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Politikai helyzet. 
A már hetek óta tartó helyzet csak-

nem változatlan. A függetlenségi  párt el 
van határozva, hogy a legnagyobb erély-
lyel folyíatja  az obstrnkeziót, a kormány 
pedig, a szabadelvű párt zömének támo-
gatása mellett, szintén megmarad állás-
pontján. Mindenütt elborulás, mindenütt 
komor fellegek,  sehol sem csillan fel  egy 
reménysugár, mely bevilágitna a sötét-
ségbe s az áldatlan helyzetből a kivezető 
utat megmutatná. 

A kormány és a szabadelvllpárt vé-
gig akarják küzdeni a harezot és bele-
mennek a törvényen kivüli állapotban, 
melyet az ellenzék makacs magatartása 
idéz elé. 

A kormányelnöknek azonban nincs 
szándékában az erőszakot erőszakkal vi-
szonozni. Nyugodtan fogja  Ittmi az álla-
potot s olybá tekinti a helyzetet, mintha 
a kormánynak iudemnitása volna s en-
nek korlátai között fog  kormányozni és 
fizetéseket  eszközölni. Sem ujonezot nem 
szednek, sem adót végrehajtás utján nem 
követelnek. Arra is el van határozva a 
kormányelnök, hogy addig a mig a tör-
vényen kivllli állapot tart, a képviselő-
házat fel  nem oszlatja, el nem halasztja 
és be sem rekeszti. 

Tényeiért a felelősséget  egymaga 
fogja  viselni, nem fogja  azt megosztani 
senkivel, mert bizik politikája tisztaságá-
ban, de mindenekfelett  bizik a közvéle-
mény józan és higgadt részében, mely 
végre is meg fogja  sokalni a dolgot, fel-
támad és lehetetlenné teszi az obstruk-
cziónak továbbbi pusztítását. 

Egyet ért ebben a kormánynyal és 
miniszterelnökkel A p p o n y i Albert gróf 
és a volt nemzeti párt tagjai is, kik elha-
tározták, hogy ki fognak  tartani Szél és 
a kormány mellett s mUködésUkben tá-
mogatni fogják. 

Vannak azonban a szabadelvű párt-

ban olyanok is, kik a Széli Kálmán el-
járását nem tartják elég szigorúnak s 
erélyesebb rendszabályokat követelnek: 
nevezetesen a házszabályok szigorítását 
és a klotllr behozatalát, valamint azt is 
vitatják, hoţry a házat a törvényen kivllli 
állapotban is fel  lehet oszlatni. — Széli 
Kálmán azonban ezen rendszabályok al-
kalmazását nem tartja helyén valónak s 
többet vár az okos türelem politikájától 

A függetlenségi  párt kitartással és 
megfeszített  erélylyel folytatja  az cbslruk-
cziót, engedékenységről meghátrálásról egy-
általában szó nincsen. Azt mondják, hogy 
vannak a pártnak olyan, még pedig te-
kintélyes tagjai, a kik igen szeretnék ki-
kerülni a törvényen kivllli állapotot, dc 
ezek sznva most már elhangzik az indu-
latok viharában s nein valÓBzinü, hogy 
mérséklő magatartásuknak a párt nngy 
többségére befolyása  legyen. — Ezek el 
vannak határozva a végsőig küzdeni s 
addig megállani nem fognak,  a mig vngy 
nem győznek vagy pedig lc nem győ-
zetnek. 

A néppárt nem obstruál, de a sza-
badelvű pártnak sem segédkezik, inkább 
figyelő  állást foglal  el, ő tudja miért ? 

Ilyen a pártok helyzete és szándéka, 
n mint ezt az újságok nap-nap mellett 
hirdetik. 

A pártoknak ilyen álláspontja mel-
lett, a kényes helyzetből való kiszabadu-
lásra nem igen van reménység s nagy a 
valószínűség arra nézve, hogy a törvé-
nyen kívüli állapot, melyet különben 
egyik pár t sem óhajt, miután csak rom-
lást és veszedelmet hozhat, bekövetkezzék. 

Mert igazán csoda kellene ahoz, hogy 
a dolgok ilyen állása mellett a pár nap 
rendbe hozná azt, a mit hónapok hosszú 
sora elrontott. Igaz ugyan, hogy Saulusz-
ból is pillanat alatt lelt Paulusz, de ma 
már csodák nem igen történnek. 

Hogy mi következik azután, ha már 
egyszer a törvényen kivüli állapot beállott, 
a i t előre megmondani senki sem tudja. 

Lehet, hogy némi engedmények árán 
a függetlenségi  párt felhagy  az obstruk-
czióval s vissza tér a dolgok régi rendje. 
Ilyenről tudósítja lapját egy külföldi  uagy 
lap bécsi levelezője. Ki azt újságolja, 

• y május első felében  a király Duda-
pestre jön, a hol nagy Ünnepségek lesz-
nek, még pedig nem üres kézzel, iinnem 
magával hozza a két éves katonai' szol-
gálatot, mely talán alkalmas lesz arra, 
hogy megszüntesse a válságos állapotot. 

Bekövetkezhetek azonban az is, hogy 
az áldatlan küzdelem tovább tart, ekkor 
természetes, hogy az ország józan és 
higgadt közvéleményének kell erélyesen 
közbelépni, hogy az ellenzék további erő-
szakosságait meggátolja. 

= Györffy  Gyula összeférhetetlen-
sége. A képviselőház összeférhetetlenségi  bizott-
sága ápril 22-én délután öt órakor gróf  Andrássy 
Tivadareluöklésével ülést tartott, nu.alyen a Györffy 
Gyula képviselő elleti bejelentett összeférhetetlen 
ségi ügyet tárgyalta. Mindenekelőtt a képviseld 
ház elnökének értesítését olvasták fiil,  amely aze 
rint Feldtnaun lande, budapesti betűszedő ÖSBZO-
férhotetlenségot  jelentett bo üyörffy  Gyula kép 
viselő elleti a fonógépek  ügyébeu. A bizottság 
titkoa szavazással egyhangúlag lleiucz Hugót vá 
liisztotta előadóvá 

Tárgyalás előtt üyörffy  Gyula utalt arra, 
hogy a mostaui bejelentés alapja oly összefér 
hetetlünségi eset, ainoly egy korábbi mandátum 
idejéből már bejelentés tárgya volt. Kijelentette, 
hogy azt B mandátumot letette a ezzel az állító-
lagos összeférhetetlenség  is uiegbziiul, minek ki) 
vetkeztébeu a bizottság az eljárást ellene meg 
9*ünletlc, e határozatról a Háznak jelentést tett 
a jelentését a Ház tudomásul ia veuo. Az eljá-
rás inegsziiatotéséiiek a Ház által történt tudo 
inasul vétele után ismét képviselővé választották 
Az uj megbízólevél kiállítása éa a Háznak történt 
bemutatása óta felmerült  tények alepjáu össze 
férhetetlenségi  esetet lehet bejelenteni, de előzd 
mandátum idejéből nem. Miuthogy pedig e beje-
lentés az előző mandátum idejében állítólag fel 
merült összeférhotelleUBégi  esetre vouatkozik, 
ennélfogva  mint tárgytalan, visszautasítandó 
kérte a bizottságot, hogy a bejelentést, mint tárgy 
talant, utasítsa viasza. A bizottság zárt ülésében 
azt határozta, hogy Györffy  Gyula kérésének nem 
ad helyt, miután a házszabályok értelmében n 
bizottság köteloa a hozzá utalt ügyekben eljárni 

is az ügyek elbírálására utasítást sehonnan el 
uem fogadhat,  üyörffy  Gyula kijelentette, hogy 
a bizottság e nyilatkozatában nem nyugszik meg, 
a további eljárásban nem vesa részt éa kérte a 
bizottságot, hogy as eaetről a Házaak jelentést 
tegyen. A bizottság ismét zárt üléaben hosott ha-
tározattal kimondta, hogy Györffy  Gyulának ezt 
a kéréaét nem teljesíti. Györffy  Gyula kijelentette 
erre, hogy miután a bizottság nem teljeaitette 
kérését, ő maga fogja  megtenni aa előterjesztést 
a képviselőháznak. Györffy  távozott a bisotság-
bői, amely ezután kihallgatta Hegyeshalmy oaz-
lálytanácsoBt és pótlólag még Szterényi miniszteri 
tanácsost. 

A képviselőház ápril 23 án tartott üléaébeu 
Györffy  Gyula az összeférhetetlenségi  bizottság 
eljárását vele szemben, mint mentelmi esetet je-
lenti be. Elmondja a inaga összeférhetetlenségi 
esetét, inely ugy állt elő, hogy ó a Magyar Le-
számítoló és Pénzváltó Banknak jogtanácsosa volt. 
yzóló le is moudott akkor mandátumáról az öaaze-
férheletleiisegi  biréság Ítélete folytán.  — Mint 
tijoiinau megválaszolt képviaelA foglal  most 
helyet a Házban az összeférbetleuségl  bejelentén 
most ugyanaz alapon ellene megismételtetett. 

A bizottság meg is hívta már szólót B kér-
désére tudomására adták, hogy ez a bejelentés 
ugyanarra az esetre vonatkozik, mely ugyané 
bizottság által már megszüntetetett. Ssóló rá mu. 
intuit a bizotuâiţ előtt arra, hogy törvéuy, mely 
a bizottság ujabb eljárását elrendelné, nincs és 
törvény hij-in a bizottság ellene el nem járhat. 

A képviselő immunitását nemcaak a rendea 
bíróság sértheti meg, hanem a képviselőház egy 
bizottsága is, mely törvény híján éa nem törvé-
nyes alapon jár el. Az a kérdés tehát, ellürhető-e, 
hogy egy bizottság a Háznak akármilyen tagját 
igy törvény nélkül mandátumátél megfoszthassa. 
Nem az A személyéről, hanem a képviBelö jogá-
ról van azó. Nyolcz hőuapig tűrte aiólé a nyil-
vános megbeazéléat, melylyel as aa összeférhetet-
lenségi eBete a nagy világ előtt járt. Az aa ügy 
most megszűnt. Akkor 8 hónapig hallgatolt a tűrt 
a Ugy lüut fel,  ininl egy azemenazedett gazem-
ber. .Most azonban, mikor a törvéuy hiján újból 
el akarnak járni ellene, föl  kell aiélalnia. 

