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A közgazdasági tevékenység és 
az obstrukezió. 

Napról-napra mind jobban érezhetővé 
válik azon áldatlan munka -szomorú ha-
tása, melyet az ellenzék már hónapok éta 
folytat  minden tulajdonképenni alapos ok 
nélkül, hogy megakadályozza egy olynn 
javaslat törvényerőre emelkedését, mely-
nek szükségességét elvitatni nem lehet s 
melyet máskor minden nagyobb ellenállás 
nélkül az ellenzék is megszavazott. 

Ezen czéljának elérésére már majd-
nem félév  óta lehetetlenné tesz minden 
parlamenti munkát s meggátolja olyan 
javaslatok megalkotását, illetőleg törvény-
erőre emelkedését, melyeket nem csak az 
egész ország óhajt, hanem u melyek arra 
is hivatva lennének, hogy nem minden 
tekintetben kielégítő közállapotainkon — 
melyekért kfllOr.ösen  az ellenzék panasz-
kodik legteltebb szájjal — segítsenek, a 
nép nyomorúságát enyhítsék és minden 
téren és irányban pangó közgazdasági éle-
tünket fellendítsék. 

Hogy milyen áldatlan éB veszedelmes 
az a harcz, melyet az ellenzék folytat,  az 
már mindenfelé  ismertté kezd lenni, de 
még jobban kitttnik, ha fontolóra  vesszük 
azon beszédet, melyet a kormány egyik 
legtevékenyebb, legrokonszenvesebb s ta-
lán mondhatnók, hogy legszerencsésebb 
keztl tagja D a r á n y i Ignácz földmivelés-
Ogyi miniszter a képviselőházban a mult 
hét egyik napján elmondott. 

A beszéd, a mely teljesen tárgyila-
gos volt, kerOlt minden személyes vonat-
kozást, került minden polémiát s csak 
egyszerűen azon munkaprogramul elősoro-
láaára szorítkozott, melynek keresztülvite-
lét a parlament rendes működésének meg-
szakítása akadályozza meg, általában nagy 
hatást tett a* egész házban és nagy ha-

tást tett az egész országban is s szerfelett 
alkalmas arra, hogy a koutnly és józan 
közvéleményt megnyilatkozásra bírja, -sőt 
sorompóba állítsa nz ellenzék végzetes 
munkája ellen. 

Rámutat a miniszter először is azokra 
a tervekre, melyek a költségvetés kereté-
ben arra lennének hivatva, hogy n kis 
emberek helyzetét javítsák, de a költség-
vetés meg nem szavazása miatt, ez évben 
aligha kivihetők lesznek. 

A gazdasági munkások helyzetének 
javitására tel van véve 290 ezer korona, 
Zemplén, Ugocsa és Sáros megye szegény 
népének felsegitésére  50 ezer korona, a 
székelyföldi  akczíórn 162 ezer korona, az 
ország minden vidékén építkezésekre, föl-
szerelésekre 2 millió 56 ezer korona. Ezek-
hez járul egy csomó olyan ipari -is vállalati 
szerződés, a melyek értelmében a vállal-
kozók és iparosok csak akkor jutnak 
keresményükhöz, ha a javaslat törvény-
erőre emelkedik ; ide tnrtaznnk a beru-
házások, erdei vasutak, sziikoktatási in-
tézmények, az árvédelem, vizsznbályozá-
sok, melyeknek keresztülvitele nemcsak 
egyes vidékekre, hanem az egész országra 
nézve életkérdés számba megy. 

Ha még hozzá vesszllk ezekhez a 
közgazdasági alap dotálását, a telepítés, 
parczellázás, kiegyezés, a kereskedelmi 
szerződések stb. kérdését már csak ezen 
egyetlen tárcza keretében olyan Uĉ vös és 
hasznos feladatokkal  állunk szemben, a 
melyeknek megoldása egész közgazdasági 
életünkre leírhatatlan előnyökkel járna, 
de mindezeket megakadályozza nz ellen-
zék ubstrukcziójn, egyetlen egy kérdés 
miatt, melynek azonban bármily fontos 
legyen is, talán még sem volna szabad 
mindent feláldozni. 

Az ellenzék fékét  veBztelt törekvése, 
melylyel a többségével Bzemben a maga 
akaratát akarja érvényesíteni, a törvényes 
kormányzás egyik alapfeltételének  nieg-

tagndásával bele kergette az országot u 
minden körülmények között veszedelmes 
törvényen kívüli állapotba, melyből azon-
ban még a körültekintő kormány és józan 
többség tapintatos magatartása mellett 
talán minden nagyobb baj nélkül kigá-
zolliatnánk, de azon óriási károkat, melye-
ket az obstrukezió a közgazdasági tevé-
kenység megbénítása által okoz, s mely 
az orszégszerte észlelhető szegénységet, 
nyomorúságot nsgy mértékben fokozza, 
aligha leltet elenyésztetni, mert az ok-
nélkül eltöltött, ugyszólva elfecsérelt  időt 
visszapótolni soha sem leltet. 

Még eddig a felelősség  mindezekért 
az ellenzéket terheli, itzonbnn még is már 
itt van ttz ideje, hogy az ország választó 
polgárai is felemeljék  tiltakozó szavakat 
az ellenzék kárhozatos magatartása ellen; 
itt az ideje, hogy mi székelyek is, kiket 
szintén közelről és érzékenyen érint e 
dolog miután H segítési akcziót nagy 
mértékben hátráltntja, sorompóba lépjünk 
és vétót mondjunk a további szertelen-
kedésnek s minden erőnkkel támogas-
suk a kormányt és a melléje sorakozó 
szabadelvű képviselők üdvös törekvéseit. 

Czélszerünek látnók, ha vármegyénk 
mind a négy választókerületében a sza-
badelvű választók gyűléseket tartanának, 
a melyeken egyfelől  tiltakoznának az el-
lenzék romboló és vészthozó munkálko-
dása ellen, másfelől  pedig a rendületlen 
bizalom kifejezése  által könnyitenének a 
kormány súlyos helyzetén. 

= Györffy  Gyula mentelmi ügye. 
A képviselőház mentelmi bizottsága mult bó 28 án 
délután öt órakor Perczel Dezső elnóklésével 
ülést tartott, a inelyeu tárgyalás alá vetto Györffy 
Gyula mentelmi ügyét, Györffy  maga tett mentei' 
mi bejelentést a Háznak az ÖBBzeférhutetleuBégi 
bizottság ama ténye miatt, bogy egy összefér 
hetetlenségi bejelentés tárgyalásába belement 
amink cllonéro, Itogy Gyürffynek  ez a bejelenteti 

összeférhetetlenségi  eaete nem mostani mandá-
tumának ideje alatt, hanem aa előaö alatt történt. 
Györffy  aa öaszeférhetetlenaégi  bisottaág eljárá-
sában a mentelmi jog megsértését látta. As Ogy 
előadója a bizottságban Marótby László volt A 
bizottság a bázaiabályok értelmében, sárt ajték 
mögött, több órán át tárgyalta aa ügyet a végül 
nyolez szavazattal négy ellenében kimondta, bogy 
a bejoleutett esetben Györffy  Gyula mentelmi 
jogát nem sértették meg. Ssatmári Mór biiottaági 
tae külön véleményt jelentett be. Marótby Lásslé 
előadó a bizottság jelentését aa ápril, hé 20 én 
tartott ülésben terjesztette a báa elé. A képvi-
selőház az ügyet május hé 7-én fogja  tárgyalni. 

- Megsemmisített polgármester vá-
lasztás. Néhány héttel eselótt a .Magyar Világ* 
nyomán hirt adtunk arról, hogy a mult évben 
Szcreda városban kereaztül vitt, a törvényhatóság 
állal jóváhagyott, de telebbezés folytán  a kös-
igazgatáai felsőbb  biróaághoi került polgárineater 
választást ezen bíróság megsemmisítette volna. 
Ez a Iiir csakugyan igaznak bizonyult, a a mint 
hulljuk a megsemmisítő Ítélet a napokban le is 
érkezett a vármegyéhez. Értesülésünk sserint a 
bíróság nein foktatéit  semmi aulyt ason főkifo 
gâsra, hogy a megválasztott polgármester mint 
akkor kiskorú megválasztható ne lett volna, ha* 
nein a inegBeinmisitéa okául caupán az vétetett, 
mert Csedó István máaik pályáié jelölésének 
mellőzésére elfogadható  törvényes indok nem 
hozatott föl. 

= Az adóvégrehajtás felfüggesz-
tése. Azon kitioa helyzetnél fogva,  melyet as 
országgyűlési ellenzék, az eléggé nem indokolt 
« 4 hónap óta tarló obatrukoziójával teremtett a 
melylyel az országot május 1 ével törvényen 
kivüli állapotba aodorta, a pénzügyminiszter kör-
rendeletet intézett valamennyi péniögyigasgató-
ságltoz, inelyhon utasította ezeket, hogy további 
intézkedésig a közadóknak, a köaadók módjára 
behajtandó kiucstáii követeléseknek és egyéb 
tartozásoknak végrehajtás utján való behajtását 
egész általánosaágban azünteasék be, a elrendelte, 
hogy sem a fószolgabirákuak,  aem azok segédei-
nek uti költségeket ne utalványozzanak, vala-
mint az állami végrehajtókat további intézkedéaig 
végrehajtásául ne foglalkoztaasák. 

= A képviselő választók ideiglenes 
névjegyzéke. Az országgyűlési képviaelővá-
lasztók ideiglenes névjegyzékét 1904. évre a 
központi válaaztmány már összeállította s arról a 
következő hirdetményt bocsátotta ki : A választó 
kerület összes választóinak ideiglenes névjegy-
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buzgóság bennünket ia haaonló érzelmekre han 
golt és alázatos szívvel hallgattuk as érdemes 
lelkész fennkölt  és lendületes azép beasédét, mely 
sziveinket aa előttünk álló fáradságos  és bizony-
talan kimenetelű ntazás elótt szerfelett  megköny-
nyitette. Isteni tisztelet után ujolag egy aétát 
tettünk a Kalea Viktorián a korzóra,  ahol már 
nagy vasárnapi kőiOnség sétált fel  a alá A uagy 
tömeg kösött alig tudtunk eljutni a Carol hotel-
hes, a hol azonban csiki útitársainkat, kikkel mai 
nap még nem találkoatunk, nem találtuk meg. 
Ebéd utáa becsomagoltunk, számlánkat kiegyen-
lítettük éa a vasúti induló házhoz mentünk, a hol 
már a budapesti utaaó társaság egy réaie, kik 
hes nekünk csatlakoznunk kellett, együtt volt, 
eseket ml a piros-fehér-zöld  jelvéuyekről azonnal 
felismertük. 

Délután 8 érakor megjelent Láng ur is, as 
utazási vállalat igazgatója, a tinek magamat rög-
tön bemutatván, átvettem tőle magam éa táraaim 
részére a tovább utazásra jogosító jegyeket. Ek-
korra már öaasegyttlt a 108 tagból álló tekin-
télyes ntazó társaság, bessállottonk a kupékba, 
csomagjainkat elhelyeztük, hogy a Konstansa felé 
azonnal induló vonathoz teljesen készen legyünk. 
Bn éa nöm egy méroökkel ismerkedtünk meg, 
ki leánya és más két mérnök társaságában ugyan 
azon kupéba helyezkedett el. 

As alig pár negyedórára terjeszkedő vára-
kozási Idő alatt egy, as indulásra késsen álló 
vonat elélt lefolyt  hölgy- ssöktetésl jelenet aio-
rakoatatta as elképpedt közönséget. A sseieplö 
személyek egy ur és két hölgy, egy kis parázs 
verekedést is reádeitek, melynek szonban a 
közbelépd vasati asemélyset hamar végett vetett 
a a megtépett haja úrhölgy kalandra vágyé fér-
jét diadalmasan elvesette, a csábító pedig a ka-
pott emlékjelekkel a tömeg kösött eltűnt. Pont 

4 éra volt, midőn élea fütty  hangzott fel  R két 
hatalmaa gép B hosszú vonatot mozgásba iudi 
totta. Már a második állomáat ia elhagytuk, mi 
kor a hosazan elterülő BukareBt vége még 
még mindég azemüuk előtt volt. Eközben Dudapest-
ról jövő útitársaink, kik a mult éjjel az alvás kelle-
mességek egyáltalán nem élvezték, nyugalomra 
helyezkedtek, Mi pedig a vonat ablakaibői élve-
zettel szemléltük a mellettünk elvonuló vidéket. 
Egy valódi alföld  terült el szemeink előtt, sem 
hegynek, aem erdőnek semmi uyoiua nem volt, 
a a táj egyhuuguBilgát egy-egy tűnj'u za-
varta meg, a melyek ugy haaoulitanak a mi 
alföldi  tanyáiukhos, mint egyik tojás a másikhoz. 
Ezeket a rengeteg nagy éa páratlan termékenységit 
puM'ákut gazdag oláh bojárok bírják s a szegé-
nyes öltözetű és sáppadt nrozu paraszt nép, niuly 
ezeknek miiveléaével foglalkozik,  a tulajdonos 
nagy uraknak zsebébe halmazza fel  a termékeny 
területek dus jövedelmit, mig maga a legegysze-
rűbb és legsilányabb életmódra utalva, ucyBzólva, 
tengéletet folytat. 

Lassanként leszállott az alkony, mire Cer 
navodához érkeztünk a itt már caak szemeink 
tnlaágoa 'megerőltetése mellett nézhettük meg 
azon igazán csodás hidat, a mely 4 kilométer 
hosszúságban övezi keresztül, a már itt nagyon 
hatalmaa Dunának 3 ágát. Ez a vidék iu egy 
teljeaen szűz talaj, melynek termékenységéről 
nekünk alig van fogalmunk. 

Eate B óra már jóval elmúlt, midőn Kons-
tansába érkeztünk és itt villanyos világítás mel-
lett megpillantottuk a Fekete tenger egyik ki-
kikötőjét. A szélesen kiterjedő vlstömeg igazán 
CBodálatoa hatást teáz különöaen azokra, a kik 
még tengert nem láttak s nem csodálkozom 
azokon, a kik aggodalmak kőzött léptek a töré-
keny hajóra, hogy annak a tengernek a hátán te-
gyék meg a további utat, mely oly sok hajét és még 
több emberéletet nyelt el telhetetlen nyomrába. 

