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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Sacrkesztóséfj  és kimlóliivatnl: 
BZVOBODA JÓZSEF könyvkereskedése, 

hová A lap s/.cllrini részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetés >k és elöfíy.etésl  dijak is küldendők! 

Megjelenik a lap 
Minden t i e r d á n 

Kéziratok nciu adatunk vissza. 

F t L t L O S SZEKKKKZTÓ: 
D r . F E J É R A N T A L 

Ügyvéd. 

Nyílttéri ostkkek 
soronkinl 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Eloflieténi  á r i Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czégok hirdetési dija előre fizetendő. 
Hirdetési d(jak a legolcsóbban számíttatnak. 

A távozó főispán. 
Már régóta megyeazerte tnriotla magát 

nz a liir, liogy Osikvármegye lőispánja, 
Mikó Bálint lemond állásától, a a köz 
pályáról visszavonul, — sablonos kifeje-
zést használva — a megérdemelt ii)uga-
tom b». 

Őszintén megvalljuk, hogy e hírnek 
nem adtunk hitelt. Tudja Isten, nmiiiek 
bekövetkezése ránk kellemetlen, azt 
más dolgoknál sokkal valószínűtlenebb-
nek tartjuk. 

Azért nem titkolhatjuk el fajdal 
inunkat, amely erőt veit rajtunk, mikor 
ii hivatalos lap n maga ridegségében 
adtn tudtunkra a valóságot. 

Egy hosszú, érdemekben gazdag 
pálya tílnt lel előttünk ; melynek áldásos 
működését annyira megszoktuk, hogy 
eddig észie is alig vettük. Ugy 1 Unt lel, 
mintha ez mindig igy tartana ; nem gon-
doltunk a veszélyre, hogy mindennek 
vége lehet s nkkor ki tndjH, hogy lesz? 

Eddig e vármegye belső élete a sze-
rető családhoz hasonlított. Nem volt itt 
\ isszavonás, ádáz liurcz ; az emberek egy 
akarattal, békességben munkáltak közös 
czéljukou. 

Teljes volt az Összhang; ha m-lta 
zavaró hangok hallatszottak, egy szó 
emelkedett lül, a békesség szava U 
magu volt H gavallérság, a jóizlés, a 
ti) ugodtság, mely a békétlenkedő kezé-
ből, miként Bánk-bán a Peturéból, ki-
vette a legyveti. 

Buzgó harezos volt, de nem volt el-
lensége, a legexponáltiibh állást töltötte be, 
de solin senki személyét nem sértette. 

Tisztelettel adózlak iránta ellenfelei, 
hívei pedig szeretetlel. 

Mint Csikviirmegye egyik legelőke-
lőbb és legősibb családlának ivadékát, 
már ifjúsága  kezdetén a közpályán talál-
juk ; s már ekkor érvényesili szflkebb 
hazája számára mindazokat n tulajdon-

ságokat, melyek személyéhez fűződtek,  s 
mindazokat nz eszközöket, melyeket nz 
e'őkvlő származás biztosit. 

Nem szerette SOIIH a zajt ; de nnnál 
szorgalmasabb voll Hhbiin, amiről látta, 
hogy megyéje javára szolgál ; nem sze-
retett fellllnő  lenni, de támogatásával 
mindig olt volt, ahol a megye kulturális 
és gazdasági fejlődése  tekintetében tenni 
kellett. 

A hetvenes években a csíkszeredai 
választókéi-lilét képviselője ; s iiiint ilyen 
nagy tevékenységet fejt  ki ugy. hogy 
I8H J-ben Lázár Dénes halálával löispánná 
történt kinevezését nz egész megyében 
meleg szimpHthiávnl togndják 

Ebben a lisztében 23 évet töltőit 
el. Más vármegyék ez alatt HZ idő almi 
számlálni! főispánváltozást  érlek meg; 
de Mikó Bálint működésében n közvéle-
mény, ez nz ezerszemű Argus, solin semmi 
gáncsolni valót nem talált ; sőt nz évek-
kel mindjobban erősbödött a szein-lye 
iránt való ragaszkodás, n működés-be-
vetett bizalom. 

A linzit iránt VHIÖ lill szolgálatai 
azonban tovább is terjedtek e megye 
halálán. 

A magyar-román liHtiir konfliktus 
kényes Ügyének rendezésében igen fon-
tos szerepi; volt, s kormány biztosi állása 
ékesen szóló bizonyítéka annak, hogy 
érdemeit lenn is a nitign súlya szerint 
megludlák bicslllni. 

De lm H zajos sikert kerülte is. 
mind a megye közönsége, mind legfel-
sőbb helyen ludlák méltányolni azt a 
nagy hiiszuot, mely HZ önzetlen tö-
rekvést kiséri s azért ti király már 
régebben a l.ipol-renddel tüntette k i ; 
később a vaskorona rend lovagjává, tnnjil 
örökös főrendiházi  tnggá nevezte ki, sőt 
más állam uralkodója is, mert Károly 
király is ursziigániik rendjelét adomá-
nyozta neki. 

Nincs elég Icrllnk arrn, liogy a tá-

vozó főispán  munkásságát, működésének 
jelentőségét, személyének előnyös tulaj-
donságait kellő érté-kök szerint méltá-
nyoljuk. inkább nsak pár szóban indo-
kolni akartuk nzt ti s. eretetet, uielylyel 
iránta e megye közönsége adózik, a amely 
most távozása Hlknlmávnl minden téren 
megnyilatkozik. 

Ez érzelem ketlős ; szomoi uság, inert 
többé nem lesz nlknlinuiik ott látni, ahol 
megszoktuk, szerettük s aliol pótolhatat-
lan lesz ránk nézve ; öröm azon, liogy :t 
király vnléiságos belső titkos tanácsosává 
nevezte ki. 

Ugy gondoljuk, hogy a vármegye 
nem sokára meglógja találni azt a mó-
dot, amelyen czeki t az érzelmeket a leg-
méltóbb módon szerelett lőispáiiunknak 
kifejezze. 

ElhatározásH, amely tudjuk, nem 
külső körülmények kényszerítő hatásának, 
hsineni tisztán egyéni szabad akaratának 
eredménye, tőlünk tiszteletet erdemei, de 
legyen szabad reméiiylcnilnk, hogy 11 
lőispáni székből való táviizá-a nem jelenti 
a közpályáról való teljes visszavonulást, 
s lmgy az n szeretet, mely vármegyéje 
iránt benne él, <iiegtiilálja a megnyilat-
kozást ott és akkor, aliol és amikor ana 
leginkább szükségűnk lesz. 

= A politikai hétről, A politika sze-
kere c-ssk nem nkiir kizökkenni n választás okozta 
káiyubol. Nincs ember, ski kizökkentse bi-lölo. 
Amlrássy grófnak  nem sikerült ináig sem a ki-
bont»ktoáBt keresztül vinni, a korona és függet-
lenségi párt íelfugufrtt  kiizött a kormányalakítás 
lliiljál ineglnliilni, liogy az ország az ex lex álla-
poton keres/.liil mehessen. A polilíküi pártok 
vug\ia inkább UÜ ellenzékiek Bokát vártak nuynn 
Kossuth l'Vrt'i.cz kiliallciiiásiit-'l. de posiiiv ered-
ménye u kilmllgulúsiiak tényb'u nem volt. Kos-
suib l-'eret.ez luhullgittu-n nem is li-lt \oliiu !.ii-
lonöselib esemény, hu a koBsinh-liévM-1 a torló 
iielein oly szoros kupcsolulbun nem állana. 

Az nz ulkotuiány os IVIfugásiiiik  volt eg , e-
diili fuKoiinin\a  s viilnmiiit eddiu az elieiuék 

te ni nyert ineuliallgalást a király részéről, mert 
kisebbségben volt, ugy most. mert viszonylagos 
többséget alkot, kívánságait okvetlenül meg kel-
lett hallgatnia a királynak. E kihallgatás azonban 
egy iiiende-uiondát. amelyet ez eddigi ellenzéki 
pártok, a mindenkori kormányra ráfogta,  fényesen 
inegczáfolt;  att t. i. bogy a magyar kormány 
in-ui tolmácsolja korona eláll liiien a nemzet 
akaratát, vágyait. Miinek a számtalanszor meg-
ismételt váduak alaptalaiibága Kossuth Ferercs 
kihallgatása porán bebizonyult. A király ugysuis 
e kiliallgutáeoii bebizonyította, hogy a magyar 
viszonyokról, ki'iiiiöeu vau tájékozódva ţ s habár 
Kossuthnak im\JJ ilmn állott, (> felségét  pártja 
követeléseivel beliutóan megismertetni, a király 
felfogása  e kéidésekbeu azóta Bem változott 
meg. Sót bizony, hu igazságosak akarunk lenni, 
azt is belátjuk, liogy a Bzabadelviipárl eddigi 
politikája m-m szalasztott egyetleu alkalmat 6em 
el, amikor a ncmei-ti eszmének liaBznoB Btolgá-
lutot tehetett. 

