mondok, szt 
elmondhatom bárhol; engem egyáltalában nem 
érint az, ha visszaélsz vele, vagy ha felhasználod 
vagy nem, és ime, számodra leirom. Ott, az illető 
társaságban írtam le s nyújtottam át azt neki; 
bizonyára meg is lesz nála. Éz tettem ezt azért, 
mert az Adria törvényjavaslat tárgyalása alkal-
mával és azt megelőzőleg én ai Adria tarifa-
politikáját tanulmányoztam és ismertem. Ez okból 
én voltam az egyedüli, a ki e czímen a szabad-
elvüpártban, midőn ez a javaslat táricyalás alá ke-
rült, felszólaltam.  Ugyan e felszólalásom  rendén 
e tarifa-kifogásokat,  mindannyit előadtam. (Ugy 
van I Ugy vau I jobbról. Halljuk ! Halljuk I) Erre 
a miniszter ur felvilágosítást  adott, mire én kije-
lentettem : Se én, se egyetlen kipviaelő uincsen 
abban a helyzetbeu, hogy ilyen szakjavoslatot tel-
jes objektivitással megbírálhasson, hanem a szak-
miniszterbe vetett bizalmára van utalva és a 
menuyibeu ő azt mondja nekem, hogy jó, az ó 
iráuta való megbízhatóságból elfogadom  a javas-
latot. Tehát aggodalmaim eloszlatása nélkül, a 
miniszter ur iránti bizalomból már ott kijelentet-
tem, hogy a javaslathoz hozzájárulok éa ezt aióta 
sohasem módosítottam. Ugyauosak ezt a témát, 
mielőtt Rakovszky képviselő úrral beszéltem volna, 
fölemlítettem  a kereskedelemügyi államtitkár ur-
nák is, a ki még akkor nem volt abban a hely-
zetben, hogy nekem a magyar királyi államvas-
utak ide vonatkozó panaszának elintézését tudo-
másomra hozhatta volua, de a panaszok tényét 
elismerte. Később, midőn a kereskedelemügyi 
államtitkár ur itt fölszólalt,  e panaszokat itt a 
házban jelentette ki valóknak; csak azt tette 
hozzá: de ezekben nem ai Adria, hanem külön-
böző felek  voltak a hibásak. Igy állván s dőlog, 
azt tartom, hogy a képviselői kötelességemből és 
jogomból foly  ai — éa miudenki számára — hogy 
egy törvényjavaslat felett  a véleményét bárhol, 
bárki előtt, bármely társaságban elmondhassa. 
(Ugy vau I Helyeslés a jobb és a szélsőbaloidalon.) 
Kijelentem, hogy e téren éa e tekintetben nincs 
a képviselőházban ember, a kinek én, daeiira 
eme súlyos aggodalmamnak, daczára eme felfo-
gásomnak, azt mondtam volna, hogy az Adria 
javaslatot nem kell megszavazni. Én továbbá egy 
ideig kész voltam arra, hogy felszólaljak  itt a t 



£ Április 3. C S Í K I L A P O K 14. ssAm. 

Hál előtt, ettől csak azî rt állottam el, mert nem 
tartottam a logikával megegyeztethetőnek, hogy 
egy Biersődés ellen bizonyos részben ellenérveket 
hoztak fel  és a dobig vége az legyen, hogy azt 
mégia elfogadom.  Ez a tiszta tényállás, t. kép-
viselőház. Midőn én ezt előadom, a kereskedelmi 
miniszter űrtől fiigg,  vájjon súlyos kijelentései, 
a melyeket a dologra vonatkozólag elmondott itt 
a bálban, a melynek ime én vagyok á tettese, 
megállhalnak-e, vagy tartozik e nekem valamely, 
e súlyos kijelentéseknek megfelelő  elégtétellel. 
És végezetül, t. képviselőház, az általam fölolva-
sott közleménybeu, illetőleg a történteken a sér-
téseknek oly halmaza van ellenem felhordva,  a 
melyekre itt a t. ház iránti tekintetből és tiszte 
létből nem válaszolok. Maga Rakovszky látván 
képviselő ur azoubau fölszAlalása  egyik passzu-
sában kijeleuti, hogy az én tettem indiszkréczió, 
illojálitás. Sajnálom, bogy én Rakovszky István 
úrral szemben nem vagyok e kényelmes helyzet-
ben. Mert én az ő eljárását, hogy egy általam 
mondott, a felelősséget  elvállalva mondott dolgot 
besúgjon (Igaz I jobbfelől),  határozottan rosszhi-
szejnii denuncziálásuak tekintem. (Ugy van ! Ugy 
van I a jobb és a Bzélsőbaloldalon. Mozgás). Más 
részről az a tény. hogy engein. e tényállás elle-
nére, ugy állit oda, mint egy nyomorult gazem-
bert, ei meg egy nemtelen orvtámadás. (Élénk 
helyeslés a jobboldalon. Hosszantartó mozgás). 

Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter : T. 
Ház 1 (Halljuk ! Halljuk I Nagy mozgás éa zaj.) 

Rakovszky István . A lojalitás azt követelte 
volna, hogy most én beszéljek. (Felkiáltások jobb-
felől  : Halljuk ! Halljuk a minisztert! Nagy zaj a 
bal- és szélső baloldalon. Az elnök csönget.) 

Hegediis Sándor kereskedelmi miniszter: 
Tessét. Felkiáltások jobbról: Halljuk a minisztert!) 
T. képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) Alapul véve 
azt a tényállást, melyet Qyörffy  Gyula az iméut 
előadott, kijelentem, ltogy ennek folytán  teguapi 
nyilatkozatom rá uem voualkozhatott. (Élénk he-
lyeslés és tetszés.) 