A tartoakodáa Konstansábau egy negyed 
óráig tartott a Innen négy sserpentinán keresztül 
a hegyről lefelé  megérkesett a vonat a kikötőbe 
a hajó állomáshos, a hol megállott. A mint a 
vonatról leasállottuak, előttünk állott a 122 méter 

hosszú éa 20 méter széles, fehérre  mázolt .Re 
gelo Carol I.* nevű hatalmas hajó, inelyeu utun-
kat folytatni  fogjuk.  A hajó a román vasuttárBa-
súg tulajdona, 3 évvel ezelőtt építették. 

Koppant tolongás keletkezett, inig egyen-
kint keresztül mentünk a hajó hídon ; mindeuki 
elsó akart lenni, liogy magáuak valamelyik .Ka-
jüt^-ben helyet biztosítson. 

Ebben a tolongásban még as útleveleket 
és az utazáBi jegyeket is elő kellelt mutatni a o 
miatt mindenki teljesen kimerülve érkezett a ha-
tiiluiaa hajóra. Ekkor kezdődött azután az igazi 
„lieciz" a kabinban valé helyükért. A székely 
születésű, jó üreg Sárosay bácsit, a hajó goudito-
kát minden oldalról megtámadták, a derék öreg 
magyar és uémet nyelveu igyekezett megnyugtatni 
a békétlenkedőket, de ez nem igeu sikerült, mi-
vel miudonki azonnal helyet akart kapni a kabi-
nokban, pedig a 285 I. éa II. osztályos utas számára 
nem volt elég hely a e miatt az elhelyezkedésnél 
teljes lett a zűrzavar. A ki elég okos volt éa Sárosay 
bácsival szépen tudott beszélni az azonnal helyet 
kapott. Minden kabiuban három ágy van, kettő 
az egyik oldalon, a harmadik azokkal azemben, 
ez utóbbit rendes körülmények között, mint diváut 
használják. A kabinet két és fél  méter hosszú, 
egy és fél  méter Bzélea, a Bzabad tér osak fél 
méter széles, ugy hogy esen a helyeu csak egy 
euiber tud levetkőzni, vagy felöltözni.  Van benne 
vízvezeték éa egy mosdótál a minden utas szá-
mára egy parafából  kéazitett mentőöv, melyet 
veazedelem esetén as utas a karjai alá erősít. 
A kabin oldalán a szabadba egy kerek ablak 
nyílik, erős tükör üvegből, melyet caeudes időben 
fel  ia lehet nyitni. 

Én egy debreozeni orvossal éa egy ugyan-
csak odavaló tanárral jutottam egy kabinba. Ezek 
az urak nem tartoztak a mi utazó társaságunkhoz, 
hanem saját a»akállukra utaltak keletre. 

Miután pakkomat a számomra kijelölt kabin-
ban elhelyeztem, felmentem  az étterembe, a hol 
eaiki útitársaim voltak, még aok más utassal 
együtt, kik kösül egyik sem kagott helyet a 
kabinokban. Esek között volt a oaiki utasé tár-
saság egyik nőtagja ia, kinek szerfelett  rosszul 

esett, hogy az éjszakát egy széken kell eltöltenie. 
Én Bziveseu átengedtem volna saját helyemet, 
de ez nem volt lehetséges, mivel as én kabinom-
ban két idegen ur ia el volt szállásolva, ezért 
tehát még egyszer aierencaét próbáltam Sárosay 
bácsinál és nem eredménytelenül, mert női uű-
társunk számára szintén jelölt ki helyet a Nagy 
Gábor ügyvéd uejének szobájában. Több hely 
azonban nem volt a igy ai uraknak nem maradt 
ináB hátra, mint hogy aa étteremben levő divá-
uokon keressenek maguknak éjjeli elállást. 

A mérnökök, kiket a vasúti koesibaa én hi-
deg harapnivaléval éa borseprővel kínáltam meg, 
mivel az amúgy ia elkésett Table-dő-nál az ét-
kező kocsiban réaztvenni nem akartak, meghivtak 
egy pohár odopeati borra, a mely a legjobb ro-
mán bor. A meghívást, mihelyt elhagytuk a ki-
kötőt, szívesen elfogadtam. 

E közben elérkezett az indnláa ideje éjjeli 
fél  tizenkét éra. A nagy szemű lánczokon függő 
horgonyokat a-tenger fenekéről  a hajé elé és 
bátulaó oldalain felhalták,  a hidat, mely a hajét 
a azárai földdel  ösasekötötte eltávolították, fel-
hangzott a gőikürt fületrepesztö,  hatalmas 
hangja, háromasor egymásután. Es .volt ss 
indulási jel, a gépházban a hatalmaa gépek mű-
ködésbe jöttek, a fedélset  megmosdnlt lábaink 
alatt, ugy érettük magunkat, mint a száras föl-
dön földrengés  alkalmával, miköabea a roppant 
hajótest laaaan moigáanak indult. As egéas utazó 
közönség a fedélzeten  volt, sorsát mindenki a 
tenger siellemének kezeire biata, mert már többé 
nem volt visszatérés a száraz földre. 

A kormányosnak aok fáradságába  került, 
mig a uagy hajét a körül fekvő  roppant ;sok 
hajó kösött a nyílt tengerre kivezérelte, mind-
azonáltal eien tengeri koosis igen ügyesnek bl-
lonyult. Egy fél  éra alatt már elértük a világító 
tornyot mely uagysserS fényét  hol veres, hol 
fehér  színben szórja a sötét tenger felé. 

A kapitány a parancsnoké bidon megnyomta 
a villamos esengő gombját, a gépveseti teljes 
erővel megeresztette a gépet a nagy gyorsaság-
gal rohantunk a teljes sötétségbe. (Folyt kór.) 

X j a j i u n l c m s t l • g y f é l  Í v m a U é l c I a t t r a a , s w t o l T a . 
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léke * kihagyottak névjegylékével együtt Caik 
sseredában a vérmegyehéi kiadóhivatali helyisé 
gében a hivatalos órák alatt (d. e. 7-tól d. u 
1 óráig), folyó  évi májna 6-tól 2ü-éig vagyis -20 
napon át less kösaaemlére kitéve. Calkaiereda 
város válssslóinak Ideiglenes névjegyiéke a ki-
hagyottak névjegylékével együtt a városhálán, 
a nsgykősaégek vállaltéinak ideiglenes névjegy 
séke a kihagyottakéval együtt a községházán 
a kiskölaégek válasitéinsk ideiglenea névjocy 
•éke a kihagyottakéval együtt a körjegyióaég 
irodájában less kölszemlére kitéve folyó  évi má 
jns hó 6-tól 26 ig vagyis 20 napon át reggeli 
8 órától déli 12 óráig, mely idő alatt aiokat az 
elöljáróság egy tagjának jelenlétében miudeuki 
megtekintheti és délutáni 2 órálól 0 óráig lemá 
aolhaljs. Eien névjegyzékek ellen az 1874. évi 
XXXIII. t.-ci. 44 g a értelmében fel  lehet szólalni 
éa a felszólalás  ellen észrevételt lehel tenui. A 
felaidlalások  folyó  évi májua 5 iól 15 ig. a fel 
iiolaláaok ellen lehető éairevételek pedig május 
16 tói 26-ig, mindenkor írásban a szükséges okira 
tokkal felaserelve  és s központi választmánybos 
ciimesve sdaodók be, a városban a tanácsboa, 
nagykösségbeu ai elöljárósághoz, kisközségben 
pedig a körjegyiőkböi. Most ai ideje tehát, 
hogy mind ások. kik bármely osimeii a válaai-
tók névjegyiékébe való felvételre  igényt formál-
nak, de abba felvéve  nincsenek felszólalásaikat 
a kitett határidőkön belül meg tegyék. 

= segély a kereset nélküli 
lakosság részére. Láng Lajos kereskedelem-
ügyi miniaster a vármegye területén mutatkozó ke-
reset biány enyhítése és a kereset nélkiill lakos-
ságnak küsuti munkák körül leendő foglalkozta-
tása állal némi keresethez juttatása czéljábél 
egyetértóleg a belügyi éa földmivelésügyi  minisz 
terekkel a vármegye közönségének 20,000 ko-
rona állami segélyt teu folyóvá  az adóhivatalnál 
B utasította a vármegye közönségét, hogy eme 
segély igénybevételére oly közüli munkák vég 
rebajtását rendelje el, n melyeknél a vármegye 
ason vidékeinek ínséges lakossága lesi kereset 
bei jutatlbató, a hol a segély nyújtás a fenn 
forgó  viszonyok méltányos mérlegelése után a 
legindokollabbnak mutatkoiik éa az elrendelendő 
munkák házi keielés éa felügyelet  mellett haj 
taasanak végre. 

= A képviselőház ülései A képviselő 
ház mult beti üléseit színién a mcghalalmaiáai 
törvényjavaslst feletti  vita foglalta  le. A vitában 
elhangsott beszédek kösül külöuöBen a Széli 
Kálmán miniaiterelnök és Darányi  Ignücz föld 
miveléaügyi miniszter beazédei nemcsak esemény 
ssámba mentek, hanem egyben az obstiukc/ió 
hitei! ÍB megdöbbentették, mindkét beszéddel la-
punk más helyén foglalkozunk.  Ellenzéki részről 
a kővetkezők beszéltek: Bizony Akoa annak 
adott kifejezéal,  hogy nem sürgős az ujonezok 
létazámának emelése, mert azok a czélok, a me-
lyekre a létszám emeléal kérik, létszámemelés 
nélkül is elérhetők. A javaslatot nem fogadja  el: 
— Krasznay  Ferenoz azt bizonyította, hogy 
as 1887-iki XII Ik türvényezikknek a hadse-
regre vouatkozó részét a gyakorlati alkalma, 
íáaban meghamisították. A kormáuy a katonai 
javaslatokkal egy üdvös dolgot ia cselekedett, 
mert felrázta  a nemzetet aléltságából a most 
már semmi sem fogja  a nemzetei megakadályozni, 
hogy a maga utjáu előre menjen Csávolszky 
Lajos sít vitatja, hogy a miniszterelnök csalódott 
as ellenzékben, ha azt hitte, hogy az ellenzék 
mindent elnéi neki. Kijelenti, liogy társaival 
együtt folytatni  fogja  aa obsirukcziót. Eötvös 
Károly a Darányi  beaiédjével foglalkozott  eló 
ssör. Aiou a néieten vsn, hogy az mind hasznoa, 
a mit Darányi tervez, de mikor ai ember háza 
ég, nem gondol ai ablakok reparálásával. Most 
pedig mindennél fonloaabb  dologról, a nemzeti 
becsületről van ssó. .Szemben áll egymással a 
koroua és a nemzet akarata, az egyikuek el kell 
esnie, vsgy becsületes síkul kell kötniük. A má-
sik akaratnak ia közelednie kell a nemzet aka 
rátához. Zokon veszi Dsrányinak, hogy a magyar 
ember munkáját lebeoaülte. Azért dolgouék a 
magyar két annyit, hogy ai osztrák két annyit 
nyeljen el? A miniszter méh hasonlatáról ail 
mondta, hogy a magyar ember csakugyan hasonlít a 
méhes, mert munkája gyümölcsét mások veszik el. 
Koustatáljs, hogy mig a magyar katonai erőre aiük-
aége volt a dlnásstiáDak, addig magyar volt a 
lobogó, a vesényasó és a tisztikar. Csak a hét 
éves háború után osempészték be s német lobogót 
és német ssót s a napoleoni háborúk után a né 
met tiszteket Nem lehel, hogy maga a nemsel 
meguavaiia ast. bogy flai  idegen nyelven lelje-
ailsék a katonai szolgálatot. Mondják meg a 
királynak,, hogy a nemiet megdagadja a katonát, 
mert itt a nemietnek még a legelemibb jogalt 
sem akarják megadni. Sséllnek ast a tanácsot 
adja, bogy helyét hagyja oda éa álljon si ellen 
sékiek sorába. A javaalatot nem fogadja  el. A 
májua hó 1-én tartott ülésben ai obstrukcaió tel-
jes erejével kitört és a május hó 2-án tartott 
ülésben is foiytatodott,  as ellenzéki képviselők 
oidiloitak, kiábáltak, lajongtak. tombollak, verték 
a padokat a minden lehetőt elkövettek, hogy a 
saéookokat beszédjükben megakadályoizák. Ai 
elnöklő Apponyi a legnagyobb erőfeszítések 
meiţstt sem tudott rendet csinálni, pedig sisal 
is fenyegetőziilt.  hogy a házszabály 266-lk BU-
kassál fogja  alkalmasai, mely azerinl a rendza-
varót a mentelmi bisottság arra ítélheti, hogy 
megkövesse a hásat, de arra ia hogy kerületé, 
ben piápaUkoa kihirdetik, hogy megsavarta a 
rendet. A figyelmestetéanek  azonban nem volt 
semmi endménye s s aajoagáa miatt ai Dléat 
tttfesstr  fel  kellett fűggassteal.  A nagy bábor 