Elnök: A házszabály alapján a mentelmi 
bizottaághoz utasittatik a bejelentés. 

Heincz Hugó : Mint az összeférhetetlenségi 
bizottság előadja, annak megtámadtatáaa cziméu 
kér szót. 

Elnök : Csakis a Ház eugedelmével szélhat. 
A Ház megadja a nzólésjogot. 

Heinoz Hugó : Györffy  állitáaa nem áll, mert 
két összeférhetetlenségi  bejelentés volt ellene a 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Utazási élaéaysk Csikszeredátál Predaálaa és 

Koastanzáa át Konstantinápolyig és vissza. 

(Folytatás.) 
Más nap a reggelizés után a Caizmigur 

parkot  kerestük föl,  hogy as ültetvényeket és 
üvegházakat megtekintsük. Itt a kertészek éppen 
a gyönyörű gruppok minden lehelé virágból valé 
összeállításával voltak elfoglalva.  Ebben a park 
ban egy mesterségesen készített tó van, melyen 
nyaratszaka a közönség csolnakázásaal mulatja 
magát. A tó köralaku, feneke  betonirozva van a 
a körülötte fekvő  aok szökő kot kellemes szóra-
kozást nyújt a ssemnek. Ugyancsak itt egyebek 
mellett láttam egy nagy hat méter magas oaerefa 
törzset, melynek belsejében egy lakhaté asoba 
van teljesen berendezve. A fatörzs  pár méter 
távolaágbél aaemlélve egészen természetesnek 
néz ki a osak közelebbről nézve, veszi as 
ember énre. hogy mesterségesen van késaitve. 

A park világítására gás és villunyoa vilá-
gítást haaanálnak, utóbbit ünnepélyes alkalmak-
kor. Bárha a parkban valé tartózkodás igen 
kellemes volt, mégis osak ciceronénkkal együtt 
felkerekedtünk,  hogy felkeressük  útitársainkat a 
Carol hotelben, a kik már vártak reánk, midén 
jó reggelt kivántnnk nekik. 

Teljesen kipihent tagokkal a már igen 
élénk utesákon keresetül a Calea  Viktoriá-r* 
sétáltunk. A város esen utozájában Igen élénk 
forgalom  éa mozgalmas élet van. Ugyanitt van 
az egysserfi  kinéséan kir. kastély egy kis udvar-
ral ; oaupán osak as itt felállított  kstonsi éiség 
mutass, hogy ebben as épületben nem köaön-
aégea eaalád lakik. E nélkül as idegen nem igen 
tudná, hegy esen egyszerű egy emeletes épület 
kiknek szolgál lakásni. 

Dolgom volt konzulátusunknál Is, mivel 
fürdőm  ügyében blzonyoa körülményekről akar-
tam tudakozódni. A koosulátusaa Igen szívesen 

éi nagy előzékenységgel fogadtak  s a telvilágo-
aitásokat olyan készséggel és elköteleső médou 
adták meg, a milyent valébau nem reméltem. 
Ezen alkalommal ura ia megkértem a konzult, 
hogy eszközölne ki számunkra engedélyt a kir. 
palota megtekintésére. A konzul ur ugy nyilat-
kozott, hogy a palotában egyáltalában Bemmi 
különös látni való uinos, s külöuöseu azokra 
nézve, kik a budapeati kir. palotát és a bécBÍ 
burgol már látták, az itteni kir. palota belsejé-
nek megtekintése semmi különös értékkel nem 
bir. Eaen okból lemondtunk a palota megtekin-
téséről s végig sétáltunk a Calea  Viktorián, 
a melynek bejárása kocáin ia megtart egy jó 
éráig. Azután megszemléltük a gyönyörű uyári 
lakokkal boépitett Villa-negyedet, mely a városon 
kivül fekszik.  Innen aztán egéBzen ellenkező 
oldalon különböző asép éa kevésbé szép ulczákon 
keresztül visszatértünk a vároa közepébe, a hol a 
legjobb étvágygyal fogyasztottuk  el a gazdag 
ebédet, melyet a Carol hotel kitűnő konyhájából 
gáltak föl. 

A fekete  kávét a bulevardon a Schreiber-
féle  kávéházban élveztük, mely elegánczin tekin-
tetében semmi kivánui valót nem hagy fenn. 
Igen aok helybeli éa idegen intelligena ember 
látogatja ezt a helyet, A nagy forgalomra  azon 
ban azükség is van, mert a bérlő a helyisége-
kért évenként 18000 frank  bért fizet.  A pinozé-
rek egyenlő szabású galambszinü frakkjaikkal  éa 
fehér  kesztyűikkel igen jó benyomást tesznek a 
vendégre, egyébiránt e helyen a nyugateurópai 
kultura majdnem minden dologban ésslelhető. 

A mint a kávéházat elhagytam előzékeny 
konzulunk tanácsára egyik kiviteli  házunkat 
kerestem föl,  hogy a külöoböső üzleti körülmé-
nyek felél  magamnak meggyésédéat sieresaek 
a megistr jrjem a módját, hogy miképp lehel ké-
aóbb összeköttetésekbe lépni. 

Ugyancsak meglátogattam a Brassói Bank 
egyik flékját  is külSnöseo asért, mert mint e bank 
nak részvényese, megbízást kaptam, hogy as üz-

let miként állásáról tudomást szerezzek a öröm-
mel láttam, hogy a bauk működésének alapja tel-
jesen szilárd s üzleteit, különösen a váltó leszá-
mítolást, jövedeltnozóleg bonyolítja le. 

Miután igy az üzleti téreu magamnak né-
hány igen becses tapasztalatot Bzcreztem, a Bau-
dier-léle aörfózdét  látogattam meg, mely a vá-
roson kivüli magaBlatoii fekazik,  hounan az egész 
Ilukarestre gyönyörű kilátás nyílik, egyben meg-
tekintettem a aörfózde  csarnokait, melyek fényre 
nézve tróutereinhez hasoulitauak igazán bámulatos 
arany diszitéseikkel és rendkívül uagy gázcsillá-
raikkal. Miután e helyiségek caak nyári időben 
vauuak nyitva, nem tudtuuk bennük elfogyasztani 
még caak egy pohár sört sem. 

Ezután megtekintettük a Metropolita lem 
ploinot és a képviselőház külaejét. Itt éppen üléB 
volt, de a bemenetelre jegyeket nem kapluuk. 

A Metropolita templom igen fényes,  csak 
hogy igen kicsiny; a képviselőház pedig egy 
egyazerü földszinti  épület. 

Később talán, midőn a román államnak arra-
való pénze less, a román képviselőknek ia a 
bulevárdon egy a mienkhez hasonló fényeB  és 
nagyszerű palotát fog  építeni. 

A hegyről a melyen a Metropolita templom 
áll, szintén szép kilátáa nyílik, a minden irány-
ban szélesen kiterjedő Bukarestre és aa abbau 
levő 360 templomra. Itt a szabad ég alatt van 
felállítva  e templom óriási harangja, mely három 
éa félméier  magaa éB két méter átmérővel bir. 
Caak ünnepélyea alkalmakkor asólaltalják meg a 
hangja erről a magaslatról Bukarest minden ré-
asében hallható. 

A mig eseket a dolgokat megszemléltük, 
véget ért a képviselőház üléae is, a honatyák a 
házból minden irányban távoztak aa alaé város 
felé  a igy módunkban volt néhány minisztert élet-
nagyságban látni. 

Innen mi is as alsó városba mentünk a itt 
megtekintettük a vásár csarnokot és a hal-
piaezot.  Igen érdekes, hogy itt a balak teljesen 

élő állapotban találhatók. Van ugyauia egy nagy 
bazén megtöltve friss  viszel, az eladásra kerülj 
halak ebben úszkálnak. A nagy éa kicainy dunai 
halak egész nagy választéka található Itt. A vásár 
caaruokot azonban osak kívülről tekinthettük meg, 
a benne felhalmozott  árukat nem láthattuk, mivel 
a záréra eltelvén, as csukva volt; meg kellett te-
hát elégednünk azoknak az áruknak a megtekin-
tésével, a melyek a csarnokon kivül fekvA  bódék-
ban voltak felhalmozva. 

Meglekiuteltük a Braocareocu kérháaat 
ia. Aa az ur, kinek nevérél a kérháaat elnevea-
ték, Romániának a török járom alul valé felssa-
baditáaábaa nagy érdemeket szerzett, ezért azon-
ban életével kellett lakolnia. Caellel elaltatták a 
e közben egy ügyes borbély lenyusta a bőrét, 
tehát elevenen megnyúzták. Azután még néhány 
megtekintésre érdemes palotát néatünk meg. 

Ezek között van a postapalota, a mely va-
lóban monumentális épület. 

Erre azután a aok ide-oda járkálástél egé-
szen kifáradva,  vacsorához ültünk. 

Vacsora végeztével a társaság as estéli órá-
kat eltöltendd, két részre oszlott. As egyik réss a 
színházba ment, a hol éppen .Hoffmau  mesé'-it 
adták, mi meg a B1 d o I i czirkuazát kerestük 
föl,  melynek azon napon igen gazdag programmja 
volt. Különösen érdekes része volt a programúi-
nak egy amerikai kisasszony előadása, ki mint 
oroaalán azeliditőnő, tla dressssirosott oroaalánoal 
produkált különböső mutatványokat. 

A kolosszális néző tér csak igen laaaan kez-
dett telni, miután már több mint két hónapja 
tartanuk benne előadásokat, mégis mire aa élé-
adás kesdetét vette, mintegy 800 nésé gyűlt 
öasze. Bevezetésül a osirkus saját zenekara nyi-
tányt játszott, melynek végestével egy fehérulnü 
arab mén ugrott a ezirkoaa porondjára a annak 
hátán egy elékelA műlovar külünbösA mutatvá-
nyokkal Bzorakoatatta a nézőket. Érdekes száma 
volt a műsornak egy balett, melyet bengáli fény 
mellett 48 balett tánczoaaő lejtett A balett köz-
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aem Alltak egymáaal kapcsolatban. Nem tartja 
helyesnek, hogy nyilvánosan pertraktáltassanak 
as őasseférhetlenségl  esetek, Györffy  felfogásának 
nines törvényes alapja. A mig törvényes alapon 
aüködík a bizottság nem engedi magát a mű-
ködési térről semmi befolyással  eltéríteni. 