A katonai teren a király a vesén)leli nyelv-
ben nem enged, egyéb reformot  pedig, aminek 
értéke lehet, a szabadelvüpárl már jó részt eu 
kiküzdött ; inig a kiilöu vámterületről valójában 
azt scul tudjuk hasznunkra fog-e  válni ? Azt, 
hogy egyelőre nagy gazdasági uiegrázkódásokkal 
fog  járni, még az ellenzék is eli6llicri. As való, 
liogy a magyar -'ezéuyK-ii nyelv fonloB  uetnzeti 
vivuiány volna, de máa részről az is igaz, hogy 
ü kétdés megoldásánál Ausztria viszonyai tény-
leg nem téveazihelók szemelól ; B hogy Auszt-
riában is a Bzéthiizó törekvéseknek rögtön szár-
nya kelne. mihelyt a kiilöu magyar hadsereg 
valóra válns. E hzoinponlból uagyon ÍB érthető, 
ha iu ősz király ragaszkodik a hadsereg német 
vezényleti nyelvéhez, mert tőle a monarchia 
vagy hatalmi állását félti.  Ami szempontunkból 
persze Ausztriával való tzövelségiiok sziutéu fon-
tos érdek, s ezt a koalicziós ellei,sék ttf-ea  ala-
pon álló pánjai is épségben kiváltják tarlaui. 
Azi-rt i-t a jelenlegi kuuliczió tBrtÓBBágra netn 
szaniiihat; léte csuk addig terjed, mig a mostani 
válság megoldáai uyert. hu csak KoBBUtbék a 
pi-rsoaalunio elvéről le nem mondanak, A po-
lnikábun ji solni persze nem lehel. Meglepetésekre 
el lehcii.nk késziihe. K nieglepetésekel ugysu 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA^ 
A nőegylet tánczmulatsága. 

A csíkszeredai izraelita-rideg) let a mull 
évben reudezeti közvacsora sikerétől felbuzdulva, 
saját alapja javára f.  évi frbruár  bó 18 án mü 
sorral egybekötött táncamulatságot rendjelt. 

Hossza* tervezgetés. alapot* megfontolás 
előzték meg a tervbe veit mulatságot, melybe a 
havasi mugfuijavtik  al.-ipjából épült Vigadóuak 
a sorsa is köareját«zotl, amennyiben vjrosutik-
nak nagyobbszabúsu, 0)il«áuos mulatságoknak 
rendelésére megfelelő  helyiségei nincsenek s as 
eredeti terv szerint ennek a mulatságnak — 
melyei méltán nag)szabásúnak állíthatunk, — a 
Vigadóbiiu kellett volna lefolynia,  de miután • 
nőegylet seia várhatott a* einberi kor végső 
határáig a v'igadóunk végleges megnyitására, — 
végszükségében a „Kossuih-szálloda11 helyiségeit 
vette igénybe, számítván a nagyközönség jóaka-
ratú elnézésére, melyre ez a helyiség utóbbi 
időkben nagyon reászorult. 

Még a legrondább helyiségnek is ssembu-
ötló fogyatékosságait  és hiáuyait a leleményes-
ség, disa és *'inponi|ta tűrhetővé tudja teoni. 
Ea indította a nőegylet vezetőségét arra, hogy a 
„Koasuth-ssálloda* termeit rendkívüli anyagi 
áldozatok mellett is a nagyközönségnek hozzá-
férhetővé  tegye erre as alkalomra. 

Napokon át foglalkostatta  á rendi tőséget a 
tetemnek és mellékhelyiségeinek alkalmas mődou 
v»1« feldíszítése.  Uj és eredeti ötletként óriási 
fáradtság  és költség árán bevezettette estély ére 

pionokktil, girlandokkal, nemzetiszínű zászlókkal 
és szivetekkel pazarul disziteit termel a cask 
nagy városon is ritkán található, előkelő táncz-
h*rémmé varázsolta. 

A villantó.-* körlék és reflektorok  kifogásta-
lan működése as e városon pislogó petróleum* 
fényhez  szokott közönséget valósággal extazif-bu 
hozta. A kezdet és K i k é r nchézséseit városuuk 
előnyösen ismert mechánikuDa, Hetczka Gyula 
kiválA szakismerete és fáradtságot  nem ismerő 
odaadása fényesen  gvőzte le. A szeszélyes villany 
as euéas éj folyamán  eayetlen pillanatra sem 
moudotta fel  a szolgálatot, ami a szakszerien 
és állandóan berendezett villanytelepeken is a 
ritkaságok közé tartosik. 

Nem kevésbbé szerencsés ötlet és gondo* 
lat volt a nőegylet részéről „tigy Carncvál éj 
Veiencsében" czimü látványosságnak a beinutp-
tánH, melynek keretébe egy ily alkalomnak és 
igényeknek teljesen megfelelő,  rövid, de vállo 
ztilos miisort illessiett be. 

A bemutatott látványossbg élénk és Ilii il 
lusstrálásául a a terein legszebb díszéül az ut-
czai előrész egész falára  vászonra festett  „Szt. 
Márk-tér" festménye  ssolgált, mely L i g e t i 
Satno. városuuk kiváló mü festőjének  szerencsés 
keze alól került ki. Az ecset inéi tó \ olt mesteréhez. 

A tánczroulatság uspj&u már kora délután* 
tói kizdvo a frldissilett  terem és berendezés 
megtekiutéséro rengeteg módon ösönlött a köiöu* 
ségt mely kiváló tetszésének ssiinos alakban és 
módon adott kifejezést. 

Klihes a hármoniáhos elismerő módon csat-
lakozott a rendezőségnek az as elhatárolása, 
bogy as eetélyre K o a á k Dávid sepsirztgyörgyi 

• villanyvilágítást, mely a ssinkápráitató lem Ijelea zenekarát szerződtesse. 

Ily ómenek között nem volr nehéz fel  adut 
LYikszemlii városának és vidékének elit és crém 
nöi knyiiiiKegét a jótékony czél ér.h kélen oly 
iiiipoi'áló p/ámbmi összponto>it̂ H látni, minólie/ 
fogliatot  nálunk a bálok és tanezok krónikájában 
feljegyezve  nem találunk. 

A jótékonyság igéinok fclirataivnl  ellátott, 
inagahsn lobogó zássl' nkat mély tisztelettel 
hajtjuk meg vármegyénk áhljit lelkű nagyasz 
szotiyja l'au-szué Mikó Ilona és tiemeslelkü kísé-
rete dr. (jull)a Lászlódé. Knrnháber Adolfné  és 
Pap Domokosné urnCk e'ótt, kik a példu adás 
ban elóljárva, magas megjeleiiéi-ükkcl estélyiink 
fényét  és diszét enu lve, nzt bájnssá és feled* 
hotlenué tették I 

Az estély hangulatának súlypontját éa vonzó 
erejét HZ ,Hgy Cnrnevál éj Yelonczébcu" czimü 
látviin>osságban tóriént meféa  tfzép&égü  felvonu-
lás adta meg. 

fáméval  herczegnő (Sinilovits Jakabné) 
valódi brüszszeli csipkt-vi-l ékített fehér  selyem 
uszályos ruhájában, királynői tortnelevrl remekül 
festett  férje  a herczeg (Menkeaz Adoll), valamint 
apródní (Rajz Antal éa Fritd Jenő) rs udvara 
kíséretében. 

Klein .lentiyVe és Újfalvi  László ízlésesen 
választolt lengyel jeltnezbeü mutatták be a 
.Lengyelke" t á t t C 4 o t a közönség kiváló megelé-
gedéaere, melynek zajos tapsokban adott kifeje-
lést, u«y hogy ast meg is kellett ismételuiök. 

Elragadó 04 bájos volt 10 gyermek által 
előadott ballelt, melynek szereplői: Veres Paula, 
Uajóa Ilonka, Veres llouks, Kölló Sárika, Antalífy 
Magduska, Hajós Itnruska, Antalffy  Sáudorka, 

Wendrr Tibor, Fekete Bandika és Wender 
Jenőké voltak. Frenetikus tsp& kísérte a kis 
bebék teljeseit összhsngzó láuczát, melyet meg-
ismételni kellett. 