aá4t a miniszterelnöknek azelőtt való napon be-
adott két jelentése idéite eló. — A jelentések 
egyike a miniszterelnöké, a ki ebben összefog-
lalta azokat az intézkedéseket, melyeket az állam-
ügyek háboritatlaa elintézése erdekében lett, a 
másik aa állami azámsiéké, melyben si kijelenti, 
hogy ai ex-lex idején ii teljesíteni fogja  sí el-
lenórséat. A miniszterelnök a jeleutéaek kinyom-
tatását éa szétoBilását és az indemnltlvel együtt 
való, vagy ai indeinniti után való elintézéaét 
kérte. Polonyi  Uéza a kijelentésben egyenesen 
az osztrák 14 ik szakasza és as abban fogWIt 
sziikségreudelet becseuipészéaét látta a preczedcns 
nélküli alkotmánysértésnek minósitvén, annak 
vissia utasítását követeli. Széli  Kálmán igyske-
lett meggyúrni az elleoiéket, bogy a két jelen-
tés nem rendelet s az osztrák 14-ik szakasz ten-
dencziájának épp az elleukezóje, mert alt moudja, 
hogy az országgyűlés  távollétében  a kor-
mány intézkedik  az országgyűlés  helyett, 
ő pedig azt mondja, hogy országgyűlés  nél-
kül  egy napig, egy óráig  sem akar intéz-
kedni,  felelni  akar miuden teliéért. Preczideoe 
ÍB van erre, 1 ttttU ben Bánffy  hasonló helyzetben 
hasonló jelentést tett és a ház tudomásul vette. 
Akárki akármit beszél — kiáltotta a miniaiter-
elnök — én állok a jog, törvény és igazság le-
réu a a mig ai alkotmányi ebben a házban önök 
eltörni nem akarják, cl kell isineruiök, hogy 
mindenben . . . Ez volt az utolsó szó, melyet a 
miniaiterelnök mindenkitől érthetően elinondaui 
tudott; erre aztán Litört a zaj, ordítozás és sen-
kit Bem Imgytak beszélni. A miuiazterelnök tíz-
szer fogott  a beszédhez, de nem akarták meg-
hallgatni, — As illést fel  kellett függeszteni; 
de a miniszterelnököt azután sem akarták meg-
hallgatni a csak a gyorairók feió  fordulva 
fejezte  be beazédét. Komjáthy  Béla ait hiszi, 
hogy a jelentések az alkotmányba ütköznek, de 
azért hozzájárul ahhoz, hogy kinyomassanak és 
tárgyalásra kitiijesaeiiek. Böjthy  Ákos szerint a 
jelenlés s lei-Tiszának máBodik kiadása. Holló 
jónak látuá, ha a jeleutéaek visBza vouatnának, 
Barta  Ödön indítványozza, hogy a jelentések nyo-
massanak ki és tűzzék ókét napirendre, de csak 
a költségvetés letárgyalása után. A május 2-iki 
iiiés napirendelóití felszólalásokkal  és intcrpellá-
cziókksl telt el, vslamivel nyugodtabb körülmé-
nyek köaötl, mint az előző napon. Kossuth  Fe-
rencz napirend előtt felszólalt,  hogy iBinertesse 
pártja álláspontját a tiltakozik az ri-lel ellen B 
még egyszer felszólítja  a kormányt, hogy a ka-
tonai javaslatok olútt a költségvetést tárgyaltassa, 
melyet pártja nem fog  megakadályozni. Széli 
kijelentette, hogy a katonai javaslatokhoz ragasz-
kodik, mert azok égető szükségétől át vau hatva. 
A Kossuth ujánlnlál nem fogadja  el. Holló  La-
jos beszélt még, aiután pedig két függetlenségi 
párti képviselő Visontai  Soma éa Harta  Ödön 
tűzött ÖBBze. Visontai  Barta Ödönről azt állilotta, 
hogy indítványával módot uyujt a kormánynak az 
alkotmány kijátszására. Barta  Ödön Visontai vádját 
aljus rágalomnak minősítette. Ülés végén Gabányi 
Miklós éa PozFgay  Miklós interpellálták meg, előbbi 
a honvédelmi miniaztert, a magyar daraboknak 
a honvéd és közös zeuekaroktól való elkobzása, 
ai utóbbi pedig Darányi  főldmivelési  miuia'ztert 
Hogyiszló dunaparti község ügyében. Darányi 
nyomban válaazolt, kijelentvén, hogy a part pusz-
tulásról tudomáaa vaa s a mennyiben az iudeiu-
uitáa és a költségvetés hiánya megengedi, sür-
gősön intézkedni fog.  Az elsó interpellációt ki-
adták a honvédelmi miniszternek. A válaazt pedig 
a ház tudomásul vette. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? V. M.-tól. (Vége.) 

Ilt meg kell jegyezni, hogy a hagyomány-
két Csabáról és a magyarok két belliáborujá-
lól, az Attila üt Csaba és népe, vagyis Altila 
fiai  közti háborúról és az Árpád halála után s 
magyarok többsége állal a németek segítségé-
vel Augszburgnál, majd a Kelenföldnél  a 924 iki 
kalandos hadjáratban vezérkedő Csabáról és 
népe leveretéséről beszélvén, a székelyek, mint 
Csaba levert népe ezen ntóbbi családból, mely-
ben a magyarok bejövetele után azok társasá-
gában veitek részt, haza, vagyis a mai székely-
földre  visszatérve tarlözkodtak, mint a hagyo-
mány és többször idézett történészek is elisme-
rik, rövid ideig a Csigle.,  vagy CsigJa-mezőn 
ba nem tudjuk is bemutatni, hogy az leheteti 
a Maros és Olt mentén lévő csigolyás  vidék 
tehát s krónika a csaták utáni vissza vonulás-
ról szól, vagy esetleg az Attila- és Árpádkori 
eseményeket zavarja össze, miből tehát síig le-
bet azt bizonyítgatni, hogy a székelyek a ma-
gyarokkal és Bihar-, Szabolcson át jöttek be. 
Ezen irányban jöhettek Erdélybe a székelyek, 
de nem a magyarok többsége áltsl 984-ben a 
németek segítségével megverve elveszített csa-
tából, mert ilyen csatájuk a székelyeknek a 
magyarokkal nem is volt, hanem igen az Attila 
fiainak  egymás kOzöit vivott csatája ntán. 

Különben a székelyeknek Arad-  (apor.fia) 
székelyhíd atb. helyekre való kiköltözéatöl'fel-
világosítást nyujtanakaCsiki-Krónikaazon helyei, 
•elyek a székelyek a kérésztény ét ős pogáay-

vallás feletti  küzdelmeit a X század közepétől 
fogva  elmondják. 

De megdönthetetlen bizonyítékot szolgál-
tat maga a dolog természete, a nemzeti szer-
vezetek fejlődéséhez  megkívántató idők mértéke. 
Mert valamint a természetben, ngy a népek 
fejlődési  történetben sem lehet ugrás; sz er-
kölcsi ugy, mint szellemi és snyagi fejlődésének 
meg van, megkell lenni a maga kimért idejének. 

Ugyanakkor, midőn Aporfi,  vagy Apoltfi, 
Arad az éláh havasok földére  helyezkedtek, köl-
tözött ki az Apoll vezértől szármozó Darabos 
törzselőde Darabos a magyar hatarszél felé  eső 
zsuki  földre  a Gerla (Szamos) folyótól  nem 
messze. A Sopk  föld,  melyet Zsombori, Zsuk-
nak magyaráz, s hol a székelytelep ma már 
teljeseu elpusztult, csakugyan mint Szabó Ká 
roly megjegyzi Kolozsvár és Szamosnjvár között 
(Alsó-felső  és Nemes-zsuk nevü helységek) s 
Szamos folyó  mellett fekszik;  a Gerla  folyó 
pedig a Szamossal egy; mert a Schedios Ma-
gyarországi nagy térképén Szamosujvár más-
nevéül Gyerla  említtetik. 

Ez mind azt mutatja, hogy a székelyek 
nem Magyarországból telepflltekbe  Csikba a 
székely földre,  hanem épen ellenkezőleg sokan 
már a legrégibb időben kimentek Magyarországba 
és Erdélynek magyar részeibe. 

Igazáq Huufalvy  és utánna némely ujalib-
kori történészek azon állításával szemben, mely-
nél fogva  a székelyek hun leszármozásái hatá-
rozottan mesének mondja, s a minthogy a ma-
gyarok nem voltak elegendő a tartomány meg-
népesitésére azért a magyar királyok a keleti 
határok védelmére a székelyeket telepilették oda 
ha e zavart fogalmazás  már magában czáfolat-
nem volua e merész állítást ellen, s ha Szabó 
Károlynak kézzel foghaló  érvei és adatai nem 
volnának, ott van a pápai ilézmák regestruma 
1332—1337-ig, melyben Csíknak, Udvarhelynek, 
Háromszéknek, és Maroszéknek csak nem min-
den nevezetesebb községe, sok igen sok még 
olyan is előfordul,  tuely ma már nem létezik, 
vagy még két-három századdal ezelőtt megszűnt. 

Mint megyénk nagy érdemű alispánja Be-
cze Antal is igen helyesen és a lények megezá-
folhatlan  szigorú logikájából következlesen le 
hozza (Pallas nagy Leikon) „komoly ludos 
csak elfogultsággal  mondhatja, hogy egy kisraj 
Szent Lászlótól, léhát 1077-IŐI 960 év alatt 
körűlbelől 300 községet volt képes teremteni. 
A névtelen jegyzőt, a bécsi képes krónikát, a 
ó öreg Kézait és a Csiki-krónikát tehát elkeli 
fogadni  anuak megfejtésére,  hogy mikép kelet-
kezelt a székelyföld  s abban Csik ; és ha az 
azokban emiitett, ma is létező hely-és család-
nevek igen kevés eltérést mutatnak és 1666-óta, 
vagy is Csikvármegye levéltáránsk kezdetétől 
fogva  egész mostanig községenkint éppen sem-
mit sem változtak: történeti alapon senki sem 
lehet feljogosítva  azon szerzők történeti leve-
zetését mesének nevezni." 

Az ország slkoló népmozgalmakban tehát 
már itt vollnnk, szerepeltünk és csak is sze-
cziális tényeinkről nincsenek közvetlen irott bi-
zonyítékaink. 

E tekintetben a legrégibb, kétségbe von-
hallan bizonyíték Róbert Károly adománylevele 
1324-től, uiHiyszerint 9 kászoni egyén jószágát 
magszakadás czimén eladományozza Apor Sán 
dórnak ; ezután az emlilett pápai dézsnták lajst-
roma, mely egyebek melleit helységneveink fen-
tartáslért megbecsülhetetlen; ezután jő a jenő-
falvi  Szopós család birtokában levő az Olt árká-
nak szsbályozására vonatkozó 1406-iki okmány, 
minek főnevezetessége  a papibiráskodás; majd 
következik Hunyadi Jánosnak 1442-ben kelt ok-
levele a somlyói zárda mellé rendelt 32 koj-
fráterről.-  Mátyás Királynak Kászonszék részére 
adott szabadalom levele 1469 Innen kezdve mind 
több és több irott bizonyíték van, hogy résztvett a 
Csiki székelység Róbert Károly, Nagy Lajo", 
Zsigmond oláhországi hadjárataiban, Hunyadi Já-
uos és Mátyás király dicső csatáiban, és hogy 
e királyok intézkedései szerint kötelessége főkép 
a keleti határőrizet volt. S hogy e kötelességet 
nem csak teljesítette, hanem néha be is uézett 
a szomszédba, az kétségtelen. 

Mégis lakolt aztán e kis kalandos merész-
ség mislt keservesen 1663-bsn, midőn Illés 
vajda allaU Felcsikot a moldvaiak teljesen fel-
dúlták, 1661-ben, mikor Ali basa egész Csikót 
felégette,  kifosztotta,-  1694-ben, mikor Mirza 
Kbán alatt 19 ezer bucsakl tatár 6 napon át 
ölte éa hamvasztatta fel-és  közép Csíkot, kik 
azonban a bőa Nlzet és a Sántus Benedek al-
királybiró vezetése slatt összegyűlt lakosság 
által Szentkirály—Szemléteknél csúfoson  meg. 
verettek. 

Báthory Endre haláláért 1600-bsn Básta 
állt nemtelen boszut a védtelen lakosságon, s 
ez időből hiteles tanúvallomások igazolják, hagy 
a Csiki tekintélyesebb csalodok tagjai kőiül 
„András Klrálylyal többen szerencsétlenül elve-
szének'—1601-ben Székely Mózes minden sza-
badságszeretete mellett kuruezkodott. Később 
1690-ben Thököli rakonczátlao és fegyelmezet-
len serege s ennek nyomába járó labonezok ke-
gyetlenkedtek. 1705-ben Gteaven, 1707-ben Ak-
ton garázdálkodott ugy, hogy keserves nyoma 
sokáig fenn  maradt. 

Csikmegye a Eákoczi féle  mozgalomnak. 
állandó bivs volt, ötször veretett le s ötször dob- "' 
bántott fel  szive hszája szabadságáért. Hogy pe-
dig az oláb-talár dnlás, mely anyiszor történt, 
készületlenül ne találja, 1700 tél kezdve Bakss-
ban, Jassiban, Berládban s Románia más helye-
in nsgy áldozattal rendes hazai tudósítókat tar-
olt. De mind ezekről más helyt lesz szó, itt 
szolgáljanak arra, hogy egy későbbi telepitvé-
nyes népség ily sok és annyi viszontagság ki-
állására alig birt volna ennyi szívóssággal és 
ősi elszántsággal egy telep iránt. 

A székely kamara közgyűlése. 

Marosvásárhelyt, 1903. ápr. 25. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara április 26-én tartotta az idén második 
teljes- ülését s tagok érdeklődése mellett. Az 
ülést Tauszik  B. Hugó  kir. tanácsos elnOk 
vezette. Elnöki közlések során bejelentetett, 
hogy Gáspár Damokos parajdi lakos pokrocz-
szövő  részére a kereskedelmflgyi  miniszter 9600 
korona segélyt engedélyezett, az ottani pok-
roczipar  fejlesztése  czéljából; bogy konkrét 
kérésre hajlandó a marosvásárhelyi és kézdi-
vásárhelyi timár  iparosok  érdekeit támogatni; 
hogy a kereskedelmi  szerződések  megújí-
tása alkalmából a Székelyföld  közgazdasági ér-
dekeinek megvédésére való tekintettel javasla-
tot készített és terjesztett fel  az eluOkség. 

Tárgysorozat rendjén foglalkozott  a ka-
mara Marosvásárhely  szab. kir. város rendé-
szeti ügyével; tudomásul vette, bogy Maros-
vásárhelyt  a folyó  évben két czipész  ipari 
tanfolyam  rendeztetett a kereskedelemügyi mi-
niszter anyagi' támogatásával melyen összesen 
44 marosvásárhelyi iparos nyert kiképezést. Ez-
ért a kamara köszönetet mond a miniszternek 
kerülete más városainak Is hasonló tanfolya-
mok engedélyezését kérelmzei. Elhatározta to-
vábbá hogy a marosvásárhelyi  háztartási 
iskolát,  mely rövid fennállása  óta ia gyakor-
lati dolgokkal foglalkozik,  erkölcsileg támogatja. 