Rakovszky István visszavonta azon állí-
tását, hogy (íyörffy  Gyula hozzá alattomosan 
ment és az ellenfelét  akarta volna felhasználni 
a kormány ellen, mint fegyvert.  A másik 
képviselőt azonban semmikép sein akarja 
megnevezni bárhogyan is követelték azt tőle 
minden oldaláról a háznak. A meglehetőseu 
kellemetlen Ugy befejezése  után az Adria szer-
ződés tárgyalását folytatták.  Beszéltek Heltai 
Ferencz, Rakovszky István és Hegedűs keres 
kedelemügyi miniszter. A ház a javaslatot ál-
talánosságban 130 Bzóval 30 ellenében elfo-
gadta. Az izgatottság a márczius 30-án tartott 
Ulében még miudig tartott. Ezen ülésben napi-
rend előtt szólásra jelentkezett Bessenyei Fe-
rencz, ki az ülés előtt a folyósón  kinyilatkoz-
tatta, hogy valószínűleg ó az a bizonyos má-
sik, mert ó mondta tréfából  Rakovszkinak, hogy 
az Adria részvényeinek egyharmada a minisz-
ter tárczájában van, kötelességének tartja a 
felszólalást,  mert ó is tett említést Rakovszki-
nak az Adria részvényeiről. Kéri Rakovszkyt, 
hogy nyilvánítsa ki, vájjon a tlolog, melyet a 
mult ülésben hangoztatott, réá Bessenyeire 
vonatkozik-e. Igen vagy nem? Ugyanerre fel-
szólítja Rakovszkyt Hegedűs miniszter is. Ra-
kovszky azonban a határozott választ megta-
gadta. Később Gajári Ödön válaszolt Rakovsz-
kinak a „Nemzet"-ról mondott szavaira, majd 
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter fejezte 
ki sajnálatát a felett,  hogy az izgatottság elő-
idézéséhez maga is hozzá járult s miután Ra-
kovszky nem akarja mognevezni az illető kép-
viselőt, maga részéről az ügyet befejezettnek 
nyilvánítja. Azátán Wlassics Gyula vonta kér-
dőre Rakovszkit, hogy mondja mit tud arról a 
bizonyos másik miniszterről, erre azonban az 
egész ellenzék felförmedt  és követelték a napi-
rendre térést. Egy néhány apróbb ügy elinté-
zése után elhatározták, hogy a ház április hó 
18-ig ülést nem tart. 

- A l e g u j a b b t u d o s i t á s o k s z e r i n t 
az Adria szerződésének tárgyalásánál felmerült  kí-
nos ügyet vasárnap este a szabadelvű pártbau 
tartott értekezleten tették megbeszélés tárgyává. 
Az a hir, mintha ezeu ügy Hegedűs Sándort mi-
niszteri állásában megingatta volna teljesen légből 
kapott éa alaptalau. 

Hazánk és a Külföld. 
(Krónika a mait hétről.) 

A kvóta bizottság márczius 24-én vasár-
nap délelőtt tartotta meg alakuló gyűlését Széli 
Kálmán miniszterelnök és Lukács László pénz-
ügyminiszter jelenlétében. Elnökké egyhangú-
lag Tisza Kálmánt, előadóvá pedig Falk Miksa 
doktort választották meg. A miniszterelnök be-
terjesztette osztrák kollégájának átiratát, mely-
ben az az óhajtás nyilvánul, hogy a kvóta kül-
döttségek gyűlését márczius hó 28-án Bécsben 
tartsák meg és minden előzetes írásbeli izenet 
váltás mellőzésével azonnal a szóbeli tárgyalás 
kezdődjék. Falk Miksa előadó kérésére a pénz-
ügyminiszter megígérte, hogy a számításhoz 
szükséges adatokat az 1898. évi zárszámadá-
sok adataival ki fogja  egészíteni. Ugyanezen 
ülésben megválasztották a hetes albizottságot, 
melynek tagjai lettek: Tisza Kálmán, Falk 
Miksa, Horánszky Nándor, Láng Lajos, Lukács 
Antal, Maslekovits Sándor és Pulszky Ágost. 

A kvóta küldöttségek márczius hó 28-án 
Bécsben Üléseztek. 

A magyar küldöttségben Falk Miksa előadó 
az eddigi 34°fí  százalékos kvóta arányt aján-
lotta, a mit a küldöttség 1 szavazat ellenében 
el is fogadott. 

Az osztrák küldöttségben 10 szavazattal 
öt ellen fogadták  el az eddigi kvóta arányt. 

Az albizottságok szintén azon napon d. u. 
2 órakor gyűltek össze és hosszasabb eszme-
csere után elfogadták  az eddigi kvóta arányt 
(65 4 : 34 0). 

Miután kevés kilátás van arra, hogy az 
osztrák parlament n kvóta arányt megszavazza, 
ez évben is valószínűleg a király fog  dönteni. 

A lapunk más helyén ismertetett parla-
menti kinos inczidens következtében márczius 
hó 29-én GyörfTy  Gyula és Rakovszky István 
között kardpárbaj folyt  le, melyben GyörtTy 
Gyula jobb kezén könnyebb természetű sérü-
lést szenvedett. 

A Kolozsvárt megjelenő «Magyar Polgár" 
értesülései szerint a parlamentben lefolyt  alTért 
a néppárt szándékosan rendezte GyörtTy Gyula 
ellen, hogy megboszulja rajta azt a kudarczot, 
melyet a néppárt a Székelyföldön  Csíkban 
szenvedett, de a puska visszafelé  sült el, GyörtTy 
Gyula teljesen épen került ki az afférból,  Ra-
kovszky ur és társai pedig benne maradtak a 
sárban. 

A búrokat mindegyre nagyobb meg na-
gyobb csapások érik, verik őket itt is, meg 
amott is és nem igen van kilátás arra nézve 
hogy még sokáig kitartsák, daczára annak, 
hogy ők még mindig reménykednek. 

Kínában az állapotok egyre zavarosabbak 
lesznek, itt sincs semmi remény arra, hogy a 
dolgok egyhamar rendbe jöjjenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— K i n e v e z é s e k . A hivatalos lap egyik 

közelebb megjelent száma szerint U felsége  a 
király Sztupjár Samo marosvásárhelyi ügyészségi 
alüeyészt a csíkszeredai ügyészséghez figyészszé, 
és Márton Imre csíkszeredai járásbíróságí al-
jegyzőt a kőhalmi járásbírósághoz al bíróvá ne-
vezte ki. 