Kzutáu vármegyénk zongorakirálynójo dr. 
K'olonics Déuesué uruő művészi kísérete mellett 
Simon Irénke k. a. iskolázott szép hangjával 
gyönyörködtette a kösöuséget pár ssép dallam* 
mai, miket riadó taps mellett újrázni és megtol-
dania kellett. 

A mütor egy kiválóan sikerült pontját ké-
pezte Uorecaky Pál brassói műkedvelő fütty* 
művész játéka, melyet önmaga müvéssi gitár* 
játékkal kísért. 

A gyermek művészet tökélyóuek legmaga-
sabb fokán  állott a Veres Paula és Hajóa 
Imruska által bemutatott „Cake-Walke* tánca, 
mely hivatásos művészeknek is dicsétetére vált 
volna, A közönség FZÜUII Í nem akaró éljeuxéssel 
és tapssal honorálta a méz édes gyermekek tán* 
czát, kiknek a közönség ismételt kívánatára ast 
megismételui kellett. 

Utolsó pontját képeztu a műsornak aFried 
brzsike k. a. és Izsák Fereucs ur által bemuta-
tott .ftarantellu'4  olasz táncz, megfelelő  olaazjel* 
mezben, mely remekül sikerült, a nehéz öaase* 
tételű táuczban előforduló  gracilös éa aikkea 
mozdulatokat kiváló alakításban mutatták be, 
riadó tsps jeteste a kösönség megelégedését, 
melyuek kívánatára azt ismételni kellett. 

Cárnevál herczeguő kíséretét megfelelő  ja-
pán jelmezekben Scbimek Irénke, Fcbimek Ella, 
magyar oostüinökbea Maiséi Ida és Schvébel 
Mároel muttatták be. A kis Auguaztot Wender 
Msuóka, egy japán urat pedig Fried Eodre sze-
mélyesítette. 
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Igen optimista felfog*"  »olos, »' n. n. vivtná 
nyék javéra írni. Nem vitte előbbre » válság 
ügyéi Sséll Kálmánnak ia Wekerle Báudornsk 
kihallgatása aem. E kél férlln  permé semmit 
aem árul cl a kihallgatásról, de aki a politika 
éleiben csak kevéaaé is Jártas, aa könnyen kita 
lálhalja, hogy miról voll ottan nó! Valé.zinüles 
mind a ketten elmondották nézeteiket a kibon 
iskolásról. De a felség  ugy látszik, hosy ai elé 
terjesztések fölön  még nem döntött, sói késóbb 
újból Andrássy gróf  jeleni meg nála kihallgatá-
son, amely perese síimén eredménytelenül vég. 
sódöil, a eiiel a válság n. n. boli poima jutott. 

Addig is aiooban mig s helyzet igy vajú-
dik, sí orsiáagyülés februáriul  lóén ossiegyüll 
s a kor.Inökké megválasztott .Madarász József-
nek elsó dolga voll, hogy a Dániel-féle  iileigle 
nes házssabályokat semmisnek nyilvánítsa; s ki 
jelentene, hogy ó a liái tanác-kozásail a régi 
háisiabályok értelmében foc  ja kezelui. Bit a 
kijelentés! a jobboldal jogéul. elieulmondással 
fogadta,  de mivel Madarául kesóbb e kijelenté-
sét a bá> akaratával okolta meg. s jobboldal 
megnyugodott A febr.  I» ki ülés iránt már ke 
veaebb voll si érdeklődés Ka iilésdii semmi fon-
tossbb dolog nem liirlént. felolvasták  s király 
levelét, inely si orsiággyüléit megnyitja, s ssu 
Ián a torolnék felszólította  a képviselőket, hogy 
megbízó leveliket tegyék le s hja asztsláis: s 
mi meg is töitéiil. A kővetkező illés kedden 
lesi; ennek már fouiosabba  láruyu, meri ezen a 
gyűlésen vélamja uit-g a hát tisztikarát 

Városi közgyűlés. 
Folyó hó 21 éti d. e. 10 órakor dr l'jfalusi 

Jooó polgármester elnöklete és a váiosi kópvise 
lók szép számu megjelenése mellett Csíkszereda 
város szokatlanul látogatott kozgyi'li-st iniioti. a 
init érthetővé less a közgyűlés larg) «inak fou-
loasága és érdekessége. 

A tárgysorozat első pontja s kolozsvári kir. 
tankerületi főigazgatónak,  mint miniszieii biztos-
nak álirala a csiksomlyoi aiinnúviuiiinak Csik 
Hiereduba leér.dó áthelyezése ügyiben. K szerint 
a miniszteri biztos állal folyó  évi úpri>is Ili átí 
éa 27 ik napjár.i a helyszinere kitiizou tárgyalá-
son a városi rir. Újfalum  Juuó polgármester, 
Caedó István és Hajnód Ignácz képviselőtestületi 
lagob fogják  képviselni. 

A inúsik fontosalib  táray a létesítendő uj 
belpiao/tér íieyo volt. A képviaeli'itesiiilei, luint-
hogy f.  évi január 11 re '10 miji közbevetésével 
kitűzött közityiilest u beállón poliiikaí viszunyok 
miatt nem tarthatta meg, u szükséges területnek 
kisajátítási eljárás utján való megszerzése végett, 
illetve a kisajátitás elhatározása szempouijábol 
folyó  évi mároziui hó 2S ik napjának d. u. 2 
órájál közgyűlési halároapul kitűzte a utasította 
a tanácsol, llogy erre az időre llivjun iisHZe köz-
gyűlést ; ugyancsak az aazrnltjárdu ücyébeu kő 
tött sierzódésnek tárgyalása is e nipru tiiteleit ki. 

A kövessivám szedőjére vonatkozó Jognak 
a keriMkeJeloinügvi romina turlei vuló kcriM't n 

képviaelóiesiület elhatárolta s a szükséges sda-
,ok beszerzése éa feldolgo.é.s  "éljéb',1 bl.o I-
aigot küldőn a polgármeater elnöklet» slstt 
mely bizoiiságbs dr. Siántó Samu. Oo.sy Árpád 
és Kósieghy Liailó lálaaiiattak be. 

A villáinvilágiiáa tárgyában s lanáca javas-
latát tudomásul vették s a Ooni és társa által 
beadott ajánlat tanulmáoyoiáea éa a kérdés elő 
készítése végeit eay bizottságot küldőnek ki. 
mely bizottságba Kószeghy László, Kovács .Isnos. 
Uöz.y Árpád, Albert Ödön, dr. Szántó Samu, 
Dávid Lajos, Dájbukát Julab válssiiatlak be. 

Végül »' indiivanyok során polgármester 
iurfiivsnyoiza.  hosy llikó Uilíni fóispáiiuak  le-
mondása > s magas lítüulelé-e alkalmából a váro> 
a maga részéről is kiskarja fejezni  sajnálkozását 
a lávozáa éa őrömét a kitüntetés Telet', s e vég-
bél s képviselőtestület küldjön ki kebeléből < gy 
kiildöt'séüet, mely n «úrns képviselőiestliletétiek 
és közönségének éneiméit előtte tolmácsolj». 

A küldöttség úll a polgármester vezetése 
slstt dr. Szántó Sainu, Kovács János. Nagy 
Gyula, id. Dávid Imiácz és Tamás .lózuef  kép-
viselőtestületi tagokból. 

Cselédközvetités. 
E nngyérdektt kQzleiuétívt Iróju szíves cugedclmével 
„Csíki CîazdH"-oak u legutóbb megjelent számából 

vettnk át. 

Az elmnlt hetek alatt gyakran olvastuk 
a lapokban, bogy a marosvásárhelyi „Székely 
Társaság' a székelyföldi  kirendeltséggel egyel-
érlőleg — vagy támogatása mellett — a székely-
löldi c.eleiHözvstités ügyét vette kezébe, avag) 
talán liszlábban szólva, a székelylöldi cselédek-
nek Magyarország felé  való irányositásái. H"gy 
idők folyláu.  mi tönént ezen kénlés megoldása 
köt ü1, azt nem tudhatjuk. Annyi bizonyos, hogy 
a magyar ss|ió olyan szíves és figyelmes  mm 
deti sz.ékehügy iránt, hogy » lelttieiiilii legki-
sebb hírt es mozgalmat is, készséggel reklami-
rozza. Igy vagyunk ezzel is. Ml ll (bon a Sz*. 
kelylőldön keveset tndutik ugyan közvetlen az 
ilyen r*loimokiól. de hát az ui-ágokból olvasva, 
mégis nieg kell rag;ul|a figyelmünket.  Illik bál. 
bogy foglalkozzunk  vele. legalább H magnak 
esze és felfogása  szeriül. 