Egy kereskedelmi  iskolának  a kamara 
székhelyen leendő lelállitását a marosvásárhe-
lyi székely társaság megkeresése kapcsán ismé-
telten is kérelmezi: Székely  Károly  és Csi-
szár János  szobrásztanalóknak 60—50 korona 
segélyt ad Tamás  Antal  kászon altiz czipész, 
Szabó Károly  marosvásárhelyi bádogos, Toth-
falusi  Károly  és Vajda  Albert,  kézdi vásár-
helyi müasztalosok, Némethi  Árpád  Ko  vász-
nai asztalos, Nagy  József  Kézdivásárhelyi 
pléhes, Deák Ferencz  bereczki valamint Űresz-
doner  Jakabné  marosvásárhelyi psplan készítő 
állami  támogatás  iráat benynyitott kérését a 
viszonyok mérlegelésével terjeszti a kereskede-
lemügyi m kir. kormány elé. A négy év óta szü-
netelő százados bükszádi  üreggyár  ujabb 
üzembe hozása örvendetes tndomásnl vétetvén, 
kimondotta a kamara, hogy a készítmények 
fuvardijának  mérséklésére  ktsben jár. 

Örvendetes tndomásnl szolgált, hogy a 
ksmara ujabb tárgyalásokat kenlelt a maros-
vásárhelyi kőzmühely felállítása  ügyében a kü-
lönböző szakmabeli iparosokkal. 

Több kisebb fontossága  tárgy elintézése 
átán a gyűlés véget ért. Alakítsunk műpártoló egyesületet 

Városunknak tagadhatatlan intelligens és 
szép számn közönsége vsn. De azért, — vagy 
mondjuk éppen ezért — szüksége van minden 
évben 6 —6 hétig szellemi élvezetre is ; szük-
sége van tehát egy jó szintársnlatra. 

Első pillanatra ez az 6—6 bét tekintettel 
a szűk pénz viszonyokra, talán soknak tűnik 
föl;  de mint alább látni fogjnk,  éppen nem 
sok, écpen nem megterhelő egyetlen intelligens 
családra sem. 

Azonban, mielőtt bebizonyítanék fenti  ál-
lításunkat, mindenekelőtt egy fontom  körül-
ménynyel le kell számolnunk és ez az, hogy ne 
akarjon mindenki  a színteremben  csak az 
elsö sorba ülni,  hiszen az első sorban mind-
nyájan nem ia férhetünk  el éa a második har-
madik sorban sokkal jobb, élvezetesebb, illuzo-
riusabb a szinelőadásokat élvezni, mint az eW 
sorban I Hogy miért, azt fölöslegesnek  tartjMfe 
magyarázgatni, hiszen mindnyájan tndjuk. 

Tegyük föl  tehát, hogy nem kötjük ma-
gsukat mindnyájan az első sorhoz, s bogy nem 
félünk  sem az ominozns 7-essemaz 13 as szám-
tól, hanem megelégszünk — esetleg — s má-
sodik, sőt a harmadik sorban is, csakhogy 
évenként egyszer, egy olyan színtársulat jöjjön 
közénk, a mely igényeinket minden tekintetbea 
képes legyen kielégíteni, anélkül, hogy a leendő 
igazgató rá is fisessen  a nekünk nynjtandó mű-
élvezetre. 



s . C S Í K I L A P O K . ám. 
Most pedig Iának azt ax 5—9 hetes 

niaidényt Hogy ezt keresztül vihessűk, szük-
•««•i, hogy .szinpártoló egyesüle"-tet alakitsnnk 
Ezea egyesületnek joga, sőt kötelessége lesz 
mindenekelőtt még 6—6 Tirolul (köztük talán 
Gyergyós«entmiklós, Segesvár, Erzsébetváros, 
Borszék, Tomid fürdők  stb.) egyesülni; kerü-
letté alakulni s aztán a kerileli, illetve szin-
pártoló egyesületek megbízottjai megállapítják, 
hogy mely városban, mely időben müködhet-
•ék a kertlet színtársulata, legjobb időbea. 
Együtt hirdetik a pályázatot; választják meg 
az igazgatót. — Továbbá miadea szinpirtoló 
egyesület — a eajit viroaában — utánna nézve, 
hogy lehelöleg minden jobb módú csalid 
bérletet biztoaitsoo otagiaak, vagy családjának. 

De, hogy éhez minél kedvezőbb körülmé-
nyek közölt jasson, a hogy mindenki kedvet 
kapjoa hozzá, kihirdeti ex egyesület, hogy az 
iltulok választandó színtársulat — mondjak — 
jOvő ér ipr. 1-től májas 15-ig tart 30 bérleti 
előadást, még pedig betenkint csak Ot bérleli 
előadást, hogy a közönség ne legyen kényte-
len napról-napra színházba járni. Eme 30 bér-
leti előadás ára 30 korona, (tehát előadásonként 
csak egy korona) a másodrend! hely ára 30 
előadásra 24 korona, (tékát előadásonként 80 
fillér)  a ezea feszeget  joga van minden bérlő-
nek jövő év ipril. 1 ig 10, 20, 30 fillérenként 
is, akár naponként, akár hetenként, szóval 
tetszésszerinti időben és ősszegben befizetni, 
így, ilyen föltételekkel  össze lehet itt p. o. 
hozni — külünOsen egy kis utánjárással — 
80—100 elsőrendí, 30 -40 másodrendű bérlőt. 
Ez minimális Összegben kitesz 3120 korolát. 
3 ha még hozzá vesszük, hogy a szinflgyi  bi-
zottság városi szabvenezióként kieszkOzli min 
denütt az ingyen helyiséget, fűtést,  világítást, 
biztosítva lesz miaden város, hogy szívesen 
•egy falai  közé, hasa évről-évre a társulata, az 
a társulata, mely miaden virosnak képes lesz 
Igényeit kielégíteni s nem lesznek a városok 
tóbbé kitéve sem annak, hogy egyes színigaz 
galő titkárjai előre kisírják a bérletpénzt, vagy 
annak esak egy részét is és megagranak vele, 
sem annak, hogy olyan nagy pipája, kevés 
dohánya igazgatók kapjanak helyhatósági enge-
délyt, a kik — csak hogy bérletük minél jobban 
sikerüljön — Ígérnek fflt,  lát s nem képesek 
adni semmit. 

Ha tehát fentebbi  tervezet kérésztől vihető, 
biztosítva van egy ji társnlat megélhetése, s 
biztosítva van a közönség igényeinek kielégítése, 
úgyszólván ingyen. 

Haladjunk a korral, (ogjnnk mnnkáboz t 

Kéklő Csiszár  Juliska, Pávaasem Fqjér  Knalke, 
Csitromlepke László Ibolyka, Apáczalepke Mar-
morsteia Mariska, Oross lepke Szebeni  Margit, 
Tél api László Károly, Tavasz tUndére Szatmári 
Erzsi, Tél tündére Walter  Irén. Az utolsó elő-
adás hatását nagyban emelték a kedves dalok 
és teoses tánciok. 

A kőaöoség nem jeleni meg olyan számban 
milyent a kiváló előadás megérdemeli volna. 

As oltár egyesület hálás köszönetéi Tejen 
kl Kornbaber  honvéd aletredeB urnák, ki a 
lisstl kaszinó székeit készséggel bocsájlolia as 
egyesület reudelkezésére, ugyanezért köszönetet 
mond Helwig János urnák is. 

Végül megjegyeztük, hogy a Kossulh-szálló 
nagytermének jól megveszik as árát, de a te-
remhez egyeden aaékel sem aduak, a kiszolgá-
lás pedig miaden kritikán alul áll. 

Jótékonyosélu gyermek elóad&s. 
A helybeli polgári leányiskola nOvendékei, 

néhány elemi iskolás leányka és egy pár gimná 
siumi tanuló közreműködésével njolag egy min-
den tekintetben élvezetes estét aserestek váro-
sunk közönségének. 

Folyó hó 2-án ugyanis a Koaauth-ssálló 
nagytermében „Vallatás az iskolában* ezimü bá-
rom felvonásos  és .A tavasz diadala' oaimü egy 
felvonáaoa  gyermek aalnmüveket adták elő dicsé-
retre és elismerésre méltó tudással és buzgósággal 
s minden tekintetben kiváló sikerrel a csikszereda-
ssögödi oltáregyesület javára. 

Jól eső örömmel konstatáljuk, hogy ss is-
kola vezetősége, ez alkalommal la, ngy a darabok 
kiválasztásában, valamint aaok betanításában újó-
lag jelét adta azon kiváló jó Ízlésnek és tapin-
tatos körültekintésnek, melyek egyébiránt minden 
ügyben való eljárását jellemezni szokták. 

Oaál Mózesné .Vallatás aa iskolában* oslmü 
asiamOve egy kiváló tudással és gondoa figye-
lemmel megirt és jól megkonstruált ssiudarab, 
mely nem csak arra alkalmas, hogy a közönséget 
pár félérán  át kellemesen ssorakostaasa, hanem 
amellett kiváló hatást gyakorol a szereplők er-
kölcsi érzékére s a szívben lakozó nemes érzel 
mek kifejlesztésére  is. 

Nagy Gizellának .A tavasz diadala* ozimü 
gyermek aainmfive  pedig egy igen pompás gyer-
mek balett, melyet igazi gyönyörűséggel és belső 
megelégedéssel lehet végig néani, különösen olyan 
pompás és sssbaloe előadásban, mint a milyen-
ben jelea alkalommal volt részünk, 

A szereplők minden tekintetbeu, ngy szólva 
kivétel nélkül, jól megállották helyüket s a rájuk 
bízott feladatot  ügyesen, szabatosan és közmeg-
elégedésre oldották meg. 

Szereplők voltak aa első darabban: Erssi 
Sprencz  Olga, Juliska Puskán  Klára, Irma Töke 
Róia, Emma Jakab  Regina, Kata Aronaohn 
Melánia, Olga Vajaa  Irén, ignea néni Zaka-
riás Anna, Quidó Bozeofeld  Jenai, Margit Mol-
nár Lottika, ösv. Bálint Jánosné vagy Betti néui, 
Juliskának nagynénje Csibj Rósa, Csorba tanár 
Lakatos  Jósaef,  Veressé Petres  Vilma, Károly 
(6 éves) fla  Domokos  J. 

A darabban a köveikesők szere-
pellek : Hóvirág Bánom Aaas, Kankalln László 
Píroeks, Ibolya Csissér  Margit, Narosiss Ranci 
Bósa, Saáaassnsép Tomira Mariska, Tulipán 
Péter Zsassika, Haraaaslepke Sxtupjár  Terka, 

Képviselőtestületi közgyűlés. 

Csíkszereda, májas 1, 
Városunk képviselőtestülete mult hó 30-án 

taitotta meg tavaszi rendes közgyűlését a ta-
gok csekély érdeklődése mellett, pedig a köz-
gyűlés tárgysorozatába felvett  tárgyak bizonyára 
megérdemelték az összes tagok érdeklődését: 
A közgyűlésben a következő tárgyak nyertek 
elintézést: 

1. A polgármesternek  Csíkszereda ren-
dezett tanácsa város 1902. évi közigazgatási 
állapotáról szőlő részletes, kimerítő és nyomta-
tásban is megjelent jelentése*), örvendetes tu-
domány vétetett, s ezért a< eddigelé szokatlan, 
nagy fáradságot  igénylő munkájáért polgármes-
ternek jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. 

2. Az 1901 és 1902 évekről házipénztári 
n. m. az összes alapokról való számolások a 
számvizsgáló küldöttség érszevételeinek felol-
vasása a tán, az állategészségügyi, tenyész alap 
és közmunka alap számadásainak kivételével, 
melyek pótlást igényelnek, mind elfogadtattak 
s azok felterjesztésére  a város polgármestere 
utasíttatott. 

3. Szentes város képviselő testületének 
ezen feliratához,  melyben kérelmezi a képviselő 
házat, hogy az állam saját pénztára terhére 
vegye át az állami közigazgatás keretébe tar-
tozó, de a községek ellátásába utalt pénz-
ügyi közigazgatási teendők teljesítését, — vagy 
pedig azok teljesítéséért a községek adminiszlrá-
czionális költségeinek viseléséhez megfelelően 
jiraljon hozzá, — a.város képviselő testülete 
is egyhangúlag hozzájárnlt. 

4. A város kaszálóinak megkísértett érve-
lésén elért eredmény, mintán írásbeli pót aján-
latok tétettek, elfogbstúknak  nem találtatván, 
folyó  hó 13 ára njabbi árverés megtartása lia-
tároztatott el. 

6. Az álami városi állatorvos a magyar 
kölcsőuös állatbiztosító társaság budapesti szö-
vetkezetének ajánlatára a városi kél drb. te-
nyészbikát daraboaként 300— 300 korona ere-
jéig 4i°/o mellett biztositandókuak véleraéuyez-
vén, elfogadtatott. 

6. Bakó János csíkszeredai r. k. kántor 
kérelmére a lakóházán és keritéeéu szükséges 
javítások elrendeltettek. 

7. A rendőr-legénység kérelme folytán  ed-
digi 32 korona havi fizetésük  40 koronára emel 
tett fel. 

8. Kovács József  felebbezése  az 1891. év 
1892. évi községi potadó felhajtása  ellen eluta-
sittatott. 

9. Végűi szomorn tudomásul vétetett aina 
jelentés, melyből folyolag  a képviselő testület 
arról vett tudomást, hogy a város adó kezelé-
sénél a mait év deczember havában ismételten 
639 kor. 86 fillérre  menő sikkasztás ás hűtlen 
kezelés merüli fel,  mely elszomorító körülmény 
Ssereda Táros adóhivatalnál a megfelelő  és uél-
külOzhetleu ellenőrzés hiánynak róható fel. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvő. D á v i d Iguácz a helykeli 

állami elemi iskola derék tanítója folyó  hó 3-án 
délután 4 órakor lépett házassági frigyre  Lax 
Tildával, özv. L m Sándorné szép és kedves 
leányával. Az anyakönyvi hivatalban Ujfn'mi 
Jenő dr. polgármester végezte a polgári kOié-t, 
az egyházi áldást pedig szép beszéd kíséretében 
Szigeti Gyula helybeli plébános adta reá az ifin. 
párra, a helybeli róm. kalh. templomban. A/. 
esküvőt az iljn pir lakásán lakoma követte, 
melyen a legközelebbi rokonok veitek részt 
Szerencsét és boldog-ágot kivánauk. 

— Katonai kinevezések. Almássy 
Zsigmond m. kir. csendőr főhadnagyot,  a hely-
ben állomisozó cendőrszárny parancsnokát II. 
osstályn csendőr századossá, Böjlhy Andor m. 
kir. honvéd hadnagyot honvéd főhadnagygyá 
nevelték ki. 