— El j egyzés . Orbán Klek m. kir. csendőr 
őrsvezető a mult hó 28-án eljegyezte Salamon 
Erzsébetet, Salamon Béni helybeli polgár ked-
ves leányát. 

— A n a g y hé t . A kecsegtető idővel be-
köszöntött. de közepén tul uljposau megváltozott 
Márczius hő utolsó napján volt Virágvasárnap 
és ezen szent nappal elkezdődött a uagyliét, mely 
a hívőket a Husvétre. a feltámadás  szent ünne-
pére készíti előre. Vasárnap ugy a katbolikus, 
mint a református  templomot zsúfolásig  megtöltötte 
az áhitatoskodő közönség. Az előbbiben a reggeli, 
órákban Karácsony József  mondott csendes misét, 
a pálma szentelést Török Fereucz helybeli lelkész 
végezte és ugyan ő szolgáltatta a szent misét is. 
Evangéliumkor nagyobb részt iparosokból alakult 
rögtönzött dalkar énekelte Krisztus Urunk kín-
szenvedéseit igeu szépen és hatásosan. A refor-
mátus templomban Bitay Béla körlelkész mondott 
lélekemelő és tunulság09 egyházi beszédet a 
virág vasárnapi eseméuyekről. Szombaton, vasár-
nap és hétfőit  a helybeli polgári leányiskola és 
gazdasági irányú felső-népiskola  növendékeivel 
tartotta meg a röm. Nhlli. lelkész a szokásos szent 
gyakorlatokat és a növendékek a hétfón  délután 
végzett gyónás után kedden délelőtt áldoztak meg. 
A húsvét körül szokásos vallásos cselekmények 
elvégzésére ezekeu a napokon a hivők is nagy 
Bzámbau keresték fel  a róm. kath. templomot. 

— O l t á r e g y e s ü l e t i e s t é ly . A Csíksze-
reda—zsögüdi oltáregyesület lapunk számában 
jelzett, de az egyesület érdemes aleluükéuek vá-
ratlan halála miatt elhalasztott estélyét folyó  évi 
április hó U-én, Húsvét hétfőjén  fogja  megtartani 
a „Csillag" szálloda nagytermében a következő 
műsorral: I. Az egyetlen leány. gr. Fredró 1 felv. 
vígjátéka. (Rendező: Dr. Balló). Szumbaliuszky, 
földbirtokos  00 éves, dr. Balló István. I'aula, leánya 
Csiszér Gizella, domojtó Mátyás, litvániai földbir-
tokos 39 éves Dávid Ignácz. Agatha. neje Szat-
máry Sárika. Ratatiusky Kázmér, politikai birto-
kos Veress Árpád. Lujza, neje Qecző Rózsa. 
Kamilla Nagy Micsike. Pepi Nagy S Irén. Bar-
•sinszky Ágost Tauber József.  Mareczky Henrik 
Nagy Lóránt. Boldizsár Száva József.  II. Kuplék 
Énekli Darvas Béla. III. Szcczesszió Csikországban. 
(Élő újság.) I'rolog Pap Margit. Vezérozikk dr 
Balló. Tárcza Pál üizella. Belpolitikai hírek Nagy 
Lóránt. Mindenféle  Aczél Ödön. Irodalom és mű-
vészet Tauber József  Csarnok Minier Juliska, Kar 
czolat Málnási ErzBÍ. Törvényszéki csarnok Nóvák 
Albert. Apró hirdetések Veress Árpád. IV. Fuvola 
Bzóló df.  Nagy Jenő. A programm ez alkalommal 
ki is bővül, a mennyiben a műsor lejárta utáu 
rögtönzött táncz reudeztetik. Ugy tudjuk, hogy az 
érdekes estélyen igen nagy közönség fog  részt-
venni, hogy támogassa a kiválóan szép ezélt: a 
osikzsögödi templom renoválását. 

— S e g é d j e g y z ő v á l a s z t á s . A Kászon-
üjfalu  és Jakabfalva  községekből alakított kör 
jegyzői csoportban rendszeresített és ürességben 
állott segédjegyzői állásra kászonimpéri Balázs 
Sándor okleveles jegyzőjelOlt választatott meg 
egyhangolag. 

— R e n d j e l v i s e l é s i engedé ly , ő fel-
sége a király megengedte, bogy Dobrán Ágos-
ton és id. Török Antal gyergyó tölgyesi föld-
birtokosok és fakereskedők  a román-koronarend 
lovag keresztjét elfogadhassák  ás viselhessék. 

— B i r t o k v á s á r az a j g i m n á z i u m 
e lhe lyezésé re . Azon fontos  érdekeknél fogva, 
melyek a somlyói gimnázium áthelyezésével Sze-
reda város jOvö fejlődésére  nagy jelentfiséggel 
bírnak, a városi tanács a megajánlott földterü-
letbe szerzését már megkezdette a az ebbeli 
kívánalomnak siet eleget tenni. A polgármester 
a napokban már hat egyénnel lépett vá9ári 
szerződésre s azokat a vármegye alispánjával 
megerősíttetvén, bekeblezésre a telekkönyvi ha-
tósághoz be is nyojtotta. 

— I p a r i g a z o l v á n y o k az é l e l m i sze-
r e k k i s z o l g á l t a t á s á r a . Annak idején meg-
emlékeztünk volt arról, hogy a kereskedelem-
ügyi miniszter az élelmi szerek kiszolgáltatásá-
val foglalkozó  italméröket ennek gyakorolhatása 
végett iparigazolványok beszerzésére kötelezte 
3 havi időn belül. Most a nevezett miniszter 
a másodfoka  iparhatósághoz kiadott rendeletével 
a szükséges iparengedélyek elnyerése iránti fo-
lyamodványok benyújtása tekintetében meg-
állapított 3 havi határidőt a több oldalról fel-
hangzott panaszok és kérelmekre való tekintettel 
folyó  évi deczember hó 31-ig terjedő időig meg-
hosszabbította. 