Hogy a „Székely Társaság*, vagy akár a 
székelylöldi kirendeltség logisíkozni kíván a 
zékely cseléd'k ügyével, az l.l|esni h-lyes é-

kívánatos; in-rl a mai szoczíális irányza'U tár-
sadalmi mozgalmak közepette, ez az ügy elég 
fontos  arra. hogy helyes iráuyu kezdeménye-
zésekkel a figyelem  rálordilassék, s ahol szűk-
éges, a liiri-adaloni helyes irányú támogatása 

bizlosillassek. Hiszen épen a mult betekben "I 
vastnk a lapok közléseit n nemzetközi szocziá-
||.Iáknak Kolozsvárt Isi toll kongressu-áiól, 
melyben az is lieiiue foglaltatik,  hogy a szocia-
lizmus Csíkszeredában és vidékén nagy lett 
kezd hődiiani. 

A cseléilíigy a-k és a srocz.álizinusnak 
kapcsolatai ezniial nincs szátiilékoinbsn vitalii;, 
csak a krónikás kapcsolat folytán  emliliiteni 
egyszeire. 

Sainsiallal kell előre bocsássam, hogy a 
zékelylöldi cselédségnek más vnlékre való 

poitálásál — sokszor hitegetését — sem nép-

A túnez 10 órakor ve lo kezdetét. Az ei-ő 
négyest 52 pár tánciolts. 

A nagyterem melleit lev.i kisebb étierein 
ben egy egy siögletbeu disz. s sátrak voltak, 
melynek egyikében és másikában felváltva  a 
nőegylet buzgó hurezosai és leiemtó lelki i Wm 
der Üáviilné, t'riedlauder Ujosiié és (iroszmnnn 
Ödönné teljesítették a háziasszonyok s egy unul 
as elárusítók fárasztó  tisztéi. Ă .uirak pez-gó 
sátor és fortuna  sátor diszes fdirutokkul  voltak 
ellátva, melyekbek egyikében peisgét f*  élövirá-
gokat árusítottak és nyeremény in-gyükül sor-
soltak ki, másikában pedig tésiiát, limonádét és 
fagylaltot  árusítónak. 

A vásár édes isibongó zaja és az éléuk 
kereslet kifejeihetlen  étdekes képnek a benyo-
máiát lelte sz emberre. 

A második négyest itS pár lánczol'a. A 
mnlatiág fosilele»  jókedv mellett reggel 7 óra-
kor éri véget. 

A jelen voll hölgyeknek uóvsorát ui aláb-
biakban adjuk : 

Atuaonyok: 
Aczél Ödönné,  Albert  Ödönné.  Ázbé 

Antelné,  Bálint  Hibáljrné,  Becze Imréné, 
Bellák  Lipót né, fíerl  Mikaáné,  llernát  Izi-
dorné,  Birtba Józsefaé,  Bokros  Endréué.  Bo-
tár Báliotné,  Császár  Jozselné,  Csibe Péterné, 
dr.  Csiky  Jozselné,  Ehrenreieh  Albertué 
Elthes  Jakabné,  Fekete  ízidorné,  lovag 
Franki  Bódogné,  Fried  Uermanné,  FriedlSn-
der  Lajosné, FriedlSnder  Simonné,  Oajzágó 
tierőné,  Giagold  Józsefné,  Qottfried  Bene-
dekné,  Oözay Árpádné.  dr.  Gullyu  Lászlóné, 
Groszmáao Ödönné,  Hajós  Károly  né, Ham-
burg Arnoldné,  Jakab  Gyuláné, Janovitz  Jó-
aselné, Jerzaák  Jánosáé,  Klein  Adolfné,  dr. 
Kolonics  Dénesné, Kornháber  Adolfné,  Kozma 
István  o é, Köllő  Istvánaé,  Laczina Károlyné 

Lnbovits Márton  né, .l/eise/ llernátné.  Sláyer 
I.ipótné,  özv. Mudnyánszky  Lnjosnó, Uerza 
Kezsöné,  dr.  Nngy  Béniné, Xngy  Imréné, 
Nagy  Jakabné,  özv .Vagy Sániforné,  iVagJ'-
laki  Mórné,  l'auszné Mikó Ilona,  Pap Do-
mokosné,  üzrrgy  Potoczky  Gergely  né, 
l'otoezky  Gi'i  öné, l'otoczky  Pálné, Potoczky 
Péterné,  özv. Ilnjz  Anialné, Simon Jenóné, 
Scbimrk  Izrnelné,  Smilovits  Jakabné, 
dr.  Szántó  Samuné, S/.ultán  Gergclyné, 
Tolnay  Károly  né, Tuusinger  Ármitmé. 
TurMtaub  Abraliámné, Wender  Dúvidné, 
Venetiáner  Mórné,  dr.  Veress  Sándorilé  és 
Wiesner  Dávidoé. 

Leányok: 
Átbé Katinka,  Bellák  Fanku,  Bellák 

Rudolfin,  llernát  Janka,  Csiby Rózsika, 
Ehrenreieh  Sárika,  Fried  Erzsike,  Filep 
Juczika,  Gingold  Berta, Iványi  Cerola.  liléin 
Anna, Klein  Beatrice, Klein  Jennyke,  Kolo-
nics Vio/tii, l.nczina Mariska,  Laczina Olga, 
Maiséi  Ida,  Makranczi  Bellu,  Mártonffy  Er-
zsike.  Mihály  Irma,  Nagy  Irénke.  Neubauer 
CtecziUa,  Potoczky  Annuska. Rajz Mariska, 
ttosenfeld  Johanna.  Sámuel  Hermina,  Simon 
Irénke,  Schimek  Ella,  Schimek  Irén, 
Hchwarce  Mariska,  Szabó Anna, Szabó 
Pirosku.  Szultán  Zelnia,  Venetiámr  \ritnkn, 
Wnetiáner Gizella,  Wender  Lauia. IV'/a-
sics Olga és Wolff  Gizella. 

A nőegylet reudezősége ószinto köielos-
séget teljesít, midőn ai érdeklődő azül.-.kuek 
éa egyea köireuiiikódőkuek as estély sikere ér-
dekében bármily ólukban is teljesített lâmeguta-
"áért és áldozatkésiségéérl halas köszönetet 
mond exutnn. 

Ai estély bevételeiről és kiudssair. I k.ize-
lebbi alkalommal fogunk  a nyilvánoaság elótt 
beesáuiolui. ^ 

mozgalmi, sem anysgi érd. kékből és okoktól 
szükségesnek nem tartom. Azért kell ezt ssjnálat-
tal mondanom, mert ill Újból egy felkapottnak 
látszó — hogy ugy mondjam, divslos — esz-
mével állok ellentétbe, s magsat külön lel fogá-
sival. Egy cs-ppet sem Isrtok azonban attól, 
hogy sz a megfontolásra  bivalolt, intelligensebb 
gazdaközönség, mely » soiaimst el fogja  ol-
vasni. véleményemmel egyedül magamra hagy-
jon. Én különben sem kívánok az egész S/é-
kelylöldnek e kérdésben való érdekeiről nyilat 
kozui. Megelégszem azzal, ba a csikm-gyei 
viszonyok szempontjából tárgyalhatom a kérdést. 
Más vidéki k gazdái megint lárgyalják » maguk 
szempontjukból. 

Éa ugy hiszem, hogy mikor cselédkérdés-
röl van sző. azl alig leli-1 egyoldalúan csak a 
cseléilek érdekében tátüyalni. meii a cseléd-
kénlés elválns/.lhatatlan a gazdák kérdésétől. 
Alig leheln- megmondani, v«l|..n A cselédek 
vannak e jobban a gazdákra utalva, vagy meg-
fordítva,  a gxzdák a cselédekre. Gazdák alatt 
a mezőgazdákat éitem. inert utoljára is náluuk 
a cseléilkénlés csuk ezen sztmpnnlhől érdemes 
a tárgyalásra. Az a kevés számu hivalalnns, 
kereskedő és iparos, mely náluuk s népesség 
kevés százalékát l' szi s mely cselédtaiiásrs 
kényszerül, csík mellékesen jöhet számba a 
kérdés tárgyalásinál. 