•) A Jelentést térazdke miatt csak lapunk kö-
vetkező saámában fogjuk  részletesebben Ismertetni. 

— Klneveaéa. A brassói kultúrmérnöki 
kerület vezetője Katona Béla közelebbről más 
kerületbe helyeztetvén át, a földisivelési  minisz-
ter annak elére, melynek működési körébe vár-
megyénk is tartozik, Kenesey Béla kir. mérnö-
köt nevezte ki. 

— Hegyei választmányi ülés. A tör 
vény hatósági bizottság rendes tavaszi közgyű-
lése e hó második felében  megfogván  tartatni, 
ezen gyűlés tárgyai előkészítése czéljából a 
hamiincz tagn állandó választmány folyó  hó 
13-án ülésezik a vármegyeház tanácskozási 
kisebb termében. 

— A m. kir. államvasutak ujme-
netrendje. A ni. kir. államvasutak igazgató-
sága által májat l-lől szeptember végéig meg-
állapított menetrend már meg jelent és szélkűí-
detelt. A szerint a brassó—Sepsiszentgyörgy— 
Csíkszereda—gyimesi vonalszakaszokon a menet-
rendben változtatás nem történt s agy az in-
dulás, mint az érkezés az eddigi időszakokban 
történik. 

— Gyászrovat. Bardooi Gyula esikszeut-
márloni járás-orvost ós nejét súlyos veszteség 
érte Izabella  9 éves, kiváló tehetségekkel meg-
áldott kedves leánykájuknak e hó 3-án történt 
elhalálozásával. Koráu elvesztőit felodhetlen  gyer-
mekük földi  maradványait hétfőn  ssállilották e 
bánatos szülők vssuton Kolossvárrs, mint kijelölt 
örök nyugalmi hülyére. 

Bálint  János csikszentimrei kereskedő éle-
lének 49-ik, boldog ká/asságának 26-ik évében 
11 napi szenvedés után a kaldoklók szentségé-
vel megerősítve folyó  bú 29 én il. u. 1 órakor 
megszüut élni. Temetéje folyó  lió 2-án történi 
nagy részvét mellett. 

Kiskantal Récz Károly, ki a székelyud-
varhelyi lörvéoyszéknél 41 évig voll irattarnok 

mint szorgalmas, lelkiismeretes és pontos hi-
vatalnok elöljárói elismerését hosszú szolgá-
lata alatt mindenkor kiérdemelte folyo  évi áp-
rilis hó 30-án reggel egy negyed 9 órakor, éle-
tének 71-dik és bázaságának 44 ik évében kin-
nos szenvedés után Székelyudvarhelyen csenile 
sen elbunyt. Földi maradványait f.  évi májú* 
hó 2-án ngyanott helyezték örök nyugalomra 
igen nagy részvét melleit. A megboldogultban 
Tapp Györgyné édes atyját, Papp György helybeli 
távíró és posta ellenőr pedig apósát gyászolja. 

— Tárgysorsjáték engedélyezése. A 
kir. pén/.ügyínini9ler a tusnád fürdői  szövet-

kezetnek kórkáz alapja javára az idei lürdó 
idény alatt rendezendő tombola játékra enge-
délyt adott, azon kikötéssel, hogy a nyeremény 
tárgyak közzé csak belföldi  ipar termékek so-
rolkatók és készpénz, vagy értékpapír nyeremé-
nyül nem szerepelhet. 

— Jönnek a színészek. A kezűnkhöz 
jutott és előttünk fekvő  sziui jelentésből tudjuk, 
hogy Monory Sándor színigazgató miaden 
műfajt  kultiváló színtársulatával városunkba 
szándékozik jönni, oly időben, hogy előadásai-
nak sorozatát, a .Kossuth'-szálló nagytermében 
folyó  hó 30án megkezdhesse. Megnyitóul „A 
doktor ur" czimü vígjáték van kitűzve. A sziui 
jelentés szerint a társulat műszaki személyzete 
18 tagból, s működő személyzet pedig 30 tag-
ból áll. A nagyobb szerepekre a következő 
erők vannak szerződtetve: Tury Sárika, ope-
retle és népszínmű primadonna. Déri Karola, 
operetté koloratur énekesnő, Egyed Lenke, 
énekesnő és társalgási, Kovács Arankád naiva. 
Havasi Vanda, drámai hősnő és társalgási, Sza 
pári Janka diáinai anya, Tem-si Gizella, komika, 
Barát Juliska, baleltmesternő lánczosnő, Mo-
nory Sándor, jellem komikat, Rnjcsányi István, 
operelte tenor, Betbeni László operelte és nép-
színmű bariton, RaJnai György hős szerelmes, 
Ágotái Ferencz, operette butfó,  komikus, Rétby 
Lá*'.ló kedélyes apa, komikus, Keller Antal, 
drámai apa, Baróli Jenő, bonvivánt énekes, 
Vágó Imre, lírai szerelmes társalgási, Solymosy 
Sándor segéd bnlfó,  komikus, vau még ezeken 
kivül 6 segédszinésznő és 6 kardalos és segéd-
színész szerződtetve. A bérletben színre kerülő 

12 előadás kötelező műsora a következő: Az 
Izé (feleségem  nem sikkes), Ádám és Éva, Bob 
berezeg, Svihákok, Lolti ezredesei. Postás 
fla  kaga, operettek. Régi szerető Géczy István 
legújabb oagy hatása népszínműve, Monuu Vanna, 
Kereszt jelében, Kéz kezet mos, Őrnagy nr, 
Doktor nr. A bérlet árak a következők: Oldal 
és Támlásszék (I, 2, 3-ik sor) 12 előadásra 
20 korona, napi ár 2 korona. Körszék (4, 6. 
sor) 12 előadásra 16 korona, napiár 1 korona 
60 fillér.  Zártszék (6, 7, 8. sor) 12 előadásra 
12 korona, napiár 1 korona 20 fillér.  Annak 
biztosítására, hogy fenti,  páratlanul kitűnő mű-
sor feltétlenül  be lesz tartva, kötelezőleg ki-
jelenti igazgató, hogy annak be nem tartása 
esetén a bérlet Összeg befizetése  nem kőtelező. 
A bérletárak fele  as előadások megkezdésekor, 

második fele  pedig a 6-ik bérlettel lesa fize-
tendő. A bérletek eszközlésével valamint min-
den előleges intézkedés megtételével Rétby 
László litkár van megbízva. A társulatot ajánl-
juk olvasóink szíves figyelmébe  és jéindnlatu 
pártfogásábs. 

— Czlgányháboru. Köztudomásu dolog, 
hogy az esteli és éjjeli órikban az urak mú-
ltúnak s a zenésztk húzzák nekik a bssmagyart, 
a hajnali órákban pedig az nrak lefeküsznek 
és a czigányok mennek el valamelyik kisebb 
korcsmába mulatni. így történt ez a mnlt hét 
uiolsó napján is még pedig napfeljötte  nlán s Kos-
sulh-utezában levő egyik korcsmában. Meglehetős 
keresel voll, a zenészek virágos hsngnlatban 
telepedtek az asztal mellé s egyszerre mind-
nyájan beszélve, tárgyalták az éj eseményeit. 
Eközben sztán a nagy és kis bőgős között 
.szóbeli váltság11 keletkezett. A kis bőgős ha-
talmas gesztusok között azt magyarázta, hogy 
a leghangulatosabb nótában a nagybőgős egy 
nyolezad laklussal mindig hátrább maradt s e 
mialt az akkompányirozás egészen tOnkre silá-
nyult ezért azt indítványozza, hogy a nagy-
bőgős járulékának csak nyolezad része adassék 
ki, a többi pedig a mai mulatság költségeinek 
fedezésére  tartassák vissza. A nagy bőgős el-
képpedve hallgatta a reá szórt rágalmakat, az 
indítvány pedig teljesen kihozta sodrából, ki-
loccsant belőle a méreg a a kis bőgőst egy 
csaLlanó pofonnal  megobstruálta. A kis bőgős 
sem volt rest s a pofont  adójának visszaakar-
ván szo'gáltatni, a czimbalmos fejéből  kiütötte 

kalapot. Erre aztán kiütött az eilei, a mi-
nek a vége a kis bőgős szomorú kivettetése és 
a többieknek az utczára ve ló kitódulása lelt a 
verekedést folytalandó.  Ekkor jött azonban a 
java a dolognak, a kapukban oláikodó czigánynék 
Iáivá ez ujabb „nagyidai veszedelmet11 a helyszí-
nére rohantak s mint megannyi dühös amazon, 
részt vettek az általános küzdelemben külOnO-
sen körmeikkel kaparászva a zenész urak ábrá-
zatán, a kik ezt a gyöngéd figyelmet  bajezi-
bnlással viszonozták, míg mindnyájan a földön 
hentereglek egymás begyén hátin. A zenekar-
vezető reudet akarván csinálni, egy patkós 
c-izmálól származó boxot kapott a hasára, há-
tulról pedig az arczulatját gyöngéd női kezek 
czirogatták, nem volt máa mód, vissza menekült 
a korcsmába. Erre aztán megérkezett a földi 
gondviselés a rendőrörmester személyében, ki a 
dulakodókat szétrebbeulette, némelyeket pedig 
toglyul ejtett és kalodába csukott, megszüntetvén 
ezáltal a törvényen kívüli állapotot. A vihar le-
csendesülése után a karmester, meg a zenekar-
vezető lemondással zengedezték duettben i „Ka-
lapom szememre vágom.* 

— JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsi-
ton akarnak létesíteni, ajáuljuk, hogy azeressék 
be Mauthuer Ödou csász. é9 kir. udvari mag-
kereskedéséből Budnpesten, a Sétatéri, vagy a 
Margitszigeti füuiagkovereket.  Ezeket már 21» 
évo szállítja Mautner, Budapest és a Margitszi-
get oly bámulatra méltó és gyönyörű sétatéréi 
részére. 

— Magyar diákok. Azok az események, 
melyek a közelmúltban történlek, s azon haza-
fias  mozgalmak, melyekre most, a jelenben 
készülődünk, élő tanúbizonyságai annak, hogy 
a magyar itjuság él, nem balt ki belőle a ha-
zafiság  szent lángja, tud méltó lenni őseihez: a 
márczius ifjnsághoz!  AZ Ifjúság  jelen életében 
szónkén lehetetlen volt nem éreznünk, hogy a 
mozgalmak egyik legerősebb éltető és extenzív 
eszköze: a magyar diáklap hiányzik. Köteles-
ségünknek tartottnk tebát, hogy a magyar saj-
tó egyik legfüggetlenebb  és legönzetlenebb lap-
jában, a Független Hagyarországl<-han egy, a 
magyar diákság minden Ogyét-baját felölelő  s 
minden czenzurától teljesen független  mellékle-
tet nyissunk, mely az legyen, amire minden Ifjú-
sági lap törekedett, sajnos, sikertelenül: Ónálló, 
életképes és tözsgyökeres magyar diáklap. Min-
den vasárnap jelenik meg a „Független Magyar-
ország" melléklete a : „Diák Élei". Keressétek 
tel czikkeitekkel e rovatot. Minden a diákság 
életéhez tartozó indítványotok, minden panaszo-
tok meghallgatásara talál e lapon. A vidéki 
főiskolák  ifjúságával,  tudósítóink által, érintke-
zésbe léptünk s igy az egész magyar ifjnság 
támogatásával sikerűit kivívnunk azt, hogy végre 
oly lapot adhatunk kezeitekbe, melyből minden diá-
kot érdeklfr  eseményről tudománt szerezhettek. 
Pártoljátok tehát az eszmét, s vegyétek oly szíve-
sen kezeitekbe e lapot, mint amilyen önzetlenül 
lelt ebbeli kérésünknek eleget az a lap, mely-
nek homlokán mindnyájnak közös ideálja olvas-
ható; „Független Magyarország" 

— Rákooiy ünepély Mnlt hé 13-án 
GyergyótOlgyesen megtartott „Rákóczy ünnepély 
lefolyását  van szerencsém s következőkben is-
mertetni 1. Beszéddel kezdődött, melyet a meg-
jelent közönség előtt Anka János mondott Szó-
lott Rákócziról a halhatatlanról, mi vólt a sze-
repe és mire van hivatva az ő nevével össze-
kötött eszme. Az igazi hazaszeretettől áthatott 
beszéd végén kitört a lelkesedés és helyeslés. 2 



Május 6. 

Ezatáa következett. u ének. Duiel Vira k 
adott eW népdalokat Műhlfáy  Endre zenekisé-
retdvel. A aiooa porodnkczió nagy hatást tett 
a hallgatóságra 3. Brasssy Imre lépett ai 
emelvényre, Petőfi  öríltjét szavalta el rendki 
vili nagy sikerrel. 4. A hangulatba meglehetősen 
bele illett ai ezután következő pont: a kuplék 
melyet Daniel La|os adott el8. 6. A közönség 
tetsaése tetőpontját érte el a kurnczdalok elf 
nekléM alán a melyek rendkívüli hatásosak 
fóltak  Braasay Imre ügyes csinos én szép elő 
adásiban. 6. Ai egész közönség helyéről (elállva 
belekezdett a Himnnszba és nagylelkesedéssel 
énekelte el azl. 7. Az ünnepély végűi tánezczsl 
fejeződött  be, mely a késő éjjeli órákig la;tolt 
Ezen ünnepély anyagi hasznot is hajtott, a men-
nyiben 34 kor. 40 Aliért juttatott az illetékes 
kSrnek. Mühlfáy  Endre 

Washington György amerikai módon 
nőtt. 16 ivea koriban mir maga kereste kenje 
rél mint mérnök. Hajihoz éa aiimoláshos érteit 
a legjobban. Pontoa óa kimért volt. A nyugati 
vidékek néptelen birtokait kellett felmérnie,  ot 
ismerkedett meg ai indiinus élettel éa hadvise-
léssel. Esekben oly bőlcseséget és bilorságol ta-
nuaitott, hogy ó volt a francsiik  élléu a virginiai 
csapatok fóveiére.  Korán megházasodott és Montt 
Vermonlban élt, lovagolva, vadászva, vidáman 
uri módon. Abban is amerikai volt, hogy szerelte 
a hasznot. Nem paraiolt, mindig mogóvta érde-
két, megvédte jogát a guuynyal emlegette a tün-
teti önsetlenséget. A nyugalmas élet és a be-
csületesen véglett hasafl  kötelesség nem csábi 
tolták nagyravágyisra a mikor iniudenki attól 
tartott, hogy óriási tekintélyével a serei; ólén 
magához ragadja a hatalmat, sértésnek nézte még 
a feltevést  is s mihelyt megkötötték a békét, 
lemondott a lóveiérségról is hazament Vermontba 
családjához, hogy a régi inrdon éljen tovább. 
Jellemének azt a nagy tisztaságát, jósán is uyu 
godt egyéniségét sokszor össze szokták hasonlí-
tani Deák Ferenczcxel. Amerika minden esetre 
köszön neki annyit, mint mi Deáknak Wa*hing 
Ionról azól a Nagy KépeB Világtörténet most 
megjelent 181. füzete.  Egy füzet  irn 00 fillér, 
egy kötete diBies félbórkötésben  8 frt.  Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben, s riszlefize 
tésre in a kiadóhivatalban: Révai Testvirek Iro-
dalmi Intézet UudapeBt, VIII., Cllói-ut 18. 