— F i z e t é s b e n i e l ő l é p t e t é s e k a tan í -
tókná l . A kultuszminiszter április hó l.ével 
107 állami népiskolai tanítót részesít fizetési 
előléptetésben és pedig 800 koronáról 1000 ko-
ronára. Ezen előléptetés részessei lesznek miud-
azok a tanítók, a kik 1894. deczember végéig 
nyerték kineveztetésüket. 

— H o s s z ú é l e t k o r . E hó 30-án Buda-
pesten a Nagykorona ntczában egy szegényesen 
öltözött özvegynó rogyott össze s vittek a men-
tők a lakására, kiről kiderült, hogy Schwar? 
Esztinek hívják s 1796 ban született Sátoralya-
Uihelyt s igy tehát 105 éves, mely hosszú élet-
kor ritka halandónak jut osztályrészül 

— Társadalmi reformok.  Irta I'úris Frigyes, 
Budapest, 1!M)I. Kilián Frigyes hizománya. Szerző 
lelkes és munkás apostolu u szövetkezeti* eszmének, 
u melynek érvényesülése a kisemberek gazdusúgi 
és morális előmenetelének világszerte leguibb láb-
torául bizonyult. A szövetkezés adja meg. a legjobb 
szervezetét u kisemberek hitcliigyóncb, fogyasztásá-
nak és termelésének. Szerző helyesen mondja, miképp 
hazánknak összes társadalmi és gazdasági erőit ki 
kell husziiálnia, hogy u világversenyben megállhassou. 
De a mint a természeti erüket nem lehet kifejteni 
szerkezet nélkül, ugy a társadalmi erőket sem lehet 
kihasználni szervezet nélkül. A ini a természetben 
konstrukeziú, a társadalomban az orguuizáczió. Es 
ez organizácziónak legtökéletesebb formái,  a szövet-
kezetek. melyekben két hatalmas tényező vau jelen : 
az együttműködés és u kölcsönösség. A szövetkeze-
tek terjedése valóságos társadalmi reformot  jelent, 
mert uj, egészséges fölfogást,  gazdasági muukálkodást 
visz be társadalmunkba és pedig annak legkevésbbé 
érvényesülhető rétegeibe. Nem turthatjuk túlzásnak, 
a midőn Páris kimondja, hogy hazánkat a népneve-
lés mellett csuk a szövetkezetek tehetik igazán gaz-
daggá, függetlenné  ós műveltté, itészletescn foglal-
kozik a szövetkezetek különféle  alakjaival, a hitel-, 
értékesítési-, termelési-, fogyasztási-  és biztosítási 
szövetkezetekkel s közéletünk fejlődésének  egyes hi-
bás mozzauatnit éles szemmel tárja föl.  Az érdekes 
és hasznos tunulmány a Magyar Gazdaszövetség kiad-
ványai között jeleut meg, mint különlenyomat a 
Magyar Gazdák Szemléjéből. Ára 40 fillér.  A jeles 
munkából mutatványként jövő számunkban a „Fo-
gyasztási szövetkezetek" czimü részt fogjuk  közölni. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A ditrói önk. 
tűzoltó testület márczius hó 24-én tartott mű-
kedvelői sziníclőadáson felülfizetni  szívesek 
voltak: Takó János plébános 3 kor. 24 fillér, 
dr. Szathiuáry István és Czárán Manó 2 —2 k. 
Szathmáry János 1 kor. 20 fillér,  Balog István 
és Csiky Bálint 1—1 kor., Márton Tamás (10 
till. Mezey Imre nyug. szemlész és GyörfTy 
Sándor 40—40 til. összes bevétel 144 korona. 
Ugy a nagy és tekintélyes közönség, mely az 
előadáson megjelent valamint a felülfizető  urak 
fogadják  szívességükért a tűzoltótestület forró 
köszönetét. 

Apróságok. 
A részeg fílozoliéja.  Érdekes, valahány-

szor látom, hogy valaki pálinkát iszik rosszul 
leszek. És ha rosszul leszek, miudig pálinkái 
kell innom. 

Kellemetlen  kísérlet.  Mond csak Maki, 
miért vert el a gazdád ? Egy fái  eszteudeig beteg 
volt a gazember é9 most rajtam próbálta ki, 
tud-e ismét dolgozni. 

Hal  kereskedésben,  Tegnap vettem egy 
potykát, de nem tudtuk meg enni, szagos volt. 
Kereskedő  : f  Nó látja nagysád miért nem vette 
meg előbb! Én egy héten keresztül ajánlottam 
Önnek. 

— BodrogkŐfl.  Gcöczr Sarolt  n, a szocziális  kér-
dések  híratott  fejt  eget  öje, legutóbb  a Hodroyközről  iii  egy 
dolgozatot,  nic/yit  inon/  a Magyar  Gazdaszövetség  külön 
ix kiad.  Érdekesen  és  ronzó<ni adja  elő  e jókora darab 
föld  népének  életét  és  társadalmi  viszonyait  és  azokat  a 
változásukat,  (i  melyeken  a legutóbbi  idők  fejleményei  foly-
tán keresztül  ment. Elősorolja  azokat  az emberbaniti  és 
hazafias  alkotásokat  is, a melyeket  Stajtáth  József  gróf 
és  társai  a megromlét  gazdasági  és  erkölcsi  viszonyok ja-
vitása  ezéljából  életbe  léptettek.  Foglalkozik  a szövetkeze-
tekkel,  azok eredményeivel,  a gazdasági  tanfolyamokkal  és 
utal  arra, hogy a Bodrogköz  mindazon  hanyatlás  mellett, 
mely itt-ott  mutatkozik,  egészben  vére  emelkedik.  A dolgom 

zatat  a bodrogközi  jótékony  nőegyesillet  alapszabályai  és 
ügyrendje  fejezi  be, a melyből  azok, a kik hasonló akczióra 
magukat  elszánják,  okulást  és  irányadást  meríthetnek.  A 
füzet  Kiliánnál  kapható,  ára :i0 Jillér. 