Elnök kijelenti, hogy lebetetlea bárkinek e 
tárgyhói ssélani, mint Györffynek. 

Györffy  Gyula kijelenti, bogy ai összefér-
betieuaégi bizottságot megsérteni nem akarta. 
Ismétli, hogy magára nésve isklatáat lát, kije-
lenti. hogy mig ellensége van a bíráló bizottság 
ban, addig Ítéletet as nem holbat felette. 

Hakovisky István : Személyes kérdőiben ki 
jelenti, hogy mióta Györffynek  mentelmi esete 
van, folyton  gyanúéit mindenkit Visszautasítja 
a gyanúsítást annál ia inkább, mert a bizottság 
egyhangúlag maraaitalta el üyörffyt. 

Györffy  Gyula: Itt most kikészített vita 
van ellene, Caak némely tagját gyanúsította meg 
a bizottságnak. 

Elnök: megjegyzi, hogy a bizottság egyik 
tagját sem szabad meggyanúsítani. A mostani 
vita preesedeaa nélkGli eset. A jövőre kijelenti, 
hogy es as eset ae legyen preczedens. 

Lengyel Zoltán Inditványossa, hogy a men-
telmi bisottaág nyolca nap alstt tegyen jelentéat 
Györffy  Gyuls mentelmi esetéről. 

Elnök ssavasás slá bocsátja sz indítványt. 
Ssél Kálmán miniszteri elnök szólsni aksr, 
Elnök: rfem  lehet felszólani,  mert szava-

sás van. Széli Kálmán leül. 
A többség elfogadta  Lengyel Zoltán indít 

vényét 
= A képviselőház ülései. A mult 

bélen a képviselőház napi rendjén az indemnilés 
tárgyalása voll. A hétfői  Ülésben Abaffy  Ödön 
néppárti képviselő azt bizonyítgat'a, liogy as 
iodemnilást megobslruálni nem szabad, mert azt 
tiltja a legfőbb  törvény, as állam érdeke. Miután 
azonban nem bizik a kormányban az iudemniiást 
nem szavajia meg. Holló  Lsjoa liatáaoa obatruk 
oiiós besiédet mondott, jelezte, hogy milyen 
Issonyu romboló munks folyik  a magyar nemset 
ellen társadalmi téren, hogy izgatják a társadalmi 
osztályokat egymás ellen a még vallási téren is 
megkísértették a nemzet megbomlaszláüát. Az 
indemnitáat nem fogadja  el a végül határozati 
javaalatot nyújt be aziránt, hogy a pártok kebelé-
ből választassák egy ötven tagu bizottság, mely-
nek kötelessége lenne javasatokat tenni arra 
nésve, hogy a nemzetre nehezedő uralom min-
den téren megsittojék. Molnár  Jenő arról beisél, 
hogy ha az exlex csakugyan olyan rettenetes 
dolog, skkor a többség mondjon le a katonai 
javaalslokrél s igy a reád helyre fog  állaui. Az 
indemnitáat nem fogadja  ei. A keddi ülésben 
Lengyel  Zoltáu beszélt majdnem három óráig 
as iodemnilás ellen. A szerdai ülésben Bakonyi 
Samu harmadfél  óráig beszélt a törvényjavaslatok 
ellen a a függetlenségi  párt különösen ügyelőm-
mel hallgatta az abszolutizmusra vonatkozó fej-
tegetéseit a végül kijelentelte, hogy a független-
ségi párt álláspontja, a meglévő törvények vé-
delme, a erről az áláspontról a párt nem fog 
letérni soha. A csütörtöki ülésben ketten szólot-
tak as iüdemnitáabos : Vaucsó Gyula a kormány-
párt, Polonyi üéia pedig a függetlenségi  párt ré-
széről. Vaocsó Gyula tiltakozik az ellen, hogy 

pontját egy Gráezia képeste, a ki folyton  a leg-
nagyobb virtuozitással lánesolt s egész idő alatt 
csak a lábának nagy ujja .hegyével érintette a 
földet.  E kbrül csoportosultak minden lehető 
alaksatbaa, hol összeverődtek, hol stét váltottak 
s as egéss nehéz és tüneményes tánezot a leg-
szebb rendben végig lejtették. A balett végezté-
vel óriási tapavihsr keletkezett, melylyel nem 
ok nélkül honorálták a szép tündéreket. A kü-
lönböió mutatványokaak egéss hosszú sora követ-
kesett erre, akrobaták, légtornássok, dresssirozolt 
lovak ssórakoslatták a kösőnséget, mig végül 
megtették ss előkészületeket a legérdekesebbhez, 
a sáré számhoz. A játszótérből, mintegy 10 négy-
szög métert erős vaaráeaokksl elrekesztettek, azu-
tán egy hosssukás vss kalitban 10 oroszlánt a 
rácsos keiités sjtajáhos tóllak. Mindenkin borza-
dály futott  végig éa aa egéss közönség a legna-
gyobb Izgalommal várta a tőrtéuendóket. 

A körülbelül 25 éves misss egy lovagló 
korháescsal éa egy begyes vssruddal felfegyver-
kezve a vaaráosessl elkerített térre lépeti, a sene 
elhallgatott s halálos csend állott ba az egéss 
nsgy helyiségben. A misss a vaakalltkáhoi ment, 
felnyitotta  annak ajtaját, a lo7agló korbács el-
kesdett csattogni és ss öt éves blmorossláook 
egymásután besétáltak as elkeríteti helyre; a 
aseUditőnő rájuk parancsolt, hogy a körül elhelye 
sett alacsony padokon foglaljanak  helyet, némelyek 
azonnal engedelmeskedtek a parancsnak, a mások 
asenbaa ordítottak és mutogatták rettenetes fo-
gaikat, a misss azonban teljes sslgorrsl lépett 
131 és élsa ssemetvel addig flxlrosta  az engedet-
lenkedőkel, alg engedelmességre kénysseiitelte s 
•sután minden agy ment, mint a karlka eaapás 
s miaden parancsot a legnagyobb készséggel tel-
jesítettek ; napán osak a kösös étkezésnél jött 
ki béketűréséből egyik, másik oroaslán, midőn a 
miau a vaaból kéasitelt villát, melyre busaseletek 
voltak felhusva,  orra elöl eltopta s a kedves cse-
megét egy másiknak nyújtotta. A kijátszott oroas-
láa dühében ordított s hatalmas karmaival a mlaas 
relé vágott, de es hegyes vaarudjávai ügyesen 
védei Beste magái a a feldühödt  otossláa ssépeu 
magbuayásskodett. A aseüdltőnéaek es a vesse-
Mmee pradskezlója egy Idjea féléráig  tartott. 
VégasetU egyik ssasaUal, mely nyomhatott 80 

a kisebbség a maga akaratát a többségre ofctro 
álja. As országot nem szabad belevinni egy tör 
véuylelen, alkotmányon kívüli állapotbs. A javas-
latot elfogadja.  Polonyi  Géia szerint mlndeo 
javaslat ellen, mely nem felel  meg as orsaág ér-
dekeiuek, obstruálni lehet. Négy év telt el szóls, 
hogy a jelen kormány kesébe vette a hatalmat, 
de nem váltotta be a hozzáfűzött  reményeket 
igy nyilvánvaló, hogy a mai közjogi rendszerben 
a legjobb akarat és a legkiválóbb lehetaég ia te-
hetetlen, ba a nemzet jogait kell érvéoyesiteni 
Nem lehel rámutatni a kormány nagy alkotáaaira. 
a kormány ugyan osupa tiszteletreméltó férfiakból 
áll, a kik aionban minden igyekezetükkel aem 
bírják megvédelmeini nemzeti érdekeinket. Alt 
mondják, hogy as obstrukc/ió elleukezlk s parla-
mentárizmusssl. Es nem áll. meri a dolog roeg-
vlialáaa után szavazással állapítják meg, hogy 
mit akar a parlament, addig inig szavazás nem 
volt, többség sincs, a szavazás előtt nem lehet a 
többség jogára hivatkozni. A katonai javaslatok 
ellen jogosult az obstrukozió. es átok a nemzeten 

minden ujonoz, a kit a dinásziikus hadsereg-
nek adunk, porkolábja a népszabadságnak. — 
A miniszterelnök nem beszélt a katonai ter-
hek emeléaéról, Apponyi Albert pedig jász-
berényi beszédében tiltakozott ellene. Jogos, 
uak találja aa ellenzék ellenállását. Az iudemni-
iást nem fogadja  el. Pólonyi után Apponyi Al-
bert személyes kérdésben szólalt fel  a jászberényi 
beszédét idézte annak bizonyságául, hogy ő nem 
tiltakozott a katonai terhek emelése ellen. A pén-
teki ülésben két függetlenaégi  beszélt Bakó Jó-
zsef  szerint a kormány rosss kiegyezést köt i 
emeli a kvótát, oivillistát, az ujoncs létszámot, 
mindent, es elég ok arra, hogy ne szavazza meg 
aa indemnitáat. Ba6ó Mihály Magyarország tör 
vényeinek megtépett rongyaira hivatkozik annak 
bizonyaágául, hogy ezt ai orazágot nem törvények 
aieriul kormányozzák. A függetlenségi  párt nem 
tör as 1BA7. XII. t.-ci. fölforgalására,  csak azt 
kívánja, hogy a szentesített törvényt tartsák meg. 
A javaslatot nem fogadja  el. A szombati ülésben 
Nessi  Pál ssAlott az indemnitáshoz, kijelentette, 
hogy a függetlenségi  párt semmi körülmények 
között sem mond le a harozról s ezl folytatja 
mindaddig, mig a kormány kénytelen lesz az or 
szággyűlést feloszlatni  és a népre apellálui. Nem 
bislk a kormányban, mert sehol sem lát valami 
űdvöa munkát. Miután az indemnitáat bizalmi 
kérdésnek tekinti, nem szavazza meg, Ebben az 
ttléebeo indokolta meg Madarász  József  a nádor 
választásról és a nemsetörségról beterjesztett két 
javaslalát, melyek közül Széli  Kálmán kérésére 
egyiket aem kívánja tárgyalni a ház. 