A munkabérektől éviől-évre kiadott hiva-
talos statisztikai adatok állandőau azt mu-
tatják, hogy C-ik H munkáskéz drágaságában 
versenyez nz ország legdrágább munkáskezü 
vármegyéivel. H« ez a liitiet csak egy-két év-
ben volna é-zlrlbető, akkor időbeli okoknak 
lehetne heludiii, de mert állandó, akkor a vi-
szonyokat kell érte felelőssé  lenni é.s szánniá8 
alapjául ellogadiii. A inunkáikéz drágaságának 
okai kell legyen- k .Már pedig nem tadom, mi 
féle  ok"sk'.dassal lehetne egyéb okol találni, 
•liiill rgyszerfi'U  a munká-kéz. szükségéi. Mihelyt 
ebben a kínálat bővebb volna, azonnal olcsóbbá 
válnék az. A munkáskéz, szüksége, cselédszük-
séget is jelent. Az előbbinek drágasága az 
utóbbi drágaságát, mint ok sz okozatot vonja 
maga után. 

Már most az a kérdés, hogy nálnuk a 
székely-égnek melyik osziálya az, amelyik Iá 
inogatá-ra szóiul és anielyÍKiiek támogatása 
közérdekből iiitlokoli ? Kn aa vallont, hogy 
1-geslegelsőbb Iámogalaniló a gazdálkodó kis-
és középbirlokos székelység s az ö támogatá 
sábau benne Inglaltatik a cseléd és napszámos 
osztály támogatása is; mei i c>sk a |obb 
utódva vergődő gazdaosztály képes nvra, bogy 
lobban fizesse  cseléd- it és napszámosait. A 
kolduskodó gazdák mellett szaporodik a mun-
káskéz és olcsóbbodik a munkabér. Siláuy vi-
szonyok közt maga a kisgazda is beáll időn-
ként napszámosnak, s ezz^l ő maga is Itozzá-
Miul a munkabér csökkeutéséuek elős*-gi 
tésélle/. 

Ez igy van, ennek igy kell lenni termé-
szetes viszonyok és körülmények közt. 1)-
rögtön me^v iliozik a tétel, ha a. két egymásra 
utalt léiiyezö kisebbiké különös kivállsáuokat 
kezd élvezni azáltal, hogy kedvezményekben 
és különös elöuyökben részesitl, jftjpta  aztán ez 
a kiváltság és kedvezni nv táihoniinl, akár a 
láisaüaloin, akár a kormniy táuiogalá-áhől. Az 
ilyen i gyoldalu, misl> i-t^. > kőziielépésnek 
kárát kell vallia a háltélbe szót toll, v gj 
iiiellözötl másik tényező. A mi magyarul azl 
teszi, hogy uiindazou fölös  fillérekkel,  meyekel 
a cseléd és uaps/ámos a mesterséges támogatás 
uiján a gazda zsebétől a magáéba csempész, 
a gazda lesz szegényebb. 

A munkáskf-znek  a Székelylöldi öl más vi-
dékre való terelését a lenneinlilett iranyu mozga-
lom tehát csak azon indokból lálhalja üdvöstirk és 
szükségesnek, meri meg van győződve, hogy 
s gazdaoszlaly már oly eros, hogy uieghiija a 
muukabér iliágábl-ulása által táliárauiló ter-
heket és elns'lheli a munkHhérlöbbletei. Hogy 
pedig ez igy van-e, azl ilonl-ék el azok, akik 
a mozgalmat ind'tni szükségesnek látják. É'i 
e feleli  nem is akarok Vitalkoztit, 

Anuyit azonban uiíndeuesetre meg kell 
várjunk, bogy egy ilyen mozgalom kezdemé-
nyezésénél és vezetésénél a vezéiiényezökel ne 
egyedül, azegyoldalu hazafias  hevület buzdítsa, 
hanem meg legyen ahoz. a száraz számítás 
alapja is. 

Hogy ez a jelen esetben is meg volna, 
abban erősen kételkedem. 

Mikor Csík megyében egy kocsisnak, vagy 
egy szakácsnénak 20—30 korona, egy közön-
séges kouybaszolgálónak 14—18 ko ona, egy-
hetesnek 15-20 korona, egy pesztrának 6—10 
koruna havi b-re és teljes ellátá-a vau, akkor 
talán uem lehel épen azt mondnni, hogy olyan 
rossz dolguk van ill hon, mely imatt szükség 
őket más vidékre portálni, abol annyi bért sem 
kapnak 

(Folyt. köv.J 

A székely iparkamara közgyűlésé. 
Látogatott teljes ülé-e volt tegnap d. ll. 

a marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkama-
rának. A gyűlést Tauszik ü. Hugó kir. laná 
csos, elnök vezette. 

Eluöki közlések során örömmel vették tu-
domásul, bogy a keresk. m. kir. miniszter a 
szákelyipar fejlesztés-  czéljáből Borbálh Fe 
rene/, barólbi asztalosnak egy kézi furó-vésőgé 
pet, Sólyom Gyula ugyan odavaló czipö talpszeg 
gyárosnak 10.000 kor. segélyt ás a marosvásár 

helyi ipari hitelszövetkezet tímár szakcsoport-
jának egy nnió bőrhsBilá és egy cserörlőgép 
melleit 600 kor. berendezési segélyt adományo-
zott, valamint hogy a Lőrinczi József  marosvá-
sáibflyi  könyvkötőnek évekkel előbb adományo-
zott gépeket miuthogy a kikötött feltételekuek 
megfelelt,  végleg tulajdonába bocsájtotta. 

A tárgysorozat rendjén helyeslőleg véte-
tett tudomásul, hogy a kamara felsőbb  megke-
resésre kerülete összes bázi iparosainak, vala-
mint azok termékeinek jegyzékbe foglalásán 
dolgozik. Hozzájárult a gyűlés a keresk. osztály 
ajánlatához mely szeiinl a hadsereg élelmezésére 
vonatkozó szállítási feltételeket  módosilsui kí-
vánja. Tudomásul vette, hogy a közös hadsereg 
11)06. évi lábbeli sziikségleléből székely kisipa-
rosoknak 7830 pár elkészítésére adott megbízást. 

Elszámolt a kamara a mull évben külföldi 
lauulmányulra küldöli két székelyföldi  iparos-
segéd tanulmányi eredményével és elbstározla, 
hogy e tárgyban a kere.k. kormányhoz jeleu-
tésl terjeszt. Tudomásul vette, hogy az ipari 
munkások szorgalmáunk elismerésére rendsze-
resített jutalmak közül a keresk. kormány uégy 
100—100 koronás jutalmai Elekes Sándor ma 
rosvását helyi csiz.iuakészitó, Incze Lajos sepsi-
szentgyörgyi kalapos, Gere Lajos csíkszeredai 
r.zipés/. és Tornai Károly székelyudvarhelyi csíz-
uiakészilő segéilekD'k adományozott. A múltév 
őszén rendezi ll kei nluii segéd-és laiiouczmuuka 
kiállítás számadásainak jóváhagyását, valamint 
2000 korona államsegélynek a keresk. kormány 
á tal tői téiil kiutalását a teljes ülés azon hatá-
rozattal vette tudomásul, hogy a kiállítás most 
készülő oklevelekéi a pénzjutalmakkal együtt 
helyben égy muiikaszüueti napon ünnepély ke 
retében ossza kí, vidéken pétiig a kiosztással 
levelező vagy küllagjail bízza meg. Elfogadta 
és jóváhagyta a teljes ülés az 1904. évi zár-
számadásokat. Elhatározta, bogy a táisss rzé-
gek adójából a czéglulajdono* kamarai tagok 
adőjáuak elkülönítése iráni lépéseket tesz. 

Az államvasutak igazgatási szervezetének 
küszöböli levő módosítása alkalmából lekéli a 
keresk. kot inátiy l>foi  m tervezetét, hogy a módo-
sításhoz javaslatot tegyen. Pál toló felterjesztés-
sel támogatta Parajd es Szovála telefonnal  leendő 
összekapcsolása, valamint a sóvidék poslafor-
galmának rendezése tárgyában a parajdi szé-
kely láisaság kélésél. A fogyasztási  szövetke-
zelek boltjaiban rendezeti pálinka mérés illetve 
koicsmázá.-i a a pénztiB) igazgatóságok figyelmét 
lelhivja. Felinei ul! visszaélések alkalmából álir 
Marosvásárhely város l:inácsához, hogy az uj 
vánitarifat  nyomtassa ki és hozza a közönség 
tudomására. 