— Bouilloni Gottfrled  sirja. A jeruzsálemi 
nagy templomban, a Szeut Sir templomában egyik 
fülkében  fekszik  a keresztyén lovagok virága, Bouil-
loni Gottfrled.  Hős volt és vitéz, ha az emberi gyön-
geségek nem kerülték is cl egészen lelkét. Kardot 
övezett a Szent Sir visszavívására és hamvai ott por-
lauak az egykori jeruzsálemi királyság földjén  a ke-
reszténység legszentebb tetnploinaban. birja fölött 
hat oszlopon egy nagy kőlap állott, felirata  ez volt: 
„Itt nyugszik a hires Bouilloni Gottfried,  a kl ezt 
az egesz földet  meghódította a keresztény vallásnak, 
a kínok lelke Jézus Krisztussal nyugodjék.11 Azóta 

elpusztult a sir, de a hős ueve nem pusztnl el mert 
<'gy egész korszakot jelent. Az ezüst vértes, keresz-
tes jelti lovagok egyik vezére, a kl elment a Szent-
földre  és harezot vitt a mi Urunkuak sírjáért."A ke-
resztes hadnál seminí sem inutatia jobban a közép-
kor legfőbb  oszlopának, a pápaságnak nagy hatalmat. 
A hit, a mely egesz élet őket irányította, a pápaság* 
bao lelte legelső letéteményesét. A pápa átka királyo* 
kat taszított le trónjukról, országszerte bezárta a 
templomokat s a neki ellenszegülő király elvesztette 
népe hűségét. A, pápa egész neinzeket oldott fel  a 
hűségeskü alól. Éles fegyver  volt a kezében az egy-
házi átok, A mig nagyon is gyakori használatban cl 
nem tompult és erejet nem veszté. IV. Henriktől el-
pártoltak rendekkel összes hűbéresei, mikor a pápá-
uak ellenszegült és a király Konrád fiával  és fele* 
ségévrl tél idején elindult Speyerből és Olaszországba, 
ment. Két napon át vezekelt Canossa kapuja előtt, 
inig végre a pápa feloldotta  az átok alól. Ez a jele* 
net fejezi  ki a Középkor egész szellemét. De lassan 
az elnyomott világi rendek, királyok és császárok 
kezdik felemelni  fejüket,  a pápai hatalom épen túl-
súlya miatt kezd veszíteni erejéből s lassanként elő-
készül a világi uralomnak függetlensége  az egyházi-
tól, Erről a korról beszél a Nagy Képes Világtör-
ténet V. kötötc, melynek 101. és 102. füzetei  most 
jelentek meg. Az egész nagy mü 12 kötetből fog  ál-
lani, szerkesztője dr. Murczali Henrik akadémikus, 
egyetemi tanár: az V. kötetet a kitűnő tollú törté-
iiL-tiró, dr. Mika Sándor irta. Egy kötet ára diszkö-
tésbeii 16 kor., kapható füzeteuként  (a 60 fill.)  és 
havi részletfizetésre  is a kiadó-társulatnál, Révai 
Testvérek írod. Int. llészvénytársaságnál. Budapest 
VIII., Ü lloi-ut 18. sz. 

VALÓDI BORT venni akarók 
kérjenek árjegyzéket Székely Borke-
reskedéstől, Székely-Keresztár. 

HIVATALOS RÉSZ. 

Pályázati hirdetmény 
a m. kir.  honvéd  főreáliskolában  és a hon-
véd  Ludovika-Akadémiában  az 190H1902. 
tanév kezdetén  betöltendő  államkőltséges 
(teljesen  díjmentes  vagy féldijmentes),  to-
vábbá alapitványos és fizetéses  helyekre. 

I. A h e l y e k n e m e és s s á m a . 
Az 1897-ik évi XXllI ik törvényczikk értel-

mében szervezett honvéd nevelő és képző inté-
zetek I. csoportjában az 1901/1902. iskolai év 
kezdetén (a houvid főreáliskolában  szeptember 
I-éu, a honvéd Ludovika Akadémiában szeptember 
"24 én) 50—50, részint teljesen díjmentes, részint 
féldijmentes  államkőltséges, illetőleg alapitványos 
és fizetéses  bely fog  betöltetni. 

Ezen helyek közül esik : 
a) a soproni honvéd főreáliskola  I. év-

folyamára  : 
20 teljesen díjmentes államkőltséges hely; 
"21 alapitványos hely, és 
') részben féldijmentes,réBzbenfizetéses  hely; 
b) a budapesti honvéd Ludovika-Akadémia 

I. évfolyamára: 
O teljesen díjmentes államkőltséges hely, 
31. alapitványos hely és 

14. részben féldijmenteB,részbenflzetéseshely. 
A honvéd főreáliskola  II. és III. évfolyamába 

rendszerinti felvételnek  nincsen helye ; ezen év-
folyamban  csak azon helyek fognak  betöltetni, 
melyek természetes fogyaték  (halálozás, elbocsá-
tás stb.) következtében jutnak üresedésbe. 

I I . F e l v é t e l i f e l t é te lek 
1. A pályázó magyar állampolgársága: 
Igazolaudő a törvényhatóság vagy a járási 

tisztviselő által kiállított honossági bizooyitvâny-
nyal, a melyben a községi illetőség is kiteendő; 

2. A pályázó testi alkalmassága a katonai 
nevelésre; 

Igazolandó valamely honvéd vagy közöa 
hadseregbeli (hadi tengorészetbeli) tényleges álló-
mánybeli orvos által szabályszerűen kiállított or- ^ 
trosi véleményuyel; a beoltás pedig — ^ meny-
nyiben azt az orvosi vélemény nem igazolná — 
külön hímlőoltási bizonyitványnyal. 

(Folyt, köv.) 

Laptulajdooos: 
G Y Ö R G Y J A K A B ÖRÖKÖSE. 

Sz. 410-1901. 182] 1—2 
Árverési hirdetmény. 

A Szent-Péter egyházmegye tulaj-
donát és Csik-Taplocza község jutalékát 
képezó „Tarhavas", „Alsó-Szlatina" és 
„Felső-Szlatina" nevezetű havasi kaszá-
lók nyilvános árverésen haszonbérbe 
fognak  adatni. 