= Minta legelők kijelölése. Említést 
tettünk már arról, hogy a főldmivelési  minister 
a saékely akczió egyik programpontját, a minta 
legelók berendezésével mielőbb végrehajtani szán-
dékozott s e végből az illető biztosokkal való 
érintkezés végetl megbízottal is küldött ki. Ezen 
kérdés megoldása cséljából ápril -20-án értekez-
let tartatott a vármegye házánál Becze Antal 
alispán ur elnöklete alatt, melyen megjelentek a 
kormány kiküldöttjeként: Ssabó Károly a foga 
rasi állami uradalom intézője, továbbá: T. Nagy 
Imre gazdasági felsőnépiskolái  igazgató, Máté 
Ambrus főerdéez  éa Bálint Mihály erdőgondnok, 
valamint Csicsó, Madéfalva,  Zsögöd éa Szentgyörgy 
községek megbízottai. Az értekesiet eredménynyel 

kilát, a nyaka köré vette a egéaz erélylyel be 
dobta a kalitkába s azután lovagló oatorával a 
többi oroszlánokat is a kelreozbe űzte. Ezek meg-
hunyászkodva causztakţbo a kalitkába s. midőn 
annak ajtaja becsapódott, miadenkinek egy nagy 
bugy esett le a szívóról a mindnyájan megszaba-
dultunk azon lialáloe aggodalomtól, mely a szép 
misaz egész produkeziója alatt mindenikünket el 
fogott.  A tapaviharnak alig akart vége szakadni 
s sz ügyes szeliditónónek többször mutatni kellett 
msgát. 

Ezzel bevégződött a nap s mindenikünk 
visszavonult hálószobájába éjjeli nyugalomra. 

Vasárnap koráu reggel a&takocaiaáat tet-
tüuk s bulevardon még pedig villanyos kocsin 
hogy megtekintsük ai itt levő szép palotákat. — 
Ez egy széles ulczs, mely a város nsgyobb ré-
szén keresztül megy s valóban méltó a meg 
tekintésre. 

Asutáu a Szent-Józsefről  nevezett róm. 
kath. templomba mentünk, hogy réatt vegyünk 
a virágvasárnapi isteni tíssleleten, melyen a 
fuokcsiót  a püspök végeste. Es a templom igen 
gazdagon fel  van szerelve óltárokkal és egyéb 
berendelésekkel. Midón e templomból távoztunk, 
jutott tudomáauokra, hogy a trónörökös neje ud-
varhölgyeivel a lutheránus templomban van, a 
hol egyébiránt minden vasárnap részt szokott 
venni az isteni tiszteleten. Mi ia tehát elmentünk 
ebbe, a néhány száz lépésre fekvó  templomba, 
a mely már ugy megvolt telve közönséggel, 
hogy ml esak álló helyet kaphattunk és szt is 
osak hátul. — A templomi szolga azonban észre 
vette, bogy idegenek vagyunk s helyei ajánlott 
fdl  egy fentarlott  első psdbau, a mit ml nagy 
kőasönettel vettünk és a felajánlott  helyeket el 
is foglaltuk.  Tőlünk mletegy négy lépésre egy 
elkülönített ssékben ült a román tronörökőané 
egy udvarhölgygyei. — A trónörökösnő piros ró-
ssákkal dtssitett téli kalapot, aranygombos, hosasn 
téli köpenyt és egy galambszürke, egyszerű dí-
szítésekkel ellátott selyem ruhát viselt. Nyúlánk 
alakja, halovány, sserfelett  kedves, hosszúkás 
srcsa van fekete  ssemekkel, melyek folyton  az 
énekes könyvbe tekintettek, mlkösben hallható 
hangon énekelte a templomi dalokat 

(Folyt, kov.) 

járt, mennyiben Csicsó község s BKisfenyő' 
uevü dűlőben 100 hold, Madéfalva  26 hold. Szent-
györgy közaég a .LesSd'  havasban 149 hold 
és Szentkirály kösség a mely képviselőket ugyan 
nem küldött de irásbelileg kötelező nyilatkosa 
tot adott be a .Holom*  dűlőben 100 hold terű 
letet jelölt ki javítás utjáni minta legeld Móljaira, 
elvállalták egyúttal a javítással járó munkálatok 
terhének egy résiét is és kijelentették, hogy a 
mennyiben a ciélba vett legelő javitáaok ered-
mónynyel járnak, hajlandók évről-évre más terü-
letet kijelölni mind sddig, mig azon czélra alkal-
mas közhelyekkel rendelkeznek. Zsögöd község 
megbízottai azon okból, mivel a legelő terület 
nagyon kevés az ajáolaltól elállott. 

. : tisztviselői országos kongressus. 
A vármegyei közigazgatási tisztviselők által Java-
dalmazásnak ai állami alkalmazottakéval való 
egyenlősítése érdekébeu megindított országos moz 
galomból folyó,  a az előleges értekezlet által 
előre megállapított orazágos kongresszus Vasárnap 
tartatott mog Budapesten, melyben as ÖBBZBB vár 
megyék tisztikara több kevesebb megbízottal kép-
viseltette magát. Ez a kongresszus a fizetés  ren-
dezés iránt a kormányhoz és képviselőházhoz in-
tézett momorándum megszerkesztésén kivül egy 
alapszabály tervezetet is fogadott  el, melynok 
alapjáu országos közigazgatási tisztviselői egylet 
szerveztetett, s ezeo egyesület czélja oly alapot 
teremtem, melyből az arra rá szorult tagok se 
gélybeu is részesíthessenek. A kongresszuson 
Csikvármegye tisztikarát Becze Antal alispán, 
Mihály Ferencz főjegyző,  dr. Bocskor Béla tiszti 
ügyész és Fojér Sándor főszolgabíró  képviselték. 

= A sorozás elhalasztása, A törvény 
hozás rendkívüli állapotának következménye, 
hogy a honvédelmi miniszter immár harmadszor 
halasztja ol az idei sorozást. Az erre vonatkozó 
rendelet a hivatalos lapban jelent ineg s a so 
rozás legtijabb határidejéül junius 9-át tűzi ki. 
A rendeNt igy BZÓI : 

Minthogy a folyó  1003. évben kiállítandó 
ujonezok megajánlásáról szóló törvényjavaslat az 
országgyűlés által mindeddig meg nem szavaz-
tatott s igy most már nincs kiláláa arra sem, 
hogy az idei fósorozás  ez évi május 4-ével meg-
kezdhető és ez évi junius hónap 20 ig terjedó 
időtartam alatt befejezhető  legyen, ezennel el-
rendelem, hogy az ezidei fósorozás  egyelőre ós 
további rendeletemig ismételten elhalasztassék, 
Miután azonban az ez évben kiállítandó ujonezok 
megajánlásáról szóló törvényjavaslat a törvény 
hozás állal talán mégía akként éa oly idópont 
ban fog  elfogadtatni  és törvényerőre emeltetni, 
hogy annak alapján sz immár több ízben isnié 
telten elhalasztott ezidei fősorozáa  ez évi junius 
2-ától július 25-ig terjedő idŐBzak alatt végre-
hajtható lesz; ennélfogva  fölhívom  a törvény-
hatóságot, hogy az ez évi ujonezozási utazási 
és működési tervezeteket, az illetékes cs. és kir. 
hadkiegészítő kerületi és hoDvédkiegészitö-pa-
raucsnokságokkal egyetértőleg, ismételten s oly 
módon állapítsák meg, liogy az ezidei fősorozáa 
esetleg a folyó  évi junius 2-tól folyó  évi julius 
25-ig terjedő időtartam alatt legyen foganatosít 
ható éa végrehajtható. 

A Székelyföld. 
A székelységnek immár ismert nyomorú-

sága aggodalomba ejt minden jobb érzésű 
hazafit.  Kivándorláss veszedelem az egész ma-
gyar neuzelre nézve, mert a mint elhagyja őrt-
álló helyé* az idegen tolul nyomába. Már is 
néplelenedik egy-egy vidéke. Eddig még vigasz-
talt az a tudat, hogy a szomszéd Romániából 
visszatér a családi tűzhelyhez legnagyobb része 
a kivándorlóknak, de most hogy Amerikába is 
kimennek, félős,  bugy nsgyobb százalék fog 
végképpen elveszni a magyar hazára. Csak a 
tavaly kezdődőit az ujabb vándorlás s máris 
339 székely kiváudoiléról számol a statisztika. 

Mindenki abban a meggyőződésben élt 
eddig, hogy a székely jobban szereti hazáját, 
semhogy a messzi ujvilágrészbe elmenne s a 
szokatlan hosszn tengeri útra rászáuná magát. 
És ime megkezdődött az amerikai kivándorlás 
erőteljes székely emí érnek a megmozdulásával. 
Tul Bomániában is kezdődik ott élő székely 
véreink között az Amerikába vándorlás, ott a 
tehetősebb székely iparosok kelnek a konatan-
zai kikötőben vándorútra. Hogy ez az uj nép-
mozgalom nagyobb hullámokat fog  verni s s 
közel jövőben megsokszorozódik a kivándorlók 
száma szzal immár tisztában lehetüuk. Már is 
alispáni és polgármesteri hivstalokban sűrűbben 
jelentkeznek az útlevelekért folyamodók 

Pedig a Székelyföld  áldott hely. Megen 
ki látja elcsodálkozik, hogy lehet onnsn elki 
vánkozni. Minden föltétele  megvan a mi vonzó, 
mozgalmas élet elővarázsolására szükséges. 
Változatos vidékéi pazar látványosságot uynjta-
nak a szemnek, balzsamos fenyves  erdői mért-
földekre  terjednek, egész vármegyéket boríta-
nak. A páratlan gyógyerejü, szénsavdui ásvány 
vizek patakokban lolynak el. Hegyeink méhé-
ben kő, érez, széa, só tőségben van. Hosszú 
utak fehér  márványnyal vannak kavicsozva. — 
Ritka természeti csodákban is bővelkedik. A 
szévátai meleg sós tó, sószikiák, a gyilkos tó 
8zent-Anna tő, kénbarlangok, mind sajátoi re-
mekei a természet alkotásának. Történelmi em 
lékek, rég mult idők maradványai sem ritkák 
róluk csodás legendákat őriz a hagyomány. 