— Notics. Az oszt&lysori>játék. Tudvalevő 
dolog, hogy a m. kir. szab. osztályBorsjáiék já-
tékteive mi*s a most bevégződő sorsjátéknak is 
több nyeieményt juttstott. Kz nz uj jiitékterv, 
a mely, természetesen a májusban kezdődő sors 
játékra is vonatkozik, egész sor fóuyeremíny-
nyel és nsgyobb nyereménynyel szsporttjo n II) e 
reményeknek már amúgy is tekintélyes sommá-
ját, a mennyiben ezt az összeget 13 1110,000 ko-
ronáról 14.4b0.000 koronára emeli. Egy millió-
val nagyobb tehát a nyeremények összege, mig 
a sorsjegyek száma tízezerrel lett ^nagyobb. Meg-
jegyzendő, hogy as nj nyeremények közt van 
egy 80,000 koronás, egy 50.000 koronás, egy 
20,000 koronát, öt 10,1100 koronát. Mindez azt 
bizonyítja, hogy az uj játékterv folytán  a nyerés 
esélye megjavult. 

— A nagy jutalom. Az osztálysorsjá-
tik zirAhnzisa után mindenki izgatottan rirja. 
hogy ki nyeri meg a 600.000 koronás nagy ju-
talmat. A napokban lefolyt  linzás alkalmával a 
legnagyobb osztálysorjáték-üzlel Török A. és 
Társa bankháza (Budapest, Terézkörut 46.) 4 
szerencsés vevőin»k kedvezett a ritka szerencse 
és 4 család most QBiik a boldogságon, hogy 
e czég szerencséjében bizolt és hűen kitartót l 
a Tőrök bankház mellett. Ezen nagy jutalmon 
kivűl ugyancsak a TI. osztályban a 30.000, 
20000, két 10.000 koronás, több 600 és sok 
egyéb lőnyereményt fizetett  ki e szerencsés 
bankbál vevőinek, ogy hogy ezen egyetlen 
egy osztályban körülbelül egy és fél  millió koro-
nát nyertek a szerencsés vevők Török A. és Társa 
bankházában. Ezen az- alapon nemcsak a legna-
gyobb, hanem a legszeiencsésebb bankháznak is 
mondhatjuk a Törők czégel. A liálanyilatkozatok 
száma, melyeket,e ezégszerencsés vevőitől kapott, 
igen nagy. Az a határtalan bizalom .melyet e bank-
házzal szemben vevői tanusitauck, folyton  széle-
sebb körökben te-jed el, mertanagy közönség már 
ismeri e czég szerencséjét, korrekt üzleti elveit 
pontosságát, diskrécsiőját és előzékenységét melyet 
mindenkivel szemben egyformán  tann-iit. Ennél-
fogva  indíttatva érezzük magnnkat a Török A. 
éa Társa bankházát Bndapesten (főűzlet:  TI., 
Teréz-körul 46.: fiókok:  Váczi-köiul 4., Muzem-
körut 11.. Erzsébet-körút 64.), aki oly számos 
és nagy nyereményt fizetett  ki mir vevőinek 
mindenkinek ajánlani, mert az osztálysorsjegy 
vásárló kOzönség itt teljes biztonságot élvez 
minden irányában. 

— Igénybe nem vet t katonai ala-
pítványok. Hogy mennyi jogosultsága van azok-
nak a támodásoknak, melyeket a közjogi el-
lenzék a képviselő házban egyebek közölt a 
magyarkonnány ellen intéz azért is, bogy a 
hadseregben magyar tiszteknek megtelelő szám 
ban való kiképeztetése és alkalmazása iránt nem 
bir kellő érzékkel, eléggé illosztrája a követ-
kező körülmény is. Csikvármegje törvényható 
eiga néhány évvel ezelőtt két ösztöndíjat ado-
mányozott egyik katonai főreáliskolába  és a 
Lndóvika Akadémiába azon székely fiak  részére, 
kik a fényes  jővdt és tisztességes megélhetést 
biztositi katona tisztiállást a hadseregben is 
honvédségben megszerezni óhajtják. Ezek az, 
alapítványi helyek jelenleg üresedésben lévén, 
a kosvédelmi miniszter felhívása  folytán  azokra 
a pályázat kiíratott és a határidő lejárt a nél-
küL hogy egyetlen kárén la adatott volna be ai 

alapítványi helyek elnyerésééit, a mi elég vilá-
gos biionyitéka annak, bog; a mi fiaink  meny-
nyire irtóznak a katonai páliyától, a melyre ta-
lán egy kissé szigombb fegyelem  és nagyobb 
szorgalom kifejtése  mellett kell előkészülni, mint 
más életpályákra s különösen a jogi pályára, 
melynek elvégzése sokkal kényelmesebb: Nem 
a kormány és rendszer tehát az oka, ka akad 
seregben nem vagynnk oly száma tisztekkel 
képviselve, mint a minő népességünk arányiban 
megilletne, hanem a magyar szülők éa fiatalság, 
kik még sz ilyen kedveső alkalmát sem kíván-
ják felhasználni  saját javakra. 

— Értesítés. A sznkely földi  kormány-
biztosság által kedvezményes áron kiosztásra 
küldött eredeti orosz lenvelőmag megérkezett 
s sz a gazdasági egyesület ii ódájában a jelent-
kezőknek kiosztalik. A lenmag literének ára 
95 fillér.  Minden véka lérejü (200 n. sz. öl) 
földbe  16 liter mag szükséges, melynek ára 
3 kor. T6 fillér.  Ennek alapján mindenki köunyen 
kiszámíthatja, hogy bevetni szándékolt földjébe 
meunyi magra van szüksége s azért mennyi pénzt 
küldiön. Ingyen, vagy hitelre a mag nem oszla-
lik ki, de gondoskodás van arról, hogy a ter 
melt lenkóró itt helyben a gazdáktól keváltsssék. 
A lenmagot átvevők részére ingyen osztatnak 

a lenlermelésre vonatkozó népszerű Útmu-
tatások. Csíkszereda, 1903. évi April, hó 30-án. 
A gazdasági egyesület igazgatósága. 

— Pályázati h i rdetmény. A .Magyar 
Fö!dbitelinté/.el" a hazai gyUmölcsfatenyészlés-
nek a községi faiskolák  alján való előmoz-
dítása céljából 1802. évtől kezdve évenként ki-
osztani szokott jutalomdijakai 1904. évtől kez-
dődőleg további tíz érre kilátásba helyezvén, 
1 darab G00 koronás, 2 darab 400 koronás, 
18 darab 200 koronás jutalmat lüz ki oly ta-
nítók julalmtzásira, kik faiskolát  kezelnek és 

fatenyéazléa  terén szembetűnő sikert képesek 
lelmuLatni. Ezen díjakra pályázhat minden ma-
gyarországi faiskolát  kezelő néptanító, valamint 
oly községi lelkész is, ki a faiskola  kezelésén 
kívül a népiskolában a gyümölcsfalenyészlésl 
hivatásszerűen tanitja és tanításának eredménye-
ként községében és vidékén a nemes gyümölcs-
termelés terén látható sikert képes felmutatni. 
Különös figyelemben  Ingnak résszesülui azon 
tanítók, kik a flylloxera  által elpusztított vi-
dékeken kezelnek mintaszerűen faiskolát.  A 
pályázati kérvények megbirálásinál kiváló snly 
fog  fektettetni,  aminél kevesebb és leginkább ke-
resett gyümölcslaj nagyhban való szaporítására 

laiskola rmdszeres kezelésére, a faiskola  keri 
lésének minőségére, az oltás módjára, a magas 
és félmagas  törzsű fák  helyes nevelésre. A folyó 
évi dijakra a pályázati kérvények ez évi julias 
Itó l-ig adandók be az illető kir. tanfelügyelő-
ségbe/, mely azokat véleménye kíséretében köz-
vetlen a vezetésem alatt álló mlnisteriumhoz ter-
jeszti fel  és a pályázat eredményéről ngyan ak-
kor egyidejűleg a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter fiihoz  jelentést tesz. Az ekként 
beérkezeti kérvények a vezetésem alatt álló 
miuzsterium állal az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesűlel és az Országos Magyar Kerté-
szeti Egyesület kebeléből összeállított bíráló bi-
zottság állal fognak  tárgysltatni, mely bizottság 

pályázók faiskoláit,  ha azt szükségesnek litja, 
központi vagy vidéki megbízottja által meg is 
-/.emlélteli. A pályázó faískolakezelö-tauitok  egy 
k »i onás bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez 
Isi-kulijuk vázlatos rajzát, részletes leírását, az 
abbsn lalálbnló csemeték és oltványok kor-, nem-
es fajszerinti  kimutatását mellékelni tartoznak. A 
bíráló bizottság által a pályadíjban való részesí-
tésre érdemes pályázóknak odaítélt, jutalmakat 
a vezetésem alalt illó minisztérium adományozza 
elismerő oklevél kíséretében. Kik már egyszer 
jutalmat, nyerlek, ujabb jutalomra csak azon 
esetben pályázhatnak ismét, ba kész oltványál-
lományuk legalább kétszer akkora, mint első 
jutalmazáskor volt. Budapesten, 1«03. évi ápri-
lis hó 24-én. M. kir. földművelésügyi  miniszter. 

— .Fürdők és nyaralóhelyek. (Szer-
kesztette : Dr. Fodor Oszkár, kisdta: a „DunAn-
tuli Közművelődési Egyesűlel", VII. évtolyain, 
ingyen kiadás.) A/. ország egyik legnagyobb 
kulim-egylete a Pallavicini Ede őrgróf  elnöklete 
slalt működő „Dunántúli Közművelődési Egyesű-
lel" már esztendők óla adja ki a magyar für-
dők felvirágoztatása  és az idegen foigalom 
emelése érdekében a „Fürdők és Nysralóhelyek* 
czimfl,  a bazai fürdőket  részletesen ismertető 
füzetet,  a melylyel a regényes szépségű magyar 
fürdőkre  akarja terelni nagyobb tömegben a 
külföldi  fürdőkből  és nyaralóhelyekből a nyaraló 
közönséget. A magyar fürdők  ez egyedüli in-
gyenes ismertetőjének most jelent meg a VII 
évfolyama  s a dr. Fodor Oszkár által nagy 
gonddal szerkesztett díszes kiálilásban meg-
jelent „Fütdők és Nyaralóhelyek" tüzet kimerítő 
adatokkal ismerteti a mapyai lürdők viszonyait 
s közli a füzet  első részében a dunántúli má-
sodik részében pedig az egyéb hazai lűrdőkről 
szükséges és hasznos tudnivalókat számos 
illusztrációval tarkítva. A „Fürdők és Nyaraló-
helyek" füzet  a kereskedelemügyi miuiszter nr 
1617/1903. eln. szánra rendelete folytán  a fürdő-
szezon tartama alatt az államvasa ti személy-
szállító kocsikban is a Kassa-oderbergi vasút 
kocsijaiban is elhelyezésre kerül, bogy sz ntazó 
közönség is kellő tájékozási nyerjen a magyar 
lűrdőkről. A hasznos fürdőismertetőt  ingyen 
kapja mindenki, ki a „Dunántuli Közművelődési 
Egyesület" titkári irdijthoz (Budapest, VIII. 
Rökk Szilárd-ntcza 8. si.) fordul.  Afüzetczim-
lapját díszítő képet Bér Dezső, a kitűnő rajzoló 
müvééi rajzolta. 

O D A I< O H . 

Ozlne Minyte. 
(Dóssá Endre uj regénye) 

Dózsa Endre méltán választotta regényé-
nek ţzta czimet: Czine Mintye, ami magyarul 
azt jelenti: Tartsd eszedbeo — két okból is 
méltán: először, mert a regényt a nemzetiségi, 
különösen a román-kérdés mozgatja; másod-
szor, mert csakugyan észben tartani való iga-
zság az, a mit Dózsa Endre a történelmi inalt 
tanulságáról a jelen czéljaival. s a jövő remény-
ségeivel támogat alá. 

Ez a regény nem puszta mese. Alakjai 
eszméket és érzéseket képviselnek ; négy népfaj 
kristályosodik ki bennök : a magyar, a szász, a 
román és a zsidó. Egész cselekményéből egy 
nagy, nemzetiségeket összebékítő eszme szűrő-
dik le, s az egésznek alapgondolata politikai. 
A maga igazsága mellett multat és jelent egy-
képen tanúnak szólít elő Dózsa Endre. 1848-ban 
indul meg a regény, s a nemzetiségek nyill 
harcza az egésznek praeludiuma. A vége a 
szófia-világba  es>k, a löj-ökségért lelkesülő if-
júság regényes korábs. És ezek a nemzedékek 
mind eljönnek tanúságot tenni a Dózsa Endre 
eszméje, igazsága mellett. Négy családnak össze-
gubancsolódotl érzései és felfogása  bomlik ki 
és simul össze s regény folyamán,  s ez a négy 
család négy nemzelet képvisel. Az ő sorsuk, 
viszályuk ís összebékülés! k maradékaikban a 
négy nemzetiség sorsának az illusztrálása. A csa-
lád ibonyadalom a nemzetek oktalan, ős gyűlöleté-
ből származik,s amikor unokáik házában kigyúl 

nászi fáklya,  az a nemzetek összebéklllésére 
veti fényét.  A családok történele hát csak szim-
bólum, ezek közt ez episzodok közt egy erőtel-
jes gondolslláncz bujkál, s az tartja össze eze-
ket. Mind a három család ősi házában van 
egy-egy ereklye, egy-egy régi szobor: egy ma-
gyar, egy szász, egy román parasztember egy 
közös asztal körűi, a melyuek lapjára Magyar-
ország térképe van bekarczolva, fölöttük  a pajz-
sos Hungária. A fordulópontokon  fel-feltünnck 
ezek a kőalakok, s néma ajkukkal hirdetik azl 
az eszmét, a mit őseik példázni kívántak : „Test-
vésiség a szereleiben és szeretet a testvériség-
ben." Halál fia  mindenki, aki ezekre a szob-
rokra k?zet emel; románra, szászra egyaránt 
visszasnjtanak a tulajdon őseik. Ez a szimboli-
kus szobor a regény nagy eszméjének is példa-
képe, s ennek a tanításában magaslik ki a könyv 
alapeszméje. 