A „Tarhavas" kikiáltási ára 800 kor. 
A „Felső-Szlatina" kikiáltási ára 

600 korona. 
Az „Alsó-Szlatina" kikiáltási ára 

1000 korona. 
Az árverezés 100L évi április hó 

20-án d. e. 9 órakor Csik-Taplocza 
községházánál fog  megtartatni, hol az 
árverési feltételek  a hivatalos órák alatt 
— előzőleg is — bármikor betekinthetök. 

A k ö z s é g i e l ö l j á r ó s á g : 
Csik-Taploczán, 1901. április 2-án. 

Csedó Domokos, Gegö István, 
jegyző. bíró. 



is . C S Í K I L A P O K . szám. 

Síékely-Egyesillet titkári és péitári hivatal, 
Budapest, VII., Vőröamarti utcza 19. B>. 

11—1001. Másolat. 

Pályázat. 
Ssékely-férfl  ós nioaelédek jutalmára. 
A Székely-Egyesület a nélmi bankházi Acs 

Károly álul a Romániába való székely kivándor-
lás ellensúlyozására tett alapítvány ez évi kamat-
ját az egyesület részéről H00 koronára egészítvén 
ki, ebből az összegből a folyó  1901. évre, oly 
síékely-férH  és nócselédek jutalmazására kik ez 
idő. szerint Csik, vagy Háromszék vármegye terü-
letén szolgálatba állanak, külön-külön mindegyik 
vármegyében 10—10 <10 koronás s igy összesen 
erre az évre 600 korooa jutalmat tUz ki, és pedig 
felerészben  férfi,  felerészben  nőcstlédek azúmiira. 

E pályázatban csakÍB oly székely férfi  vagy 
nőcaelédek vehetuek részt, kik hiteles előljári'mági 
bizonyitványnyal tudják igazelui, liogy Csik vacy 
illetve Háromszékvároiegyébeu egy vagy több 
szolgálatadónál 5 esztendőt szolgáltak s a jutalom 
kiadása idején is szolgálatban vaunak. Férli i-se 
lédeknél szükséges annak az igazolása, liogy 24 
éves, nőcselédellnél pedig, legalább '20 éves élet-
kort betöltötte. 

A székely egyesülethez intézendő folyamod 
ványok a községi elöljáróság utján Csik, illetőleg 
Háromszék vármegye alispáni hivatalához külden-
dők. az alispáni hivatal által jutalmazásra kijelölt 
pályázók közül a Székely egyesület választmány a 
által a legérdemesebbeknek ítélt cselédeknek a 
40—40 korona jataloiat az egyesület megbizottja 
ez évi karácsony ünuepén elismerő oklevél mel-
lett adja át. 

A kellően felszerelt  folyamodványok  legké-
sőbb ez é v i j u n i u s h ó 20-ig küldendők be 
az alispáni hivatalhoz. 

Budapesten, 1901. február  12-én. 
Dr. Bedő Albert s k. 

elnök. 

276. szám. l ' l] l - t 

á. »01. 

Hirdetmény. 
A közúti kerületi kir. felügyelő  urnák 1901. 

évi márczius hó 20-án kelt 32 számú rendeleté 
vet a Héjjasfalva—gyimesi  államut 12a—132 
klmt. szakaszán lévő 114. és 115. számú miitár-
gyak helyreállítására 5212 korona 81 fill.  összeg 
erejéig 'és a Maros-Vásárhely—gyergyó szentmik-
lósi államut 9—10 klmt. szakaszán lévő 5. szátnu 
Ilid újraépítését 2598 korona 18 fillér  összeg 
erejéig engedélyezte. 

A fent  említett munkálatok foganatosítása 
nak 1 iztositása czéljából az 1U01. évi április hó 
29-i napjának délelőtt II órájára a csikmegyei 
m. kir. államépitészeti hivátal helyiségében tar-
tandó zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenezni óhajtók felhívatnak,  hogy » 
fennebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalá-
sára vonatkozó az engedélyezett költség után 
számítandó, s a részletes feltételekben  előirt ö"/0 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat, a két mun-
kára külön, a kitűzött nap délelőtt 10 órájáig a 
nevezett hivatalhoz aunyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe 
nem fognak  vétetui. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó uiii 
szaki miivelet és részletes feltételek  a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes híva 
talos órákbau uaponkiut megtekinthetők 

Csíkszeredán 1901. évi márczius hó 29 én 
m. kir. 

504-900. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-
Szentmibály község végrebajtatónak Gál And-
rás és Antal Zsigmond végrehajtást szenvedők 
elleni végrehajtási ügyében 100 korona s jár. 
iránti a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
lévő Csik-Szentmihály község határán fekvő  a 
csikszentmibályi 424 számú tjkvben A. f.  1. 
rendszám 1370., 1371. hisz. belsőre 320 korona, 
2. rsz. 2024,'a. brsz. erdőre 4 kor., 3. rendsz. 
2228., 2229. brsz. kaszálóra 6 korona, 4. rsz. 
2364. brsz. szántóra 38 korona, 5. rsz. 2423 a. 
brsz. szántóra 14 korona, 6. rsz. 2524/2. hisz. 
szántóra 8 korona, 8. rsz. 2738/,. hrsz. szán-
tóra 6 korona, 9. rsz. 2916. brsz. szánlóra 4 
kor., 10. rsz. 3204/i. hrsz. szántóra 14 korona, 
12. rsz. 8961/,. brsz. szántóra IOkor., 13. rsz. 
9017. brsz. szántóra 12 korona, 15. rsz. 9127. 
hrsz. kaszálóra 13 korona, 16 rsz. 9135 3. hrsz. 
legeidre 4 korona, 17. rsz. 9152/,. hrsz. kaszá-
lóra 34 korona, 18. rsz. 0152/r,. hrsz. kaszálóra 
13 koronában megállapított kikiáltási árban, 
Gál Vitns társtulajdonos jutalékára is a csik-
szentmibályi 412 számn tjkvben A. f,  1. rend-
szám 1330. 1331. brsz. belsőre 320 koroná-
ban megállapított kikiáitási árban Antal János 
és neje Gál Juliánná társtulajdonos jutalékára 
is, a csikszentroihályi 343. sz. tjkvben A. f. 
1. rendszám 1407/,. hrsz. szántóra 4 korona, 
8. rsz. 2487. hrsz. szántóra 4 kor., 3. rendsz. 
2541., 2513. hrsz. kaszálóra 40 kor., 4. rsz. 
3663. hrsz. szántóra 16 kor., 5. rsz. 2635',. 
hrsz. szántóra 30 korona, 7. rsz. 3643. hrsz. 
szántóra 14 kor., 8. rsz. 2678. hrsz. szántóra 