Nagy oka kell legyen annak, bogy inneu 
a napszám- és cselédbérért idegenbe menjen a 
nép s ne térjenek vissza ezrei a kivándoroltak-
nak. fezek  kőzött semmi esetre sem utolsó az 

mostoha viszony, a mely a asékely és a 

Királyhágón inneni magyarság között fennáll. 
Soba a magyarság e két tagja kőzött az érint-
kezés nem állandósult. A székely idegen né-
pektől körülzárva soha sem érezhette a msgyar 
haza igazi nagyságát és erejét, ba a Székely-
föld  határait túllépi, köröskörül idegen népek-
kel találkozik, kik neki nem barátjai, támoga-
tást semmiben nem nyuitanak. — A nagyobb 
kulturális és forgalmi  központoktól távol esik, 
kereskedelmi és forgalmi  viszonysi magának a 
Székelyföldnek  vasút híján s a keleti batár el-
zárása miatt ki nem fejlődhettek  s szért mind-
ama kincsei mikkel a természet pazarul meg-
áldotta, jobbára parlagon hevernek. 

Csak egy kis jóakarat kell a nagy ma-
gyar társadalom részéről, hogy itt a helyzet 
megváltozzék. Keresse, föl  tanumányozza és 
szeresse meg a Székelyföldet.  Látogasson el 
fürdőire  népesítse be szokat; ott és ne a kül-
földön  költse pénzét. Álljon be a székelyföldi 
termékek fogyasztójának,  mellőzze a külföldi 
ásványvizet és ipari terméket, ba megfelelő  mi-
nőségűt a Székelyföldről  is kaphat. 

Nem alamizsna kell a székelynek, azzal 
rajta segítve nincs, hanem felkarolása  mindan-
nak a mit ez nyújthat. A mi a nagy magyar 
al öldnek hiányzik, az feltalálható  a Székely-
földön,  de viszont ez szegény a kenyérben — 
Egyenlítse ki e két magyar faj  a mennyire te-
heti szükségleteit itt a hazában. Akkor boldo-
gul a székely. 

Ha a kölcsönös érintkezés állandósul. — 
nemcsak a gazdasági javnlás fog  a Székely-
földön  beállani, hanem a székely nemzeti érzé-
sében is erősödni fog.  — Ez indította székely a 
társaságokat arra, hogy a nagy magyar közön-
séget az ország másik feléből  a Székelyföld 
látogatására meghívják. Mert ismétlem nemcssk 
arra van szükség, hogy ezzel is uj jövedelmi 
források  nyittassauak, hanem elsőbb sorban 
arra, bogy az életküzdelemben immár kimerülő, 
csüggedt székelyekben az önbizalom erősíttes-
sék, hogy érezze a székely, bogy ebben az or-
szágban nem áll egyedül, de számitbat egy 
erősebb magyar társadalom testvéri szeretetére 
s mindenkori készzéges támogatására. 

A folyó  év nyarán több iskola és uri tár-
saság tervezi a Székelyföld  meglátogatását. -
Jöjjenek mentől többen kedves és élvezetes ki-
rándulásban lesz részük. A székely társaságokba 
tömörült helyi társadalom szeretettel fogadja 
és kalauzolja végig a Székelyföldön  a kirándu-
lókat. Alkalmunk lesz gyönyörködni a termé-
szet sok változatú szebbnél szebb alkotásaiban. 
A Maros, Olt és Küküllő forrásait  láthatják a 
naponként egy-két kis fürdőn  tarthatnak kelle-
mes pibeuőt. Váltakozva találják a természetes 
és pazarul gazdag sós és borvíz fürdőket  és 
más más gyógyhatású ásványvíz forrásokat,  a 
miknek élvezése mind ingyen áll a kiránduló 
társaságok rendelkezésére. 

Megláthatják Marosvásárhelyt, Szász-
régent, Borszéket, Tölgyesen a romániai ha-
tárt, Gyergyószentmiklóst, Csíkszeredát, Szová-
tát, Parajdot sóbányáival, Korondot, Székely-
udvarhelyt, Homoródot, Tnsnádot, Szent Anna 
tót, Málnást, Sepsiszentgyörgyöt, Élőpatakot, 
Brassót, a hét falusi  csángó községeket, esetleg 
Szinsiát a román király nyaralóját, Kolozsvárt 
és Gyulafehérvárt. 

Utiprogramot és tájékozást a székely tár-
saságok marosvásárhelyi irodája kívánatra min-
denkinek küld. 

Egy tanuló kirándulása a vasúti kocsi és 
ellátási költségeket beleszámítva zsebpénzzel 
együLt SO koronába, felnőtnek  100 koronába 
kerül. Az egész ut 10 napol vesz igénybe. 

Jöjjenek el mentől többen a székelyek 
közé, lássák élő szemmel a keleti Svájczot, 
bizonyára nynjt annyi érdekességet, mint a 
külföld  hasonló divatos, reklámot nagyra nevelt 
vidéke s nekünk magyaroknak annál is többel 
mert s msgyar haza védelmének dicső emlékei 
fűződnek  minden rögéhez. Ha megkezdődik az 
ország nagyobbik felének  erre gravitálása s 
ezzel egyidejűleg a székely érdekek öntudatos 
felkarolása,  uj korszak nyilik itt meg, aminek 
jótékony kihatását egykor az egész magyar 
nemzet érezni fogja. 

Ussió Gyuia-

Székelyek segítése. 
A székely kormánybiztosság a helybeli 

gazdasági egyesület közreműködésével most már 
hozzáfogott  azon tervek keresztül viteléhez, 
melyek a segítési akczió programjába felvétetlek. 

Pár nappal ezelőtt osztottak ki Csoma-
falva  községben 108 kis gszdának 260 drb juhot, 
melyeket az ottani érdekelt gazdák szemeltek ki, 
alkudtak meg, s melyeknek árát 4B00 koronát a 
kormánybiztosság sz eladónak kifizetvén,  a juho-
kat kedvezményes áron s részletfizetési  feltété 
lek mellett a kisgazdák rendelkezésére bocaáj-
totta. Az ügylet lebonyolítására a mult szom-
baton Koos  Mihá|y dr. kormánybiztossági titkár 
utazott be Gyergyóba. 

A segítésnek tehát ezen, itt náluuk első 
reális eredménye gyergyóiakoak jutott osztály-
részül, ezért nem mindig megokolt azon panasz, 
h°ţy a gyergyóiak mindenben és mindenütt 
mellőzve vannak, hiszen a segítés egyik fontos 
ágának, a juhtenyésztés fellendítésének  megkez-
dése már előlegesen is a gyergyói községekben 
volt tervezve s ebez már hozzá is fogtak  s rövid 
idő alatt az összes kiszemelt községek bea be 
lesz állítva a juh állomány, a mi egyébiránt 
már eddig Is megtörténhetett volna, ha a többi 
községek lakosai is olyan élelmesek, mint a 
csomafalvlak  voltak. 
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Ai Bleaiki községek Számára kiosztandó 

tehenek de üszők szintén be Tannak vásárolva, 
•ég pedig a aezőhegyesi és tordai állani te-' 
lepekről. BAvid idOn ezek is megérkeznek a s 
jelentkezett gazdák közOtt ki fognak  soraoltatni. 
Itt csak annyi a baj, hogy a jelentkezők száma 
jóval felfilmalja  a bevásárolt állatok számát. 
Egyszerre azonban nem lebet minden igényi 
kielégíteni a a kinek az idén nem jnt, az jöven-
dőben fog  kapai. 

A baromfi  tenyésztés emelése czéljából s 
vármegyénknek szánt 30,000 tojás kiosztására, 
illetőleg közönséges tojásokkal vslé becserélé-
sére, már városunkba érkezett a földmivelési 
minisztériumból L a d á n y i György dr., és a 
napokban a tojások is meg fognak  érkezni. 

A mintatelep beállitását is fogsnatba  vet-
ték, a mennyiben a helybeli gazdasági felső 
népiskolához 4—4 tynkbél és 1—I kakasbél 
állé két törzset küldöttek. 8 mihelyt a szük-
séges építkezések meglesznek, a telep teljesen 
be fog  rendeztetni a legjobb fajtája  barom-
fiakkal. 

A segítési mnnka megkezdődött a hogy 
csak lépésről-lépésre lassan halad elére, s nem 
gyorsabb tempóban, az nem a kormánybiztosság 
bazgalmán, hanem egyéb körülményeken trolik. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. M̂tól. 
Azt mondja a nemzeti  krónika,  bogy a 

Krimhidi ütközetből futással  menekült 3000 bon 
a Chigla-,  Cbigle-,  Cbiglad-,  Sigla,  vagy 
Czygla-mezőn  vonta meg magát, kik is félvén 
a nyngati nemzetektől Erdélybe vonultak 
magokat nem magyaroknak,  vagy hunoknak, 
hanem változtatott néven Székelyeknek  (zekal, 
zekel, zakol, zevka) nevezték. 

Hit jelent tehát a székely név, mely a 
hagyomáuy szerint a székelyek alakulására is 
világot vet? 

Timou Sámnel szerint a „székely* szé őr 
jelentésben a moll század első felében  még is-
meretes volt. Magyarország némely aradalmá-
ban, mint a regécziben.a hegyek és erdők őreit 
mai napig székelyeknek  nevezik.  A Magyar-
ország nyngati határszélén a XII-ik s XIII-ik 
században létezett székelyek neveit nem tart-
ják nép névnek, hanem köznévnek, mely egy 
értelmű a határőrrel. 

Hanlalvy e szénák etymologiai jelentését 
a szék  (valaminek a beljese po. a tojás széke) 
és az ef  (tul, mögött) székkai magyarázza. 
Szerinte a Székely  tartomány név olyan, mint 
Erdély,  Erdőéi,  Erden-elü,  erdönlali, erdő-
mögötti föld,  3 azt jelenti: azékentuli, szék-
mögBlti föld,  azaz : végvidék, marchia, s ebből: 
székeli,  székely, a Székeiben lakozé, odavaló 
ember, végvidéki, határőr. 