A brassói kamara felhívására  a határszéli 
foigsloui  számára az. uiluvélügy kezelésében a 
régi állapot visszaállítását kér. Iinezi. Párlol|a 
Honiiirodokland köisés azon kérését, hogy heti 
vásárait uem helyben lakó ipatosok is járhas-
sák, elleiibri, Heae kozs'g v.isarainak szapoií-
lásához nem jaiull hozzá. 

Targyalta végül é.s ajánlatul támogatja a 
kamara az állami támogatásén beérkezett folya-
modásokat. 

Máthó Jósaef. 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratai. 

Budapest, febr.  21. d. u. 2 óra ÜO perez. 
Csíkszereda, lebr. 21. d. u. 3 óra iO perez. 

Elnökválasztások. 
A képviselőház niai ttlésén korelnök 

Madarász József.  A ház zsúfolásig  tele 
van. A jegyzőkönyvek hitelesíttettek. Ac 
osztályok jegyzőtagjai tegnapi munkájuk-
ról beszámoltak. Ezután elnUkválasztásra 
került a sor, mely nagy izgalom közepette 
folyt  le. Eredménye a következő : össze-
sen szavaztak 407-ett. Ebből Justh kapott 
230, Tallián 168 szavazatot; üres lap 
volt 9. Tehát jus th Gyulát ennélfogva 
62 szótöbbséggel elnöknek választották 
meg. Az alelnükségre beadatntt 395 sza-
vazat ; négy Inp üres volt ; ebből Bol-
gárra 232, Rakovazkyra 229 Bzavazat 
esett; tehát Bolgár és Rakovszky alel-
nökökké választatlak meg. 

A mezókászonyi petiozió. 
A kúriához ma a peticziót benyúj-

tották Lónyay Géza mezőkászonyi kerü-
let szabadelvQp&rti képviselője ellen, akit 
vesztegetéssel vádolnak. 
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Bányaszerencsétlenség;. 
Birminghamből jelentik, hogy a 

Company virginiai bánya tárnáiban óriási 
robban AH lörtént. melynek kövei keltében 
107 ember szörnyet halt; sokan pedig a 
romok alá kerUltek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Mikó Bálint főispán  lemondása 

éa kitüntetése, ö császári és apostoli királyi 
felsége  e bó 13-én Bécsben kell legfelsőbb  el-
határozás ival vármegyénk közszeretetben 
állá fAispánját  ezen állásától saját kérelmére 
felmentene  s ez alkalomból kilünő szolgálatai 
elismerésééi neki a belső liikns tanáraosi mél 
lóságot díjmentesen legkegyelmesebben adomá-
nyozni méltóztatott. Ezen lemondás folytán  ad-
dig is. míg az állás betöltetnék, a főispáni  te-
endőket Becze Antal alispán, mint törvény sze 
rinti helyettes leijesiti. 

— A kir. tanfelügyelő  szabadságo-
lása A vallás-és közoktatásügyi miniszter Szabó 
Géza esik vármegyei kir. tanfelügyelőnek  ez 
évi márczlaa hA 3-tAI keztlődnleg 4 heti sza 
badság;ddt engedélyezett s távolléte ideiére a 
tanfelügyelői  hivatal vezetésével és a közigaz-
gatási bizottságban valA helyettesítésével Csá-
szár Nándor tanfelűgyelJségi  tollnokot bízta meg. 

— Halálozás. Lipnnk zártakor értesü-
lünk. hogy Kazaisay István csikszen'imrei ke-
reskedő f.  hA 32-én meghall. 

— Mároatna 15-ike megünneplése városnak-
ban . Megindnlt. a mozgalom márczius idusának 
méltó megünneplésére városuok hazafias  érzelmű 
iljusága közölt, bogy a nagy napol hivou a régi 
tradltiókboz minél fényesebben,  impozánsabban ün-
nepelje ineg ii vidék és a vóro9 közönsége párt és 
politikai tektutet oélkttl. Az Ünnepély megállnpilá-
sára vonatkozólag I. bó 17-én egy r5vid felbivásr;i 
teljes számmal jelent incg városunk fiatalsága  az 
„Otthon" kávéházban a teendők megbeszélése végett, 
ahol az értekezlet vezetésére egyhangúlag Csetlő 
István Dgyvéd kéretett fel,  u mely alkalommal egy-
hangúlag kimoodatott, bogy lurtassék meg n dél-
előtti szokásos Istentisztelettel összekötött ftrinepély" 
a városháza elolt, este |iedig sgv válogatott haza-
lias tárgyú programm pontokból összeállított estély, 
mely egyúttal mérsékelt lielyárukkal u madéfulvi 
emlék-oszlop javára reodezt ssék, hogy ezáltal nz 
oly rég óta Tnjudó t-mlék ügye befejeztessék,  szá-
initva u közönség hazafias  támogatósára, még ez év-
beo az emlék ezutoo átadható lenne a körnek. Vó-
gQl az értekezlet uz ünnepély rendezésére a prog-
ramin megállapítására Dr. Újfaluid  Jenő elnöklete 
alatt egy 16 lapu bizottságot küldött ki névszerlnt: 
lliijnód Ignácz, Albert tíábor. Djczy Kálmán. l)r. 
Tnuher József,  Dr. Daradics Félix, Merza Hezső, 
l'oloezky Márton, Tamás József,  Márton Gábor, 
Darvas Béla, ifj.  Botár Béla, Kovács Józsel, Uábor 
• láuos ős llr. linecs János urukul, kiknek feluiluta 
lesz ti/, ünnepély leglényesebb megoldása. Folyó bő 
l!i-i'-[i ii bizottság meg is kezdte működését, d. u. 2 
ómkor hosszító tanácskozás után részletesen :i:eg 
i- állapította az ünnepély egyes pontjait , az ünnepi 
Inszi-dek megtartására városunk előkelő vezető em-
berei közül nrru legalkalmasabbak fölkérését  moiidlu 
ki, az ünnepi szavalatokra pedig nz arra hlvutotta-
kat, Viiluiiiint a csíkszeredai, ugy a c*iksoiulyoi 
gyiiinasiuuii énekkarok [elkérését — az ünnepélyen 
való közreműködésre — határozta el. Az eddigi je-
lekből kifolyólag  a bizottság a legszélesebb körtl 
ugilátiót lejt ki, bogy az ttoocpély az előbbi évek-
ben megtartottaknál még iiiipozánsubbau ougyobb 
körben folyoo  lc. 9 a unplioz niéltúuo inelyeo a 
szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje megszü-
leletl s amelyen uicgtndult hódító körútjára — 
méltóiul Ünnepel tessék meg. Az ünuepély fényéről 
garantál az oly agilis tagokból össazeállitott bizott-
ság, hogy pedig Cslkszeroda város és a vidék kö-
zönsége telje* lelkesedéssel 11c csatlakoznék a ne-
mes eszméhez, shhoz kétség nem fér,  ki volna az, 
aki a nagy napon távol tartaná magát, a mely nap 
a lelkünkkel összeforrod,  a mikor fellobban  a haza-
fiul  érzés lángja a legutolsó vlskóbao, ugy mint a 
fényes  palotában, s gazdag, szegény, ur és szolga 
ünnepe egyformán.  Tiaazatér a múltba, erőt merí-
teni a jövő nagy kQzdeluieihez, hazafiúi  önzéssel 
azlvében, imával ujakon, áldoz e szent napon a ma-
gyarok lsteu--oek, liogy latén, Magyarok Istene 
tarsd é-s óvd meg 0 Hazát I ! 