Ez az eszme nem marad tisztin politikai-
nak. A mult tanúság tételéhez hozzifűződnek 

jelennek a bárom nemzetnél közös czéljai, 
hozza a jövendő közös reményei. Azon felül  is 
erős érzelmi és lélektani alapjai vannak hatna 
nns és morális oldalról. Az író világosan látta 
és mélyen érezte ezt az eszmét, a mely lassan 
kristályosult ki lelkében. Alkalma volt hozzá 
bőven. Dózsa Endre erdélyi ember, itt született, 
itt élt, jóformán  gyermekkora óta ismeri tanul-
mányozza az erdélyi viszonyokat. A politikával 
lelke szerint foglalkozik,  országgyűlési képvi-
selő is volt, most meg Kolozsvirmegye alispánja, 
a ki igy most is e nemzetiségek között él. Meg-
figyeléseit  tebát közvetlen a valóságból meríti. 
Vérré is váltak azok benne erős nemzeti és em-
beri meggyőzödévé, ugy kristályosultak ki a 
könyv alapeszméjében. A másik oldalon az írás 
technikája felől  is biztos alapon áll. Családi ne-
vének már atyja szerzett irodalmi bitéit, amit 
a fiu  még öregbit. Eleven tolla magyaros elbe-
szélő. Széles alapokon kezd építeni. A fejlesz-
tésben nem gyors, de nem is bizonytalan. Bá-
kosi Jenő anuyi uj talentom felfedezője  vezette 
be őt is az irodalomba. Mostani könyvéhez is 
ő irt előszót, a melyben ö is Dózsa tehetségé-
nek izmosodását konstatálja. 

Az érdekes kötet a Révai Testvérek iro-
dalmi intézet, B a Kolozsvári Korvin Ylátyis 
együttes kiadásában jelent meg nagyon szép 
kiállításban. Ára hat korona. 

807-1903. 
végrh. Mám. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 769. száma végzése következtében dr. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai tak. 
pénztár javára Kajtár Erzsébet a társai eSik-
dánfalvi  lakósok ellen 140 korona a jár. ert-
jéig 1902. évi márczios hó 20-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás ntjáu lefoglalt  és 628 
koronára becsült következő ingóságok ( . m.: 
I. Kajtár Erzsébetnél borja, szekér, hám, hási 
bútorok, ágynemű és fali  óra. II. Bodor Elek* 
nél tehén, borja, bizi bátorok és ágynemű. III. 
Juhász Juliánnánál ökrök, szekér, házi bátorok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. jirás-
birósig 1903. évi V. 435. számn végzése foly-
tán 140 korona tőkekövetelés, ennek 1901. éri 
október hó 11 ik napjától járó 6Vo kamatai, 
és eddig összesen 70 kor. 46 fill.-ben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Csikdinfalvin  leendő esz-
közlésére 1803 évi m á j u s hó 12-lk napjá-
nak délelőtt i 9 ó rá ja határidőül kifizetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöobet Ígé-
rőnek, szükség esetén, becsáron alnl Iá elfog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingósigokat 
mirok is le és felülfoglaltaltik  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120 g. értelmében ezek 
javira is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeredin 1903. évi április hő 
19-ik napján. 

Ábrahám Márton, 
kir. blr. végrehajtó. 

923—1903. 

N Y I L T T É B . 
F e l h í v á s . 

Csíkszeredai tartózkodásom utolsó idejé-
ben és most is egy névtelen ugy engem, mint 
feleségemet  névtelen feljelentések  és névtelen 
levelekkel sérteget; felhívom  ez uton az illetőt 
bogy ha van benne bátorsig, jellem és tisztá-
sig — e felhívástól  számított 5 nap alati sze 
mélyesen vagy megbízottai által dr. Bocskor 
Béla és Szokolay Istvin barátaimnál, mint ei 
űgybeni meghízol tagnál jelentkezzél!. 

Dr. Perjéaay Mihály, 
Laptolajdonofl: 

GYÖRGYJAKAB ÖBÖKÖBE. 

végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi 

LX. t.cz. 102. g-a értelmében ezeuuel közhírré 
teszi, bogy az a csíkszeredai kir. törvényszék 
1902. évi 9966 számn végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt csíksze-
redai tak. pénztár javára Gyenge Borbára és 
trsai csikjenőfalvi  lakosok ellen 100 kor. s jár. 
erejéig 1903. évi febr.  hó 6 in foganasitott  kie-
légítési végre hajtást atján lefoglalt  is 829 kor. 
80 fillérrs  becsült- következő ingoságok a. m. I. 
Gyenge Borbirinil házi bátorok. II. Bíró Ist-
vánnál ökrök, tehenek, borjak és deszka, ü l . 
Imre Ágostonnál lovak, szekerek, fenyőtőke  és 
deszkák, nyilvinos árverésen eladatnak. 

Mely irverésnek csíkszeredai kir. járis-
birósig 1903. évi V. 159 száma végzése foly-
tán 100 kor. tőkekövetelés, ennek 1902 éri ja-
nuár hó 12-ik napjától járó 6°/o kamatai, váltó 
díj és eddig összesen 46 kor. 88 fill.-ben  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig végre-
hajtást szenvedők lakásáu Csikjenőfalván  leendő 
eszközlésére 1903. évi m á j u s hó 11-lk nap-
jának délután 3 ó r á j a batáridőül kitüzelik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g-ai értel-
mében készpénzflzetésmellett,  a legtöbbet ígé-
rőnek, szűkség esetén, becsiron alul is el fog-
nak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatlák  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés ai 1881 
évi LX. t.-cz. ISO. § érteimében esek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszeredin 1903. évi április hó 
11-ik napján. 

Á b r a h á m Márton, 
kir. blr. végrehajtó. 

307 szám. 
1903. 

Árverési hirdetmény. 
Alalirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1903. évi 1512 polg. sx. végzése foly-
tán Dr. Szántó Samu ügyvéd iltal képviselt 
Bozenfeld  Divid csíkszeredai végrehajtó részére 
Herczka Gyula csíkszeredai végrehajtást szen-
vedő ellen 2324 kor követelés s jár. erejéig 
elrendelt végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 2608 kor. 40 fill.  becsült ingóságokra a 
csíkszeredai kir. jirisbirósig 1903 évi V. 263/2 
sz. végzésével a további eljiris elrendeltetvén, 
annak az alap- és felülfoglaltatók  követelése 
erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek voloa, végrehajtást szenvedő lakásán 
Csíkszeredában leendő megtartása határidőül 
»03. évi májas M 8-ft  sspjáa dékrtáa 4 értfi 
kitüzelik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók éa 
pedig háai bátorok stb. a legtöbbét ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatai. 

Felhivatnak mindazok, kik as elárvere-
zendő Ingóságok vételárából a végrehajtató ~kö-



Május 0. C S Í K I L A P O K 19. szám. 
Telelését megelőzi kielégítéshez jogot tartaoak, 
a mennyiben részükre • foglalás  korábban esz-
kBzBltetett rolna éa ez a Tégrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tinik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéaeíg alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig Hóval beje-
lenleni el ne mnlaszszák, mert különben c«ak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kelt Csikszeredin, 1903. évi április hó 
91. napján. 

Keresztes Gyula, 

kir. bírósági véf;rcltujló. Sz. 528—903. krj. 

Faeladási hirdetmény. 
A Szulcza patak völgyére hajló, Kiss 

berda és Tricske erdő részben, a csik-
csobotfalvi  közbirtokossági, CBikszentléleki 
közbirtokosság és caikpálfalvi  közbirto-
kosig tulajdonát képző három külön ál-
lóvágás terillet fenyő  haazonfa  eladása 
czéljábol folyó  évi Májas hó 18-án 
azaz Május hó tizennyolczadikán 
d. e. 9 Órakor Csikvárdotfalva  köz-
rég 'hivatalos házánál nyilvános szóbeli 
és zárt írásbeli verseny tárgyalása fog 
tartatni 

A csikcaobotfalvi  vágás tcrdlete mint 
egy 225 knteszteri kold az ezen található 
gömbülyll (enyő huszonfit  tömeg 9986. 
köbméter, ennek becsértéke 25889. kor. 
96, fii. 

A csikszentléleki vágás területe 1Ü0 
kataszteri hold az ezen találkato' gömbölyű 
fenyő  haazonfa  tömeg 1609G. köbméter. 
Ennek becsértéke 41.827 kor. 56 fii. 

A caikpálfalvi  vágás területen 64 ka-
taszteri hold, az ezen található gömbölyű 
fen  vő haazonfa  tömeg 4870, köbméter. 
Enuek becsértéke 12.536. kor. 

Ugy a szóbeli, mint a zárt Írásbeli 
ajánlatok elsősorban mind n három vágás 
területre csak is együttesen tehetők meg,-
esetleg mind a három közbirtokosság er-
dejére külön külön is elfogBdtatik. 

A zárt Írásbeli ajánlatok IO"'» bánat-
pénzel felszerelve  az árverési meg előző-
leg az árverési bizottsághoz adandók be-

Elkésett valamint, valamint utó aján-
latok nem fogadhatok  el. 

Az árverési szerződési feltételek  meg 
tekinthetők a csíkszeredai magyar királyi 
erdőgonokságnál és n csikvávdotlalvi kör-
jegyzői irodában is. 

Csikvárdotfalván,  1903. ápr. hó 29-cii 
Ssölőssy Ferencz, Csiszór Pál. birtokossági jegyző. csikcsoljotfulvi  közbir-tokossági idcigl. i-liiök. 

Balogh Imre, Csiszér Márton, i-sikszcDllekki közhír- csikpúlfulvi  küzbirtohos-tokossttţ-i iilcigl, rlnöL, stî-i ideigl, elnök, 
1 - 2 

Pályázati hirdetmény. 
A Kölcsönpénztár mint szövetkezet-

nél Békáson 4 évi időtartamra 1400 kor. 
évi fizetéssel  javadalmazott vezérigazgató 
könyvelői és 640 korona évi fizetéssel  ja-
vadalmazott pénztárnoki állásra, ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázni óhajtók kötelesek beigazolni, 
hogy a felső  kereskedelmi iskolát sikere-
sen végezték s ezen téren kellő gyakor-
lat éa jártassággal birnak, vagy pedig, 
ltogy hason minőségben valamely más 
pénzintézetnél alkalmazva voltnk. 

Pályázók közül előnyben részesül-
nek azok, kik a magyar nyelven kivül 
n román nyelvet szóban és Írásban birják. 

Megválasztandó vezérigazgató-köny-
velő és pénztárnok kötelesek 1000—1000 
korona biztosítékot folyó  év májUS 
h ó 31-ig — meddig az állások is ok-
vetlenül elfoglalandók  — pénzintézetünk 
pénztáránál letéleniényezni, vagy e/.en 
összeg erejéig ingatlanoknnk zálogjogilag 
a pénztárra leendő bekebelezését tűrni 
avagy 2—2 elfogadhntó  kezest állitani. 

Felhívjuk pályázni óhajtókat, hogy 
a fentenili'ett  képesitésükról szóló ok-
mányokkal felszerelt  kérvényeiket folyó 
évi május 18-ig alattirt igazgatóság-
hoz nyujtsák be. 

Gyergyóbékás, 1903. ápril. hó 27-én. 

Igazgatóság. 
Sz. 2538—903. ai. 

Pályázati hirdetés. 
Csikvárinegye Központi Közigazga-

tásnál Uresedesben lévő rendes dijnoki ál-
lásra, melyre évi 800 kotona fizetes  és 
120 korona potjavndalmazás ven össze-
kötve, ezennel pályázatot hirdetek. 

Feltétel: a középiskolák hat osztá-
lyának végzése, kiváló szép és nyelvta-
nilag szabályos írás. s korrekt maga-
viselet. 

E feltételek  igazolása mellett pályázó 
ifjak-kéréseiket  hozzám folyó  május 
hó 15-éig nyújtsák be. 

Csikszeredn, 1903. április 29-én. 

Becze Antal, 

1-2 alis|iúu, Arlejtési hirdetmény. 
Folyó május hó 10-én d. e. 

11 Ó r a k o r a nagykászonimpéri gör kntli. 
iskola újra épitése árlejtés utján ki log 
ndntni. A tervrajz, költségvetés és árve-
rezési föltételek  a gör. katli. lelkészi hiva-
talnál megtekinthetők. 

Levélbeli tudakozódások a gör. kath. 
lelkészi hivatalnak czimezve Nagykászoa-
Impér, u. p. Kászonaltiz intézendők. 

Nagykászon-Impér, 1903. május 2. 

T o d o r A n J á n o s , 

fngomluok. Sz. 525—903. 

Pályázati hirdetes. 
Gyimesbükk nagyközség üresedésben 

lévő második szülésznői állomásra pályá-
zat hirdettetik. 

Évi fizetése  60 korona a község 
pénztárából, s minden egyes szülési eset-
ért 2 korona a felektől. 

Okleveles szülésznők 1903. junius 
hó l&-éig folyamodványaikat  a község 
Elöljáróságához beadhatják. 

Csik-Gyimesbükköu, 1903. ápril 28 
Rusz Sántíts János, Nagy Miklós, 

jegyző, t-̂l tii ró. Sz. 93 - 903. 
k j 7 

Arlejtési hirdetmény. 
Csikvármegye törv. hat. bizottsága 

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

Ezen munkálat kivitelének biztosí-

tása czéljából 1903. évi május hó 
7-én d. u. 2 órakor kezdődőleg a 
csikmindszenti körjegyzői hivatal helyi-
ségében tartandó nyilvános versenytárgya-
lás hirdettetik. 