Igy magyarázza, mint Hanfaivy  Edels-
paeher Antal is, de megmagyarázza a székely 
név szakul,  szakoly változatát is, mely elő|Gn 
Kézaioál (zakoli) s helynevekben. Ez Edel-
spacher azerint a székely, azaz határörszénsk 
törők fordítása,  mely a székelyekkel gyakran 
érintkező bessenyőktől és kanoktél ered : a ke-
leti tőrök nyelvben, valamint a kanban szak -
vidék, határ, kul  - ember, férfi,  szolga, szak-
kul,  szakul,  tehát annyi, mint balárszolga, 
határőr. 

Szabé Károly, Hunfalvi  ezeo magyarázatát 
miután okleveleiokbeo és hagyományainkban 
semmi nyoma sincs annak, mintha a székely 
elnevezés határőr jelentésben köznévkint hasz-
náltatott volna, elfogadbatlannak  mondja. Sze-
rinte a fordításokban  és mindenkor az eredeti 
magyar székely,  széköly,  szakoly, (Zeknl, 
Sekel, Seccnl, Zakul) alakot, vagy annak lati 
nositott formáját  a Siculust  használták; tehát 
a székely névnek már első feltűnésekor  oly meg 
állapodott, megerősödött formája  volt, meiyuek 
sem sz állitélsgos szekelve,  székentuli,  szék-
mögötti  etymologiáját nem ismertélt, sem köz-
név nem lehetett, melyet egy megfelelő  jelentésű 
latin széval adbaltak volna vissza; hanem olyan 
ősrégi jelentését már elvesztett nemzeti név volt. 
mint s beasenyő, knn, kozár és Bzámos más 
nemzeti név. Matatja ezt az, hogy a Magyar-
országra kitelepített székelyek nemcsak a halár-
széleken, hanem az ország szivében: Bihar, 
Szabolcs, Tolnában ia valóságos székelyeknek 
tartattak és neveztetlek. 

A Székelyszáz,  Székelyhíd,  Székely-
telek  nevü községekben oly helyneveket is ta-
lálunk, melyek határozottao a Székelyföldre 
utalnak ; ilyenek : Telegd, az egykuri Udvar-
helyszék neve, Adorján, az Adorján székely uem 
egyik ágának a neve, A Ibis Kézdiszékben stb. 
Ezekből, mint Nagy Géza is mondja — látszik, 
hogy a székely név már az Árpádok előtt meg 
volt s nem lehet a XI—XII. században készüli 
köznévnek tartani, melylyel a határőröket ne 
vezték, akármilyen nemzetiségűek is voltak azok 
De a magyar nyelvben kétféle  jelenlés maradi 
meg, mint: törzs- vagy népnév s mint kOznév, de 
melyek alakalásakbaa egy másra nem folytak  be. 

Ibn Doszta arabirö azt irja a bolgárok-
ról : bárom törzsre — a berzul, eszegel  és 
bolgártOrzsre. S alább: .A bessenyők és esze-
gel  (vsgy eszkili) bolgárok földje  kOzt fekszik 
a magyarok első vidéke". Ez ország pedig — 
a bessenyők- és bolgárokhoz tartozé Eskel 
között van. Abalfeda  szerint pedig: „Azt mond 
ják, hogy azok (a magyarok) földje  Beásnak 
és a bolgár tartományban lévő ezekek, (elsza-
kak, el-szekek, helyesen el-szakol, el-szekel) 
vidékek küzOtt fekszik*. 

Dr. Nagy János s mások is az eszegelek 
fOldét,  s Székek vidékét a msi székelyföldön 
keresik. 

De Iba Doszta a volgai bolgárokról ir. 
Azonban nem lehetetlen, hogy az arabiró nem 
iamervén a bolgárok által birt főid  kiterjedé-
sét, a bolgár tOrzs egyik ágáoak tartott sze-
gei-eket,  kiket némely történetírók nsgy való-
színűséggel a székelyeknek tartanak — s kik-
ről tudjak, hogy aem voltak bolgárok, a minő 
alapon bolgároknak mondja, agy a székek vi-
déke szegelek-tőldje  is lehetett a székely-
földön.  Hisz a történészek magák sincsenek a 
legtöbb néptörzs tartózkodási helyének meg-
határozásában megállapodva. S ez ama óriási 
és századokon át tartott népvándorlás hullám-
zásai kőzött'nem könnyű dolog. 

A Csigle-,  vagy Csigla-mnö  (Chigle, 
Chigla), melybeu a krónika szerint a székelyek 
megállapodvs, azntán Erdélybe költöznek, vala-
hol a Körös mentén, a Körös és Maros, vagy 
a KOrOs és Szamos közőtli vidék lehetett, ta-
lán egy vidék, melynek legjellemzőbb nfivéoy-
zelét a többnyire csak lolyék mellett tenyésző 
esigle, vagy csigolya-füz  képezte. (Folyt kov.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezések. A ro. kir. pénzügy-

miniszter csikvárdotfalvi  Köllő  István bes/.-
terczei adóhivatali ellenőrt a naszédi adóhivatal-
hoz pénztárnokká; a földniivelési  miniszter 
Arniul  Miksa okleveles erdészt a csíkszeredai 
erdőhivatalhoz erdész-jelöltté; az igazságflgy-
miniszter Zipera  József  volt csíkszeredai telek-
könyvi Írnok, otébb galánthai betétszel keszlü 
segédtelekkönyvvezelőt betétszeikeszlü lelek-
kőnyvezelővé; a földniivelési  miniszter esik-
szent imrei Székely  Jenőt a breznébányai lóid 
mives iskola vezetésével megbízott gazdasági 
vándortanárt szolgálali beosztásánsk érintetle-
nül hagyásával főldmives  iskolai igazgatóvá, 
végül Balázs  András csíkszeredai lörvéuyBzéki 
iroda-tisztet ngyauezen törvényszékhez iroda-
igazgatóvá nevezte ki az igazságflgyminister, 

A pénzügyminiszter Csiky  Kálmán fiaméi 
vámsegédtisztet a gyergyétölgyesi mellékvámhoz 
ellenőrré és Tóth Béla gyergyétölgyesi vára el-
lenőrt a fiaméi  fővámhivatalhoz  segédtisztié ne-
vezte ki. 

— Egyházi kinevezések. Püspök nr 
ő méltósága kinevezte Oagyi György, gyergyé-
szentmiklósi káplánt adminisztrátorrá l̂ idé-be a 
ennek helyére káplánná Bité Kálmán szaltnár-
egyházmegyei áldozó papot.. Holló János Buka 
restből visszahivatván, káplánnak küldetett Tor-
jára, Molnár János gyergyóuifaluM  alesperes 
plébános nyngalomba vonulván, a párokia adtni-
niszt'álása Vilmann Viktorra bizatolt. 

— Helyreigazítás. A kászonalcsiki 
óm kath. tanítói járáskör a folyé  évi május 

hé 6-ére, Csikkozmásra összehívott tavaszi 
gyűlését — közbejött akadály miatt — kél 
nappal később, májas 7-én fogja  megtartani, 
a miről a kör tagjait és az érdeklődő közönsé 
get ahoz tarlás végeit van szerencsénk eleve 
értesíteni. CsikcsatészegeD, 1003. ápril. 26. Az 
elnökség. 

— Gyászrovat. Szakálli  Manó főgimn 
V. oszt tanuló folyé  évi április bó 25-én este 
10 érakor jámbor élete 14 ik évében példá-
keresztény türelemmel viselt Borvaszté betegség 
következtében az Urban csendesen meghalt. 
Folyó hó 28-án helyezték Oiök nyugalomra a 
csikcaicséi köztemetőben, nagy részvét mellett. 
A megboldogult szelid, s/.óiogadó éa igen szor-
galmas jératörekvö ifja  voli, ezért Tompos Ká-
roly mint nevelő atyja és oeje Tompos Károlyoé. 
mint édes anyja s a tfibbbi  rokonok mély fájda-
lommal gyászolják. 

— Márk napja. Szent Márk evangélista 
emlék napja, a ki Szent Péler jóváhagyásával 
s ennek elbeszélése alapján megirta latin nyel 
ven az evangéliumot s a ki később vértanú 
halált is szeuvedelt, a mait szombatra esett, 
mely naphoz a katholika anyaszentegyház szo-
kása szerint a buzaszentelési szertartása fűződik. 
Vasárnsp ez a szertartás minden plébániánál 
népes körmenettel tartatott is meg igen szép 
napos és meleg idő melleit, melyet az első 
valódi tavaszias napnak lehet az idén nevezni, 
az áprilisi sok zord szeles és havas idő atán. 

— Tanltó-gyülós. A caiki rém. kath. 
taaité egyesület lelcsiki dók-köre 1903. évi 
májas hé 5-én Csikszépvizen az örmény kath 
iskola helyiségben tartja meg lavaszi rendes 
ülését a kővetkező tárgysorozattal: 1. Délelőtt 
0 érakor „Veni Sankte.1 9. 10 érakor kezdő-
dőleg gyakorlati tanítást tart Puskás Tamás a 
IV-ik osztályban a számtanból. 3. E'nflki  meg 
nyitó beszéd. 4. A mull gyűlés jegyzökönyvének 
felolvasása  és hitelesítése. 5. A könytárnok 
jelentése a kOr könyvtáráról. 6. Szaval Gernardt 
Anna kisasszony. 7. Tisztújítás. 8. Méhészeti 
gyakorlati előadást tart Xánln-i Elek. 9 A 
szabályos időbea bejelentelt indítványok tár 
gyalása. 10. A jOvő gyűlés helyének és tárgy-
sorozatának megállapítása. 11. gyakorlati taní-
tás zártkörű bírálata. A gyűlésre a tagokat és 
az érdeklődő közönséget tisztelettel meghívjak. 
Csikszentdomokos, 1903. ápril. 16. Háduly Ben-
jámin elnOk. Császár Dénát jegyző. 