— Nagy idők tanítja. llínd gyakrab-
ban fogynak  tlicsii szabadság harc nnk bajno-
kai. Ma-holnap szomorúan kell hevallannnk, 
bogy a kik e,.er halállal nézlek diadalmasan 
szembe, s kik magokat halhalatlanná tették, 
nem regélnek beszédes aiakkal. hazafias  lelke 
aedéssel elmnlt idók elinalt dicsőségéről. E 
kornak egyik nemes alakja szállott sirba vá-
rosunk egyik köztiszteletben álló polgára csík 
szeutimrei Bal ló Mártimban is Végig L űzd Alte 
a szabadaág'iarczol s mint érdemekkel kitün-
tetett honvédszázados érte meg a világosi ka-
tasztrófát.  Haláláról özvegye a k A vetkező gyász-
jelentést adta ki : csikssenlimrel Ozr. Balló 
Mártonné a/ül. szentimrei Jeszenszky Klára a 
maga, számos rokonok és barátok nevében 
megszomorodott s/ivtvl jelenti férje  csikazenl-
imrei Bálié Márton 18*8—4»-be|i érd-mjellel 
kiiBntetett nyugalmazott honvéd-százados és 
kir Ügyészségi iriinknak folyó  hó 17 én dél-
után léi 8 Arakor, életének 82-ik s buldog há 
zaaságának 62-ik évében rSvid a/euvédés ntán 

lArtént gyászos kimaltát. A lioldogoltnak földi 
porai folyó  hA 19-én délntán 3 órakor fognak 
a ballottas háznál lartandA rövid ima ntán a 
helybeli róm. kath. sírkertbe örök nyugalomra 
helyeztetni. Lelki üdvéért az engeszteld szent-
mise áldozat folyó  hA 20-án délelőtt 8 órakor 
fog  a róm. kath. templomban az egek Urá-
nak bemutattál ni, mely mindkét végtisztelelre 
a rokonok éa ismerősök szomorúan meghívat-
nak. Az AiOk világosság fényeskediék  neki! 
Csíkszereda, 1905. évi febrnár  lió 17-én. 

— Nyugtázás. Oál JAzsef  és Dr. Filep 
Sándor helybeli nrak, Száva KristAf  és Po-
toezky Alajos nrak CsikszépvirrAI a szerrdai 
templom épité-re együttesen 60 koronát ado-
mányoztak. Fogadják köszönetemet. Szigethy, 
plébános. 

— Thea-estély Csiksomlyón. A csik-
somlyAi |Atékony nőegyesület f.  hA 25 Vn 
(szombaton) a gyakorló iskola nagytermében 
thea-estélyt rendez, melyre eznlon is lelliivjnk 
az érdeklődők b. ügyeimét. Műsor : I. Ábránd 
.H. Trovatore" czimü operából L)' Alardlól, 
hegedd szolA, előadja : Dományáncz András 
VI. o. t. 2. Szava! : Wéger .Táno-tié urnő. 3. 
„A szerenád", monológ Makai Emiltől. elő-
a íja : B-icskor Ilonka k. a. 4. .Leánykérő-
népszínmű, egy felvonásban.  Személyek : Sugár 
Mihály gazdag paraszt Zsngőn (Hm VIII. n. 
t., Kala a leánya Bocskor Irma k. a.. Szamos 
Kerencz juhász gazda Szabó Károly VII. 0. l„ 
Villám Bandi bojtárja Gábor László VIII. o. 
!., Illem Peti gazdag legény Zarec/ky Jenő 
VIII. o. t.. Panna, fizilra  Terka, Örzse, Sári 
fslnheliek.  előadják : Szlávik Ferenc/né nrnü, 
Wéger UóZfika  k. a.. Tótll Gizike k. a., Bo-
gátby Ilnska k. a. A thea-estély kezdete este 
B Arakor. Belépt iilij személyenkinl 50 fillér, 
deák- és gyermekjegy 20 fillér.  FelUlAzetéseket 
köszönettel fogad  és birlapilag nyugiáz a ren-
dezőség. 

— Flzetes felemelés.  Csjkvármegye 
törvényhatósági bizoltságának mull évi október 
havi kőzgytllésétien hozott azon bitározalát, 
melylyel a megyei polgári leányiskula tanítónői-
nek eddigi fl'.-tését  felemelte,  s vallás és köz-
oktatási miniszter jAváhagyA tudomásul vette. 

— Csiksaereda városnak vasúti góosponttá 
vuló emelése e városnak Igen élőibe vágó érdokét 
képezi. l.apuukhiin Is lölibs^ör sz-it eiiu-ltOnk s 
flgyelinoztcttnk  az illeték'1- tényezőket nzokru az 
általános szempontokra, tneívek c kérdés sikeres 
megoldását klváontossá teszik. Végre is Csikoak -
Csíkszereda nz egyetlen városu. melynek forgalmi 
központtá való lejb-szlése elsőreodil polillkiti ós 
társadulnii érdek. Vidéki közpom okitt kell ['I,-111' -
Iliink, Im^y níok nz i|nir ós k'-ri'sk'^le!ein tárházul, 
gyiijtópoiiliai legyenek ; uliová iniot uz IL,Irr 
középpooljáliól az idegszála1!, a [orgaloui r^ :tnni;ii 
összefussanak.  Ha iiilé/inéiiyeinket. -1L•, 1 JI' 1.111 /.',1 -
juk, akkor egészséges gazdasági élet nem íejlőilik 
kl, az erők szétforgácsolódnak  é- a miivellségiiek 
fo'iusai  nem iejlöiinek. A csikszeredni ipiros testítle-
ludutáhun annak, bosy a vu-nti gői-/|»nil :i IIM-̂ H-
lomru milyen batá-t gyiikorol, u vármegye képvise-
lőit mái- elutazásuk eltilt megnyerte ez cszioi- pár-
tolásának ; s ennek tuliijilonilliiiló, bogv amint bal-
juk a csíki képviselők küldöttségileg interveniúlliik 
Hioronymi kere-ikeJeb-iniigyi , ininiszlerntl, lio^y a 
csíki vasul kiindulási poiilj i ne .M il"l:ilVII. loiie-iu 
f'sikszereilrt  legyen. A napilapok n/l is bozzá teszik, 
bogy u miniszter megiivilgtutó választ adott u nála 
megjelent kltldöttséguek. Jó lesz azonban, ha kép-
viselőink napirenden tartják nzt u kérilésl, mert 11 
nini politikai viszonyok között a személyek igen Im-
már változnak s a tnioiszterek elődjük ígéretét nem 
szokták magokra nézve kötelezőnek elismerni. 

— Búcsúvacsora. A ,(iyergjó--i-zimü 
lap iria, lmgy Dr. Lizái- János Gye.ej0-z.-nl-
miklósrAI Budapestre leszi át állandó lakását, 
mely alkalomból a gyergyószenlmiklAsi kaszinó 
folyó  bó II-én tiszteletére I fu-űvacsoiái  ren-
dezett. Az estélyen a kaszinónak míjdneiu 
minden tagja megjelent. 

— Állam segély Ssereda város re-
SSÖre. A ni. kir. pénztlgyniiiiisiier az I8'J9. 
évi VI. t.-cz. 4. §-a alapján Ca;kszereda város-
nak fogyasztási  adópótlék cziinén az 190-1. 
évre 3216 koioua 72 Allét- segélyt állsplotl 
meg, miből levonva az előlegezett 2000 koro-
nát, 1246 korona 72 fillért  kifi'.etésre  tolyóvá 
telt a egyúttal intézkedett, koay ugyanezen 
czimen a folyó  évre is 2000 korona előleg ki-
fizettethessék. 

— As n j 10 koronás bankjegyek. 
A l i g 4 esztendeje, hogy a mostam 10 koronás 
bankjegyek forgalomban  vi>nnak. s már i* az 
enyészetnek adatnak ál. A hivatalos lap *ze 
rint még a mnlt évi jauuár 2 tői k e z d ö d ö l e g 
nyomatott u; 10 koronás bankjegyek e bó 
25-én forgalomba  bocáilalnxk. Kzzrl egyide-
jűleg megkezdődik a régiek bevon isa, a me-
lyek 1907. évi február  2<f-ig  fizetés  ké,i, vagy 
átváltás végeti sz osztrák-magyar bank lő- és 
fiók  Intézeteinél beszolgáltatandók. áz u liz 
koronás rét alakja 135 milimélei- széles és 80 
miliméler magas violaszind jegy kép, kél egye-
nes vonalon öaszetaláló részl-OI áll. 

— Kormányintézkedés a takar-
mány szükség enyhítésére. A földmive-
lési miniszter az ország több vidékeiről ho/zá 
érkezett kérelmek folytán,  méltányolva az ál-
kitenyésztéshez filzódő  nsgy gazdasági érdeke-
ket, N méi legelve azon veszélyt, melynek fej-
lődő állattenyésztésünk ki vau léve, elhatá-
rozta, bogy snii-unyiie a rendelkezésre állA 
eszkiizOk engedik, segítségére siet a gazilakA-
zönségnek s a takaimány-beszet-'és megkönnyí-
tése czéljáhól igy>s birtokosoknak inéter-
mázsáukénl 2 koioua álban készpénzfizetés 
melb II szénát bi csái ieiidelkezés(ikre. Kikö-
tötte azonban, — liogy a vasúti s/.állitási 
kedvezmény biztosíiá-a és a vasúti kocsik ki 
használása érilekében lehetőleg csak teljes, 
vagy legalább felkoesi  rakomány..kai e n g e -
délyez és a szénái a kincstár költségén a var 
megye föispánia  által m.'gieliileudő vasúti állo-
másra és czimre csak utánvét mellett szálhtta-
land|á. Mindazok teli 11. kik takarmány szük-
ségletüket e/utón k vanják fedezni,  a inenv-
nyiség és vasú'i czim megjelölésével n várme-
gye foisp.iiij  'hoz forilulliáiiiak. 