3 korona, 9. rsz. 8537. hrsz. szántóra 6 kor., 
11. rsz. 9681/,. 9682. brsz. szántóra 18 kor., 
12. rsz. 9681 /.->. brsz. szántóra 2 koronában 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. évi május 
hó 6-lk napjának délelőtt 9 órakor Csik-Szent 
Mihály község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanok becsárának 10"/„-iU, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. g-áhan jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt in. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-áhan kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
l.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a lii-
rósAgnAI előleges elhelyezéséről kiállítóit szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kell Csik-Szereda, 1901. évi január 19-én. 
Qecző Béla, 

[Ml| 1—1 kir. tvs/.iiki liirö. 

fiatalé!  A h í r e s 

Mmmrnmm 
> zacskóin 
rajtán a MAÜTHNÍR-NÉV. 

Jjnelyen nincs rajt.azj 
uuraniltr~~ " 

Jobb  és Hicf/bizhdfóbb 

gazdttsáyi-  és hcrti-moffval; 
nem léteznek mint a minőket 

2*7 é-rr ó t a szállít 

MAUTHNER ÖDÖN 
k i r. uclv.-iri m . t ^ k 

BUDAPESTEN 
Indák .-s 1 VII. Rottcnbiller-utzca 33. 
rjktúrnk: t (Kii/.uti vilhimos 111. ir:'illüln-U 
Kláru«itú 1 VI. Andróssy-ut 23. 

Iii-lysi'-P-k: "I (A in. kir. II|H-I-,IV:I1 syriubeiil 
220 oldalra terjedő képes árjegyzékét kiváltatta 

ingyen és bérmentve "küldi. 

Sz. 1112,1901. 
tlkvi 

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

könyvi balóság közhitté 1. szí, hogy a csik 
somlyói lóm. kaili. isknlAk pénxalapia végrehaj-
tatónak Szabó Déues végrehajtást szenvedő elleni 
200 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyéleu a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő Oikniadaras község halál án 
fekvő  a csikinadarasi 1. Kész bB száuiu tjkvlien 
A. f.  1. rendszám 169 hrsz. belsőre 320 kor.. 
3. rsz. 1070. hrsz. szántóra 22 korona, 4. rsz. 
(2364., 2365.) hrsz. szántóra 3 kor., ti. rsz. 2-178. 
hrsz szántóra 4 kor., 7. rsz. 211)3. brsz. szán-
tóra li koronában megállapított; időközben Hor-
váth Má é és neje szili. Szabó Anna tulajdonába 
átment a csiktnadarasi I. Kész. 1G70 számú 
tjkvben A. f.  1. rends/.Am 357'J. hrsz. kas/Alóla 
60 koronában niHgállapi'olt kikiáltási árban, a 
a csikmadarasi I. Rész. 88 s/.tjkvben A. y 9. 
rsz. 3917., „ül8. hrsz. kaszálóra és szántóra 
melyre Szabó Jáuos és neje Juhász Krzsébet 
előjegyzést nyerlek 22 korona, 10. ívudszáui 
4038. hrsz. szántóra 10 kor., 11. rsz. 4351. 
brsz. szántóra 17 korona, 12. rsz. 4392. hrsz. 
szántóra 5 korona, 13. rsz. 4503. hrsz. szántóra 
20 kor., 14. rsz. 4898. hrsz. kaszálóra, melyre 
Szabó János és neje Juhász Erzsébet előjegyzést 
nyerlek 2G korona, 15. rendszám. C026. hrsz. 
legelőre 5 korona, 16. rsz. 6758. brsz. kaszálóra 
23 korona, 17. rsz. (67<i2„ 6765 ) hrsz. kaszá-
lóra 37 korouA, 18 rsz (G772., 6776., 6778.. 
6777.) hrsz. kaszálóra 84 korona, 19. rendsz. 
6922. hrsz. kaszálóra 35 korona, 20 rsz. G9S8. 
kaszálóra 26 kor. 21. rsz. 7360. hrsz. szántóra 
6 korona, 22. rsz. 7366. hrsz. szántóra 6 kor., 
23. rsz. 7499. hrsz. szánlóra 5 kor., 24. is/ . 
(7610., 7612.) hrsz. szántóra 1 korona, 25. rsz. 

(713/2 , 7944.. 7945., 7946., 7917, 7948/,.) hrsz. 
kaszálóra 16 korona, 26. rsz. 7964., 7965.) 
hrsz. kaszálói a 18 korona, 27. rsz. 2827. hrsz 
szántóra 55 korona, 28. rsz. G923. hrsz. ka-
szálóra 35 kor., 29. raz. Ü987. hrsz. kaszálóra 
10 kor., 30. rsz. 7498. hrsz. szántóra 15 kor., 
32. rsz. 6049. hrsz. legelőre, melyre Lőrincz 
(jyörgy tulajdonjogi előjegyzést nyert 6 koroná 
lian ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1901. évi május hó 20-ik napjának délelőtti 9 
Órakor Oikmadaras község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is elailatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának IO°/o-it készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t-cz. 42. §-ábau jelzett árlolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó l-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazaágügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldölt kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi január hó 
31-ik napján. G e c a ő Bé la , 

[77] l - l kir. tvszki liiró. 
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Gyomorbajban szenvedőknek! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterhclésc,  akár pedip hiányos, 

nehezen emészthető, ipon meleg vagy igen hideg ételek élvezése, vagy pedig rendetlen elel-
uióiJ altul muciiknak valamely gyomorbujt, nevezetesei*.: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyalkásodást 

szereztek. egy kitúrni háziszer ajánl tat ik. melynek kiváló hatású már sok év óta ki van próbálva. 
]'./. nem más. mint az 