— Aa állami gyermekmenedékhe-
lyek. Az állami gyermekmenedékhelyek szer' 
vezésének Ugye ismét nsgy lépéssel halsdt előre. 
A folyó  évre tizenöt állami gyermekmenedékhely 
állandó épületéinek fölépítését  tervezik, még pe-

dig Nagyváradon, Szegeden, Debreczenbeb, Sza-
badkán, Aradon, Temesvárott, Szombathelyen, 
Kolozsvárott, Marosvásárhelyen, Eima-Szomba 
ton, Pozsonyban, Veszprémben, Kecskeméten és 
Kassán, a hol a gyermekek eddig bérházakban 
vannak elhelyezve; eddig őt ily. épületre adták 
ki az épilést nyilvános árlejtésen és már is nagy 
niegiakariltáot tettek az átlag 235.000 korona 
előirányzattal szemben, ngy, hogy a megtakarí-
tás .lévén nj épületeket fognak  építhetni. Az 
épületek terv szerint még ez évben tető alá ke-
rülnének s a jövő évben használatba vétetnének. 
Nemsokára kinevezikpaz intézetek részére a 
gondnokokat és az igazgató-orvosokat is. 

— Jotékonyozéln gyermek szint 
előadás I A csikszereda—zsögödi „Oltár egye-
sület" javára folyé  1903. évi május hé 2-án 
(Szombaton) a „ K<iasatb"-szállé nagytermében 
szinre kerül : Vallatás az iskolában. Színmű 
három felvonásban.  Irta: Gaál Mózesné. Sze-
mélyek : Erzsi, Jaliska, Ir.ua, Emma, Kata, 
Olga, Nyolczadik osztályos növennékei egy leány 
gimnáziumnak Sprencz Olga, Puskás Klára, Tőke 
Róza, Jakab Regiua, Aronsohn Meiania, Vajna 
Irén. Ágnes néni, Erzsinek özvegy nagynénje 
Zakariás Auna Gaido (10 éves) Margit (6 éves,) 
Erzsi testvérei ItozoiiMd Jenni, Molnár Lottika. 
özv. Bálint Jánosné vsgy Betti néni, Jolii-ká-
nak nagynénje Csiby Kóza, Csorba tanár La-
katoj József,  Veresné Petres Vilma, Károly 
(9 éves) fia  Domokos J. Ezt követi: A tavasz 
diadala. Gyermek színmű egy felvouásban,  táncz-
c/al és dalukkal. Irta : Nagy Gizella. Személyek: 
Hóvirág — Raucz Anna. Kankalin — László 
Piroska, ibolya — Csiszér Margit. Nárczisz — 
ltancz Róza. S/.ás/or szép — Tónika Mariska. 
Tulipán — Péler Z-u/>lka. Narancz lepke — 
Sslspjár Teika. Kéklő lepke — Csiszér Ju'iska. 
Páva-szem lepke — Fe|ér Erzsike. Czitrom 
lepke — László Ibolyka. Apácza lepke — Mar-
ntorstein Mariska. Orosz lepke — Szebeni Mar-
git. Tél apó — Ltsíló Károly. Tavasz tün-
dére — S7.atlim.tiy Erzsi. Tél lündére — 
Walter Irén. Helyárak: Oldalszék 2 korona. 
Körszék 1—IV. sorban 2 korona. Zárlszék 1 
kor. 60 flll.  Állóhely 1 kor. Gyermek- és diák-
jegy 50 lill. Karzat 20 fill.  Felülfizetések  kö-
szönettel fogadtatnak.  Jegyek előre válthalók 
Szvoboda Testvérik könyvnyomdájában, az elő 
adás napján este a pénztárnál. Kezilete este i 
órakor. Az élvezetesnek ígérkező előadást ajánl-
juk a közönség szíves figyelmébe  és p.litfu 
gásália. 

— Szenzácziós esküvő. A főváros 
előkeli! közönségét uagy izgatottságban tartotta 
eşy házassági esel, mely a napokban folyt  le 
egy isuiiMl családban. Az esküvőre a szokásos 
előkészületek minden iránybau megLörténlek i 
már csak két nap választolta ei a flatai  jegyes 
párt a házasságkötéstől. A vőlegéuy, előkelő 
bsnkhlvatalnok, tele volt Adóssággal, a meny 
asszonyt pedig dúsgazdagnak ismerték minden-
felé.  Azoubau a menyasszony apját üzleti spe 
Itulácziói megfosztották  utolsó fillérétől  is. Akár-
h»gy szerelték is egymást a fiatalok,  ilyen 
zilált viszonyok közölt a menyasszony semmi 
áron sem akart tu<lui az esküvőről, mert völe-
géuye őszinléu megvallotta neki, hogy mennyi 
a/, adóssága. Az összes családtagok és jé bará-
tok elküldték már a nászajándékot és éppen a 
menyasszony szülőinél lelt volna a fogadó  ebéd. 
Sürgönyiieg lemondták. Szomorú nap volt. Vi-
dámság helyei kétségbeesés! Mennyegzö helyett 
boldogtalansági A vőlegény vigasztalni akarta 
menyasszonyát. Hiábavaló volt minden kísérlet I 
Egyszerre a/oubau a haugos zokogás és a vi-
gaszt oyujtani akaró hangok közé egy barát 
ságos, idegeu hang keveredett. Ne vegyék 
rósz néven, lia ilyenkor hívatlanul alkalmatlan-
kodom, de mi kötelességszerűen, gyorsan és 
poutosan intézzük el ügyfeleink  megbízásait. 
Az a sorsjegy, melyei Önök vásárollak nálunk, 
főnyereményt  nyert." Ezzel a Török A. és Társa 
budapesti bankháza kiküldöttje kiűzette a nagy 
főnyereményt  s igy már mi sem álla útját annak, 
hogy zavartalanul megkössék a házasságot. Ez 
az eset a lővárosi előkelő köröknek még sokáig 
emlékezetében marad. 

— Kápszlizó gyermekek. A napokban 
az állami eleini iskola csintalanabb növendékei 
közül néhány az egyik kereskedésben kapszlikat 
vasáruit a azokat az apróbb diákok nagy gau-
diumára kével elaütögette. Egyik ilyen kápszlizó ne 
buló azonban megjárta, mert kicsi híja, hogy szemét 
nem veszítette a veszedelmes játék miatt. Mindest 
azonban caak azért hozzuk köztudomásra, hogy fi-
gyeltneztesaük a kápszllkat áruló kereskedő ura 
kat, hogy ilyen veszedelmes dolgokat gyermekek-
nek egyáltalán ne adjanak el, mert azerenoaét 
louaég esetén e miatt kellemetlenségeknek lehet-
nek kitéve. 

vállal 
M T I L I T t l . (Ezen rovat alatt közöltekért felelősséget  ne a Szerk.) 

A személyem ellen terjesztett 
nemű rossz híresztelést: nevezetesea, hogy a 
vagyonomat elirattam, s hogy házaim egyike 
egészségtelen, omlófélben  volna, szemtelen, aljas 
hazngságoknak nyilvánítom! 

A». ellenkezőről a esikazentmártoni, eseke-
falvi,  kozmási és bánkfalvi  tiszta telekkönyveim 
is tanuaágat tehetnek. 

Csíkszereda, 1903. április 27-éa. 
Nagy Sándor. 

Sz. 93 903. 
kj 

Arlejtési hirdetmény. 
Csikvármegye törv. hat. bizottsága 

12908—902. számú határozatával Ctrik-
mindszent községének egy újonnan épí-
tendő községház felépítését  3648 kor. 
összeg erejéig engedélyezze. 

Ezen munkálat kivitelének biztosí-
tása czéljából 1903. évi májas hó 
7-én d. u. 2 órakor kezdődőleg a 
csikmindszenti körjegyzői hivatal helyi-
ségében tartandó nyilvános versenytárgya, 
lás hirdettetik. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen mun-
kálatot elválalni óhajtják, hogy a fent  irt 
helyen és időben személyesen megjelenni 
szíveskedjenek. VHgy zárt írásbeli ajánla-
taikat a megfelelő  pánatpénzzel felszerelve 

árlejtés megkezdése előtt ae elöljáró-
sághoz ndják be annyival is inkább, mi-

később érkező vagy utóajánlatok tekin-
tetbe vétetni nem fognak. 

Versenyezni óhajtók az engedélye-
zett összeg 10°/„ bánatpénzkép az árlej-
tés megkezdése előtt kötelesek letenni. 

A szóbiin forgó  munkálatra vonat-
kozó tervrajz és költségvetés valamint a 
szerződési feltételek  a körjegyzői irodán 
bármikor megtekinthetők. 

Csikmindszent 1903 évi április 23. 
Kovács Béla, Nagy István, 

jzö. 1 - 2 biró. 

Laptalajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 
KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 

A .Gyergyói Hírlap' t. előfizetőinek. 
A „Qyergyói Hírlap' t. előfizetőinek  aaivea 

tudomáaul, miszerint: a .Qyergyói Hírlap" kiadó-
hivatalának vezetését folyó  hó 30-án beszün 
tetem. 

Oyergyószentmiklós, 1008. ápril 26. Tisztelettel 
Krlosa Péter. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikszentmiklós közbirtokosság két 

évi megtakarított vágtertllet tulajdonát ké-
pező I. rész .Szalonka* nevfl  erdőrész-
ben, a csíkszeredai m. kir. erdőhivatal 
engedélyével 2087 köbméter fenyő  ha-
szonfa  eladása czéljából folyó  év má-
jus hó 7-én d. e. 9 Órakor Csik-
szentmiklós község hivatalos házánál nyil-
vános szó- és zárt írásbeli versenytárgya-
lás fog  tartatni. A 2087 m> fenyő  ha-
szonfa  kikiáltási ára 5012 korona, azaz: 
ötezerlízenkét korona. 

Árverezni kívánók erről azon felhí-
vással értesíttetnek, hogy az árverés meg-
kezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át as 
árverés megtörténte után 8 napok alatt 
a vétel átvevő köteles megfizetni,  külön-
ben bánatpénzét vesziti es a vásártól elál-
loltnak tekintetik. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  megtekinthetők 

Csikszentmiklós község házánál és a já-
rási erdőgondnoksági irodában, hol az erdő 
állapotára vonatkozó részletes felvilági  tá-
sok is megknphatók. 

Csikszentmiklós, 1903. évi ápril hó 
24-ik napján. 

Lázár Ferencz, 

2 birtokoaságl elnök. Sz. 26—903. erdőbirt. 