FelhivntnHk mindazok, kik ezen mun-
kálatot elválalni óhajtják, ltogy a fent  irt 
helyen és időben személyesen megjelenni 
szíveskedjenek, vagy zárt írásbeli ajánla-
taikat n megfelelő  pánatpénzzel felszerelve 
az árlejtés megkezdése előtt az elöljáró-
sághoz adják be annyival ia inkább, mi-
a később érkező vagy utóajánlatok tekin-
tetbe vétetni nem lógnak. 

Versenyezni óhajtók az engedélye-
zett összeg 10"'„ bánatpénzkép az árlej-
tés megkezdése előtt kötelesek lel enni. 

A szóban 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, 

bíró. Faeladási hirdetmény. 
Csikszentniiklós közbirtokosság két 

évi megtakarított vágtrrtllet tulajdonát ké-
pező I. rész .Szalonka" nevű erdőrész-
ben, i\ csíkszeredai ni. kir. erdöhivatal 
engedélyével 2087 köbméter (enyő lia-
szonfa  eladásit r.zéljából folyó  év má-
jus hó 7-én d. e. 9 órakor Csik-
szentniiklós község hivatalos házánál nyil-
vános szó- és zárt írásbeli versenytárgya-
lás fog  tnrtntni. A 208Y m> fenyő  ha-
azonfa  kikiáltási árn 5012 korona, azaz: 
ötezertizenkét korona. 

Árverezni kívánók erről azon fellii 
vásaal értesíttetnek, liogy az árverés meg-
kezdése előtt a kikiáltási ár 10""-At az 
árverés megtörténte után 8 napok nlatt 
a vétel átvevő köteles megfizetni,  külön-
ben bánatpénzét vesziti es a vásártól elál-
lottnak tekintetik. 

Ulóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési feltételek  megtekinthetők 

Csikszentniiklós község házánál és a já-
rási erdőgondnoksági irodában, hol az erdő 
állapotára vonatkozó részletes felvilágitá-
sok is megkaphatók. 

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

Lázár Ferencz, 

birtokossági elnök. 
haszonbérbe adatik. Csikvárdot-
.16 falván,  Petres András. 

Figyelemre méltói 
Van szerencsém tiszle)eltel értesíteni 

a nagyérdemű vevóközönséget, miszerint 
a tavaszi és uyári sze/onra újonnan ésdu-
sau fölszereltem  raktáromat késs férfi  és 
gyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-
lásé téL ban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon due vá-
lasztékban különféle  jő roinóségü nagy 
kendők, külünfóle  jó paplanok — 
madraezok — ágy én asztalterítők, 
különféle  jó minóségii lepedó és egyéb 
s2ükségieiliex vásznak, oxfortok  ós 
tarka takács — nói köntös kelmék; 
van továbbá dus válasstékban mindennemű 
fa-  es vasbutor, mindenfajta  divánok, 
képek. tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kii* 
lönf.'lü  varrógépek miodenféle  mester-
ember részére, valamiut családi haszuálatra. 

Mindezen czikkeket a lehető legol-
csóbb árak és legelőnyösebb feltételek 
mellett havi részlefizetésre  is elárusítok. 
Kzckiitén tisztelettel kérem a nagybecsű 
ví vó közönséget legyen teljes bizalommal 
irántuin és szerezze nálam be esetleges 
szüköóglelét, mely teljea megelégedésére 
lesz részeinról kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt* 
fogását  kérve, maradok illető tisztelettel 

HzóUömy  Z». 
17 '20 Brassó, Kapu-utcaa 52. 

Foltos kiszolgálás! 

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

üzletemben megérkeztek a tavaszi és nyári újdonságok. 
Szép választékban kaphatók : Legujabb divatú női 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 férfi  készruhák, ingek, gallér és mancsettek, 
nyakkendő, kalap és esernyők. 

Karton, szőr és selyempaplanok, függönyök  és ágy-
garniturák. 

Továbbá raktáron tartok mindenféle  temetkezési czikkeket, u. ni. : 
fa-  és érczkoporsókat, gyolcs, babinet és selyem.; szemfö-
deleket, SirkOSZOrU és kOSZOrU SZallagOkat s mindentéle íajta 
gyertyákat. 

Legolcsóbb árakról biztositva, szives látogatásukat kérem. 

Tisztelettel 

P O T O T Z K Y P Á L . 
li—'A  (' /leicm Nagy Gyulával szembe. 

I 
r i 
í 

; j g o p o r e 6 1 c , e z e x a a f S d e l e l E ,  e l x l s c e z o m l r l T 
Szarvasmarhák, borjuk, sertések, 

2 élősúlyának meghatározására egy 
£ igen jó és pontos 

MARHAMÉRLE6 
áll az állatokat vásárlók és eladók 
rendelkezésére csekély használati 
dij mellett 

Tuma Mátyás 
helybeli hentes és mészáros mesternél. 
Haszaálati dijak : nagy marháért 1 ko-

rona, apró markiért: 60 fillér. 
Kizárólagos 

gyártói: 

n 
H0GHSIN6ER TESTVÉREK 

ruha-ni ossához 
a l e g j o b b kék i tősze r . Törvényesen védve. / Mosó «intézetekben, háztartásokban a 

legkedveltebb ruh&kékitő. 
Olcsó éa fe ia imulhat lan! 

kis üveg 24 fillér, tizszrri mosás-hoz elegendő. - 1 uagv Üveg 1(50 kor., •/« Üveg 1 kor. 
Kapható mindenütt. 

Utániatoktól óvakodjunk I 

gyára B U D A P E S T , 
VI., Bóiaa-nteaa SS. 



Májas 6. C 8 I K I L A P O K 10. BE&m. 

yizsga J^apot 
a legjobb papíron készülve és olcaó árban 

kaphatók: 

SzvoMa Testvérei papirkeresieflésétien, 
mire van szerencsénk a tanitAurak szivcs 
figyelmét  felhívni.  — Pontai megrendelé-
sek azonnal eszközöltetnek. 

^ X X X X X X O K X X X X X X X X t 

Márcziusi sör 
naponta frissen  érkezve kapható: 

özv. K a r á c s o n y J á n o s n é n á l 
Csíkszeredában (Főtér). 

(7= 
T. cz. 

Ezennel van szerenrsém n mélyen lisztéit kliz.önség szives figyelmét 
felliivni,  miszent Csíkszeredában, a piaeztéren egy a nmi kor igényeinek 
megfelelő  és uj mintagyllju.'inénynyel berendezett 

* SZOBAFESTŐ ÜZLETET # 
nyitottam s a legnagyobb gonddal és szaknvatottsággal folytatom. 

Elvállalok minden olyan lualészclet, mi ez llzlet körébe vAg. úgymint: 
szoba-, czég-, czimer-, olaj- és teinplonifesténeket,  arczképnagyitást, oltárara-
nvozást, templomi szentképek olajfestését  is a legcsinosabban elkészítem 

Legfőbb  törekvésem oda fog  irányulni, hogy a ni. t. közönség bizalmát 
jó és olcsó munkám által megnyerni, mit löbb éven át szerzett tapaszta-
lataim által a legjobb lelkiismerettel Ígérhetek Üzletem berendezésénél nem 
kiméltem semmi fáradtságot,  költséget s igy azon kelleme» helyzetben va-
gyok, hogy ii legkényesebb igényeknek is megfellietek. 

Gondoskodtam a kellő szakerőről s Üzletvezetőül Ligeti Samu urat 
biztam meg. 

Mngamat és üzletemet a in. t. közönség szives jóindulatu pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Csíkszeredán, 1903 évi május hó. 
Kész szolgálattal: 

SIKES VIKTOR, 
szobafestő. 

V/ í 1 1 i 
-Irl; HnHÜülgtÓj'. 

* 
II 

Gyomorbajban szenvedőknek! ÍZ 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor felterbelése,  akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meKg, vagy igen bii'eg ételek élvezése, vagy 
pedig rendetlen életmód által magáknak valamely gyomoibajt, nevezetesen: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitiinü háziszer ajánltatik, melynek kiváló iiatásA már sok év óta 
ki van próbálva. 

Ez nem más, mint az 

ULLRICH RUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növények-
ből és a legkitűnőbb jó borból készíttetik, erősiti és táplálja az ember 
emésztőszervezetét, elhárít ja az emésztési zavarokat és az egészséges 

vér ú j ra képzésére kiválólag hat. 
A fentnevezett  Fűszeresből nak kellő időben való használata állal a gyo-

morbajok már csiráinkban megsemmisíttetnek. Tehát senkinek sem kell késedelmes-
kedni, hogy azt kellő idiiben használja. A krónikus gyomnibajnál fellépő  jelenségek, 
milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  hányással egybe-
kötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnek is lel, a bornak néhányszori él-
vezete után azonnal elenyésznek. 

<v7Ólrrllimilcíe H n n " k kellemetlen következményei, mint a szorulás 
lUCIVUUgUlad k o i i l t u a fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamint a vértolulások a májban, léplien és a verőczér rendszerben (aranyeres bán-
talmak) a Füszeresbor által gyakran igen gyorsan elhárittatnak. A lőszeresből-
megszünteti a nehéz emésztést és könnyil 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 kimerítik az 
embert. — A füszeresbor  az elgyengült életerőnek uj impulszust ad. — A füszeres-
bor fokozza  az étvágyat, előmozdítja az emésztést és táplálkozást, kormáuyozza az 
anyagcserél, gyorsítja a vérképzödést, lecsillapítja a felingerelt  idegeket és egészen 
uj életkedvet teremt. Mindezeket számos elismerés és hálairat bizonyítja. 

A füszeresbor  palaczkokban 1 Irt 50 kréit és 2 írtért a következő gyógyszer-
tárakban kapható : Csíkszereda, Csikszépviz. Csikszeiamiklós, Ksrczfalva,  Kápnlnás-
Oláüfalu,  Honioiód, Dálya, Bögöz, Darócz, Zombor, Bárót, Telegdibaczon, Tudnád, 
Bánkfalva,  Csikszentgyörgy, Sósmező, Gyergyószentniiklós, Gyergyóditró, Gyergyó-
Alfalu.  Gyergótölgyes, Oyergyóujfalu,  Csikszentmártun, Kászon, Parajd, Siklód, 
Korond, Ktéd, Farkaslaka, Székelykeresztur, Krkeil, Felek, Szászkeres/.tur, Kacza, 
Kőhalom, ügra, A.-Ríkos, Bmluk, Miklosvár. N.-Ajta, BölOn. Zalán, Csernáton, 
Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárliely s így tovább Magyarország és 
Ausztria minden nagyobb és kisehb helyiségeiben levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Füszeresbor eredeti minőségben három és liá-
heíy?ségbebb p 4 l a c z k l " 1 1 m e 8 r e n d e l é » ' , e küldetik Ausztria—Magyarország valamnenyi 

Mf  Utánzásoktól őrzikedni kell! 

«-32 
Világosiin 

ULLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort kell kérni!!! 

Ezennel kö-.hirré tétetik, hogy miután a M a g y a r K l r A l y l 
m l n l a i t e r l u m ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjéték ( * • » • • 
a o r n j A t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták,  azok a «árusítóknak 
árusítás végett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1 9 0 8 . mAJu« h 6 S S . és 8 S - A n tartatik meg. 
A húzások a H i « g y a r k i r á l y i Á l l a m i e l l e n ö r a ö h a M s á g és királyi köz-
jegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV , Eskü-tér, bejárat 
a Duna-utcza felől.  — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1903. évi április hó 26 án. 
N a g y . H í r . l i a k . 

Onz lAlyaornJAléfa  I | M f ; a t ó > á ( a , 
Lönyay. Hasay. 

A kölcsönpénztár mint szövetkezet Békáson 
V I - l k « v i 

R E N D K Í V Ü L I k ö z g y ű l é s é t 
1903. évi május hó 20-án d. e. 10 órától kezdve — saját hivatalos 

helyiségében — tartja meg, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. A jegyzőkönyv liitelesitésére bizottság kijelölése. 
2. Az 1902 évről szerkesztett zárszámadások beterjesztése. 
3. Az igazgatóság és felügyelő  bizottság jelentése. 
4. A mérleg elfogadása  és felmentvény  megadása 
5. Az alapszabályok 27. §-a értelmében 3 igazgatósági s netán a közgyű-

lésig lemondandó avagy hivatalának viselésére másként lehetetlenné válandó igaz-
gazgatósági tagok választása. 

6. Vezérigazgató, könyvelő, pénztárnok és ügyész választása. Az 1902. évi 
zárszámadások a mai naplói a szövetkezet hivatalos helyiségében közszemlére ki 
vannak téve. 1902. évi deczember hó 31-én a szövetkezetnek 423 tagja volt 648 
alapréBZszel. 

Gyergyóbékás, 1903. évi április hó 23-án. 
Igazgatóság. 

Kivonat az alapszabályokból. 
37. §. A közgyűléseken a határozatok szótöbbséggel hozatnak. 
A szavazás rendszerint nyilván történik. 
Minden tag szavazati joggal bir s ezt meghatalmazott által is gyakoroltatja. 
A meghatalmazottak saját szavazatokon kivül annyit szavazhatnak, a hány szavazattal 

megbízójuk bír, azonban mindenki csak 3 tag megbízását fogadhatja  el. 

I g ü a a g j ? ® l i a z S r ö s i ® 
nagyrabecsült négy vevőnknek, akiknek április hó 22-én a 

nálunk nyert 
koronás ju-
t a l m a t az 

d A A A k o r o n á s fő-U.UUU nyeremény nyel 

összesen 

a e y 11 

korona 
össszegben 

az 57080 számú 4|4 sorsjegyre 
Hivatkozással e rendkívüli szerencsés eredményre az I. osz-
tályú Borsjátékhoz a sorsjegyeket a tervszerűen megállapított 

árakon ajánljuk és pedig: 
sorsjegy 12.—korona II \sorsjegy3— korona 

6 . - ti 
I! la 1.50 

Török A. és Társa S í 
a legnagyobb és kiváló szerencsétől kegyelt 

osztálysorsjáték-üzlet. 
B U D A P E S T , 

Központ: 
T @ r é z - 3 s z ö a : - u . t 4 = S | s l _ © z á o a s q l . 

Fiókok: 
Váczi-körut 4. Muzeum-körut 11. Erzsébet-körut 54. 

Nyomatott Calkaseredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1008. 