ULLRICH HUBERTféle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből és a legki-
tűnőbb jó borból készíttetik, erősíti és táplálja az ember emesztoszervesetét, elhárítja 

az ernesztési zavarokat és az egészséges vér újra képzésére kiválólag hat. 
A lenim-vezett Fiiszeresbornak kellő Illőben való iiiiszuáluta által u gvomorbajok már 

ruhájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmeskedni, hogv azt kellő 
időben használja. A krónikus gyoniorhujnál fellépő  jelenségek, milyenek: a főfájás,  fel  bő-
fögések,  noellégés. puffadás,  hányással egybekötött émelygés, még hu olyan hevesek 
lépnen is fel.  a bornak néhányszori élvezete után azonnal elenyésznek. 

l ' l 11 ÍO'I I l ' l , s a i l M i l ^ kellemet len következményei, in int u szorulás kolikus 
k . ^ t íVl l l lp lll(lr> fájdalmak,  szivdobog .s, álmatlanság valamint u vériolulások 

n inájhun. léphen és a verőrzér rendszerben laranyeres hántulmak) u Füszeresbor áltul 
gyakran )£T<'ij uvoistin eíliánltatnak. A fiiszereshor  inepsziinteti u nehéz emésztést és könnyű 
székelés által az ulkulmatlan a pyoinorhól és helekhól cllávolitia. 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, eleró'tle-
na r̂yiészlu-n u rossz emésztésnek, hiányos vérképzőJésnek és a máj beteges 

III IH r> ál lapul ának a következményei. Az él vát;yialunsá«r. az ideges elernyedés és 
leliati^tilisái^. tuváhbá a iíVükuri fejfájások,  az áliuathin éjszakák lassanként végkép kimerítik 
az einheii, A liis/ereslior az el^yen^iUt életerőnek uj impulszust ad. — A Fiiszereshor 
íokt»//.a az étvágyat. ehíiui>z«liija az emésztést és láplálko/.ásl. kormányozza uz nnyuf;cserét, 
iryoi^iija a véiképzütlést. lersiIlapiliu a felingerelt  idegeket és egészen uj életkedvet tereint. 
Mindezeket számos elismerés és hálairal l>izouvitja. 

A íi'iszereshor pahu zkokhan 1 fit  .">0 kréri és •> írtért a következő pyófiyszerlárakhan 
kaphat.'.: ( >ikszer<-dn, ('sik-Szépviz. ('sik-Szeni miklós, Karc/falva.  Kápolnás-Oláhfítlu,  llo-
moród. hálva, Hö<;öz. haróez. Zoinhor. Han>l, Teh-pli-liaezon, Tusnád, liáiikfulvu,  Csik-
S/.ent j;vöi i;v. S(ismez<i, (í veiw«t-S/.ejjtmikh>s. (í vn^vó-Dit ró. (iver^'vti-Alíalu. Ctvei jrv/i-
Tr.l.urves. (tv.-l jfalii.  Csik-Szentmárton. Kászon. Paraj.I. Siklód, Koroiid, Kté.l. Farkasluk.i. 
Szék-lv-kt r.'szlur. lirkeil. Felek. Szász-lvereszlnr. Ka.:/.a. Kőhalom. l\'ra. A.-llákos. liodok, 
Miki,-vár. N.-Ajta. Mtilöii, Zalán. Cs-rnátnn. Heret-zk. Xaimlu. Sepsi-Szeiitírvör^v, Kézdi-
\ ásárhely s i^v továhh Magyarország és Ausztria minden iiaicyohh és kisebh helyiségeiben 
le\ o i;yó^ryszert árukban. 

A esikszereihii ^y.^yszerlárlM'.l Füszeresbor eredeti minőségben három és háromnál 
több palarzkkal megrendelésre kiihletik Ausztria Magyarország valumennyi helységébe. 

WB̂  Utánzásoktól őrizkedni keli. ,0Wtm 1237110 1 -> 
ULLRICH HUBERT-fele  Füszeresbort kell kérni!!! 
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Hagy: 
Balog: 
Nagy: 

Mondd esak kérlek Halosţ. vettél inasadnak már osztálysorsjegyetV 
Még nem, mert nem tudom, melyik a legszerencsésebb fóáruila. 
A legszerencsésebb fóárutla 

S I J 

Nagy: 

Balog: 
Nagy: 

Budapest, Városház-utcza 14. 
(iondold esak kedves barátom, minő szerencsés] ember, rövid idó allat már 
k é t s z e r nyerték nála a jutalomdijat! 
Mi az a „Jutalomdíj"? 
Jutalomdíj, barátom az a legnagyobb nyeremény 

600,000 korona. 
gálnak 
Mi az 

ki, a luizás 
KII ebben a főárudálian  játszom és mondhatom, hogy nagyszerűen szol-

lakásomon van a huzási jegyzék. 

kor. '.'a sorsjegy 150 kor. 

után azonnal 
sorsjt ára az elsó osztályú sorsjegynek V 

'/, sorsjegy 12,— kor. 1 , sorsjegy 6.— kor. '/r sorsjegy 3. 

Hagy: 

Balcg: 
Nagy: 
Balog: 

I)e hogy rendeljem illeg a sorsjogyetV 
Veszel egy - kros levelezőlapot, kiválosztol az alábbi számok közül egyet vagy 
többet és megírod, hogy küldjék utánvéttel a czimedre. Ha a pénzt pnstautalványon 
előre beküldőd, elegendő, ha a szelvényre ráírod a cziinedet és a számot, a 
melyet kiválosztoltál. 
Kz nagyon egyszerű és nem is drága! 
De ne várj soká és rendelj azonnal. 
Akkor sietek, azonnal irok és rendelek egy szerencseszámot 

J . 

141 Ki 
78010 
(i',155!) 

l'ócláriisitónál 
Budapest, Városház-utcza 14. 

= S z á n a j e e r y z ó l c : 
57894 80505 43222 
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23535 
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23525 V, 
14129 '/, 
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Nyomatott Csk-zeredában, a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