Árverési hirdetés. 
Gyergyószárhegy község erdőbirto-

kosságának elnöksége újból közhirré teszi, 
hogy a közbirtokosság tulajdonát képező 
Szárhegy II. részben fekvő  erdők IV-ik 
vágsorozat 77-ik osztagában szél által dön-
tött 2261 darab szakértőleg 2979 köb-
méterre becsült haszonfa  f o l y ó  1 9 0 8 . 
é v i n s á j n s h ó 4 - i k a a p j á a d é l . 
e l f i t t  O ö r a k e r Szárhegy község hi-
vatalos házánál a legtöbbet ígérőnek nyilt 
árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási-ár a ienti fatömegnek  7968 
korona, mely áron alul as eladás nem 
fog  eszközöltetni. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/»-a, va-



18. szám. 

gyis 795 borona 80 fillér,  mely Összeg nz 
ár Terén megkezdése előtt lefizetendő. 

Bővebb árverési teltételek a birto-
kossági jegyzőnél a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Gyergyószárhegy, 1903. évi április 
lió 16-ik napján. 
Ádám Imre, a. k. Ferencit András, s. k. 

birt. iegyaő. birt. elnök. Szám 26—903. erdőbirt. 

Árverési hirdetés. 
Gyergyószárhegy kOzség erdőbirto 

kosságának elnöksége ujabban közhirré 
teszi, hogy a közbirtokosság tulajdonát 
képező Szárhegy II ik részben fekvő  er-
dők II. vágsor 41. osztagában felkészítve 
levő 721,687 köbméterre becsült 382 drb 
tutaj és tőkefa,  163 drb apacsina, továbbá 
ugyanott levő 1.380,687 köbméterre be-
csült tutaj és tőkének alkalmas 1419 drb 
széldönlOtt fa  f « l y é  1 9 0 S . évi m á -
j u s b « 4 - l k n a p j á n d « l e l 6 U 9 
á r á t á l kezdődőleg a kOzség hivatalos 
házánál nyilt árvetésen a legtöbbet igé 
rónék el fog  adatni. 

Kikiáltási ára a fent  megjelölt fa-
mennyiségnek 6306 korona 34 fillér,  niely 
áron alul az eladás nem fog  eszközöltetni 

Zárt Írásbeli ajánlatok is elfogadtat-
nak a szóbeli árverés megkezdése előtt. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10' o-n, va 
gyis 630 korona 64 fillér,  mely összeg 
az árverés megkezdése előtt készpénzben 
vagy értékpapírokban lefizetendő 

Bővebb árverési feltételek  a birlo 
kossági jegyzőnél a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Gyergyószárhegy, 1903. évi ripi-ilis 
hó 16 ik napján. 
Ádám Imre, s. k. 

bírt. jepyzó. 
Ferencz András, s. k. 

bírt. elniik. A csikhosszuaszói borvíz 
haszonbérbe adatik. Csikvárdot-
:t—s falván,  Petres András. L 

2 Szarvasmarhák, borjuk, sertések, 
J élösnlyának meghatározására egy 
^ igen jó és pontos 

\ MARHAMÉRLEá 
4 AH az állatokat vásárlók és eladók 
% rendelkezésére csekély használati 
2 dij mellett 

Tuma Mátyás 
helybeli hentes és mészáros mesternél. 

Használati dijak : nagy marháért 1 ko-
rona, apró marháéit: 60 llllér. 

Figyelemre méltói 
Vsn szerencsém tisztelettel értesíteni 

a nagyérdemű vevőközönaéget, miszerint 
a tavaszi éa nyári szezonra ujoiinau és dú-
san fölszereltem  raktáromat késs férfi  ós 
gyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-
laaztékbsn kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dus vá-
lasztékban különféle  jó minőségű nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraozok — ágy és asztalteritők, 
különféle  jó minőaégii lepedő és egyéb 
saükségiethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takáos — női köntös ke lmék; 
van továbbá dus válasstékban mindennemű 
fa-  és vasblltor, mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Miudezen czikkeket s lehető legol-
csóbb árak és legelónyÖBebb feltételek 
mellett havi részlefizetésre  is elárusítok. 
Ezekulán tisztáiéitól kérem a nagybecsű 
vevő közönséget legyen teljes bizalommal 
irántnm és szerezze nálam be esetlegea 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becseB párt-
fogását  kérve,, maradok illető tisztelettel 

S i ó l l f t t y  Z s , 
15—20 Brassó, Kapu-utosa 62. 

Gyomorbajban szenvedőknek! 5 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterhelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vsgy 
pedig rendetlen életmód által magnknak valamely gyomorbajt, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitűnő háziszer aján.'tatik, ntelynrk kiváló hatása már sok év óta 
ki van próbálva. 

Ez nem más, mint az 

ULLRICH RUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásnnak talált növények-
ből és a legkitűnőbb jó borból készíttetik, erősiti és táplál ja az ember 
emesztőszervezetét, elhárítja az emésztési zavarokat és az egészséges 

vér n j ra képzésére kiválólag hat. 
A fentnevezeit  Füazereahornak kellő időben való használata által a gyo-

morbajok már csirájukban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmes-
kedni, hogy a».t kellő időben használja. A krónikus gyomot bajnál fellépő  jelenségek, 
milyenek: a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  hányással egybe-
kötött émelygés, még hs olyan hevesek lépnek is fel,  a bornak néhányszori él 
vezete ntán szonnsl elenyésznek. 

foplrrllimilác  ^ Snnak kellemetlen következményei, mint a szorulás 
u i G i u i u g u i d o kolikus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vérlolnlások a májban, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres bán-
talmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elhárittatnak. A lűszeresbor 
megszünteti a nehéz emésztést és könnyű székelés által az alkalmatlan a gyomorból 
és belekből eltávolítja. 
A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nagyrészben a rossz emésztésnek, hiányos vérképződésnek és a máj beteges állapo-
tának a következményei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és lehangoltság, 
továbbá a gyakori fejfájások,  az álmatlan éjszakák lassanként végkép kimerilik sz 
embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek nj impulszust sd. — A füszeres-
bor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és táplálkozást, kormányozza sz 
anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja a felingerelt  idegeket és egészen 
nj életkedvet teremt. Mindezeket számos elismerés és bálairat bizonyitja. 

A füszeresbor  palaczkokbaa 1 frt  60 krért és 2 írtért a következő gyógyszer-
tárakban kapható: Csikszereds, Csikszépviz. Csikszentmiklós, Karczfalva,  Kápolnás-
Olábfalu,  Homoród, Dálya, Bögöz, Darőcz, Zombor, Bárót, Telegdibaczon, Tusnád, 
Bánkfalva,  Csikszentgyörgy, Sósmező, Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró, Gyergyó-
Alfslu.  Gyergótölgyes, ayergyóujfslu,  Csikszentmárton, Kászon, Parajd, Siklód, 
Korond, fctéd,  Farkaslaka, Székelykeresztur, Erked, Felek, Szászkeresztur, Kacza, 
Kőhalom, Dgra, A.-Rákos, Bodok, Miklosvár. N.-Ajta, Bölőn, Zalán, Csernálon, 
Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárbely s igy tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisebb helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Füszeresbor eredeti minőségben három és liá-
hely^ségbe P t l n , e K r e n d e l é » r e küldetik Ausztria-Magyarország valamnenyi 

DC" Utánzásoktól őrzikedni kell! " V I 
3 - 8 2 Világosan 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

Legolcsóbb bevásárlási forrás  I 
V a n szerencsém a t. vevő közönség szives tudomására adni, hogy 

üzletemben megérkeztek a tavaszi és nyári újdonságok. 
Szép választékban kaphatók : Legújabb divatú nói diszkalapok, 

mosó delein, batisz, sephir, szőr és valódi gyapjú női ruha-
szövetek, hozzá illő díszekkel. Női kabátok, gallérok, szatin 
és selyem blouzok, övek és napernyők. 

Gyerek és férfl  készruhák, ingek, gallér és manosettek, 
nyakkendő, kalap és esernyők. 

Karton, szór és selyempaplanok, függönyök  és ágy-
garnitúrák. 

Továbbá raktáron tartok mindenféle  temetkezési csikkeket, u. m. : 
fa-  és érozkoporsókat, gyolcs, babinet és selyem szemfö-
deleket, SlrkOSZOrn és kOSZOIU SZallagOkat s mindenféle  fajta 
gyertyákat. 

Legolcsóbb árakról biztositva, szives látogatásukat kérem. 

Tisztelettel 

P O T O T Z K Y P Á L . 

Üzletem Nagy Gyulával szembe. 
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K i v á l ó s z e r e n c s e 

T Ö R Ö K - n é l . 
Nagyon sokan sserenesések lettek általunk. 

Tiz millió koronánál többe t nyer tek 
nálunk nagyrabecsül t vevőink. 

Az egész világ Isgesélydusabb sorsjátéka a 
mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem-
sokára njból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL oorsoltatik ki, tehát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint. 

5hónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az 1-ső osztály eredeti sorsjagyanak tervszerű 
betétjei a következők: 
egy nyolciad (Ve) frt  —.75 vagyis L50 korona 
egy negyed ('/<) „ 1.50 „ 3. 
m fél  ('/*) . 3 . - „ 6 . - „ 
agy egész ('/,) „ 6 . - „ 12.- „ 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz be-
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezel 
dijtalannl. Megrendeléseket kérünk azonnal, de 
legkésőbb 

f.  é. május hó 9-ig 
bizalommal h o z z á a k küldeni. 4-5 

Törik L ét Tsa. 
b a n k h á z a 

= B U D A P E S T . 
Hazánk legnagyobb osztály sorsjáték-üzlete. 

Főárudánk osztály sors játék osztálysi: 
Föűzlet: VI., Terés-körut 46/a. 
Fiókok: 1. Váczi k ö r ű t 4. 

„ 2. Museum-kőra t 11. 
. 3. Erzsébet-körut 54. 

T 5 r 5 k A . én  T á r m b a n k h á z a H u d a p e x t . Hendelólevél levágandó. 

s hi i&t&\os tervezettel együtt küldeni, '̂ m - k Í r - B Z a b - 0 B í t 4 1 í 8 0 r 8 Í 4 t ó k fedeti  "sorsjegyet ........ . . I utánvételezni kérem i 
ftZ  összeget Korona ősszegben postautalvánnyal küldöm A nem tetsző törlendő. •• . ' mellékelem bankjogyokbon (bélyegekben.) ţ 

Nyomatott C a e a , Svoboda Testvérek könyvnyomdában.  103. 