— Ügyvédi Iroda. Tiszlelellel érlesi-
lem a nagyérdemtt közönségei, miszerint Csik-
sz-i« dálián A puli .Mihály-uteza 287. .-'/. alatt 
ügyvédi i:ólát rendeztem l-e és ez-nlul ügy-
védi teendőket elvállalva, a teám bi/.otl ügyek-
ben híven, szorg ilninmiil és pontosan eljárok. 
Kérem a nsg^éideniii közönség szíves páilfo-
gásál. É'tli Zngmond. inIIÍ. kir. táldai 
bíró és itgyved. 

— Elveszett. A csíkszeredai vasútállo-
máson, / Á G ) IHIIII IIIIII.IU a le-Iybeli s/állódáig 
veze'ü UM111 lolyó .-vi I--1.1 u 11 hó IH-án délután 
I óiak<*r elveszeit euy |oipii skaluláha 2 rend 
fehér  mii báliruba. M gtalálo kéretik 10 ki-
róna 111'aloni melleit e lap kiadAhivataláha 
beadni. 

— Bákóoai hamvai. Törők lapok ál-
lítása szerint » magyal' kormány, lia a Dunán 
a hajózást a tavaszi ido beálltával Uiból meg 
lehet kezdeni, egy disres hajói küld Konstan-
tinápolyin. In_'y Ká'óivniak é< lá'sainak exltu 
máit h ímvaíl h uaszállitsa. K lapn'< szerint a 
iui', a Kebele ieti^-r>n és Szaluim ál menne, 
a lluuát'i, s igy a Kim untba szakadt honfi-
társaknak is, a kik kö/.iítt bizony igen sokan 
vannak székelv \ éleink közül, módjukban 
les/, bogy bódulatukat Kákóci szellemének 
bemutathassák. A Bukaresti Magyar l!|ság tnár 
|ó elő e öiiiunnel éltesiti erriil az eshetőség-
ről olvasóit t> felliivja  NjyeIniöket, bogy az 
esemény készületlenül n- találhassa. 

— Tombola-estoly. Az O.táregyleinek 
— mull számunkban jelzett lomhola-eslélyére 
megltiilult a bu/gol!,odás, a készltlődés'. Hisz-
s/iik, hogy befog  e léi'. 11 válui ez az estély 
:s az i-gyesiileln-k megállapított jó hírének 
keretébe. A belépő jegy csak I korona, egy-
egy Lom1.1! i-j- cy 30 lillér. Fiatal leányok log 
ják áiusimni előzőleg a helyszínén is eze-
ket a sorsjegyeket ; a 11)ert méiiy tárgyak 
tiiíyes Ízléssel összeállított csoportja az est-iy 
kezdetétől t.,j/va megtekinlhető U-s/. A lá'i-
Cíos ilju-iig kellemes pilieuöi tat Iltal a toai-
boUlár^yak ki-oi-solá-a alall. 

— Holdfogyatkozás.  F.ilyó hó lu-én 
este igm sokan tárták, liogy a In.ldtl m-g-
fieyelhessék.  A uaptár ugyanis e napra jelezte, 
bogy részleged h ildfogyalkoz  is les/, mely 
Európában, Alrikábaii és Ázsiábau volt látlisió 
K napon a liold teljes nagyságáién e-te 5 óra 
19 perozkor jött s (i óra 59 perr/.koi' kezdő-
dőit a lioblliigyalkozás. 8 ő akor a It i'd át 
mérőjének négy tizedrésze soteied^li el, mi-
től a fogyatkozás  csökkeni és 9 óra 12 perez-
kor ért véget. K ritka te-mészeti litiieméuy 
azonban megyénkben nem volt észlelhető, meri 
azuap az égboltozatot süni fell-g  t.ikarla el 
szeinüuk elől, Iiiely este sem oszlott szél. 

— Segítés a szűkölködő hegylakó-
kon. A utu 1 evi szttkleiinésiiek s lökéin a 
kukoricza liiáuyáitiik li ivatnvábli 111 ind szomo-
rúbb következményei muiatkozn-ik — különö-
sen a gyel'g\ótú gyesi i-ti.is é- a gviuiesi bá 
rom telepes községekben. A maii tu,l,uk • m--
községek lakosai a/, általuk Ukott területek 
bavaai j-llege mi nt igen c-ekeiy s/.ilas gabo-
nát tenneltelvén, fóélelmi  cikküket a lArők-
bnzá-pnliszka képezi. Ec a termény azonban 
ugy Magjaroiszágon. m nt a s/.oins/.éil K,iná 
niában a mult év folyamán  a l.-helö legsilá 
uyabli vuit s az U'óhhi helyről a i-eho/alal 
i« korlátozva lévén, amit egyes kereskedők 
leginkább Bulgáriából iiupoilalbuliak. a s/iik-
aéglei az ezek állal kövelett tetszés sze. 
rinti árakon fed^zlolbelelt  ugy, a hogy. 
Miután ez a fonás  is nta holnap hedngu', az 
árak pedig mindinkább emclkedn.-k s igy a 
takarmány szükség miatt is teljesen kimerüli 
telepes lakosság az ínségnek néz elébe, a vár-
megye föispánia  s u óbb a megye alispánja 
fölterjesztési  iutéztek a löldmiveléai miniszter-
hez a szükséges kukoric/.a biztosítása iránt, a 
ki meg ia ígérte az előzetesen megállapítandó 
mennyiségnek készpénzfizetés  melletti küldését 
szétoszlás végeit t|uantuukinl 15 korona árbau, 
miből egy véka körOI-belül 2 koioua 50 fii 

lérbe kerül. Hogy a szükséglet nem a kormány 
biztosság közvetítésével nálunk az összes el-
helyez, tt mintegy 50 wagon törökbnza készlet-
ből fedeztetik,  anr.ak oka hallomás szerint ax, 
hogy a kormány afelett  máskédt intézkedett, 
vagyis máshová fogja  azt szállíttatni; a mi 
különben állítólag romlottsága miatt most már 
emberi élvezetre nem is alkalmas. 

— Tánczestély. A csíkszeredai iparos 
ifjusáji  önképzőkör f.  évi febr.  26-án. a .Kos 
sulb-Szállodá'-ban, saját pénziára javára. Kozák 
Dávid sepsiszlgyöi gyí zenekara közreműködése 
melleit zártkörű tánczesiélyt rendez. 

— Uj magyar állampolgár. A m. 
kir. belügyminiszter Gyergyóvárliegy községbe 
letelepedett, eredetileg román állampolgár Serbn 
LépAl és tie|e, valamint nyolez gyermekének a 
magyar ál Imn kötelékébe valá lelvételét enge-
délyezte. 

— Kosaras tánczestély. A csikszent-
márloni , N-pkönyvtár" javára 1905. február 
hA 2ü-én, (szombaton) az olvasAkör helyiségé-
ben kosaras lánczesiélyl remle/nek. Belépti-
ilii szeinélyenkiul 1 korona. Családjegy 2 kor. 
Kezdete este 7 órakor. 

— Megszűnt hirlap. A GyergyAdit-
róban hetenkinl hed.l-n megjelent, Pu-kás 
Kálmán által sieikeszlelt „GyergyAi Hírlap" 
ideiglenesen l-es/hntetteleit. 

— Tánczestély. A csikdelnei községi 
iskolában 1905. febrnár  hó 25 >'n, (szombaton) 
szinielőadással eeybekötötl tánczesiélyt r-u-
deznek. (lelépi id 11 személyjegy 1 kor. Csa-
lád|egy 1 korona 60 fillér.  — Kezdete este 8 
Arakor. 

— Délelőtti tanítás. Érdekes kezde-
ményező lépési telt a debri-c.eni állami löreál-
iskola igazgató-ága a délelőtti támlás érdeké-
ben. Felteij-sztést intézeti ugyanis a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez, azt kérve, 
liogy engedje beszüntetni a délutáni előadáso 
kat ugy, liogy pu-ziáu a délelőtti tamási órák 
maradjanak meg. A kérelem indokolásául egyéb 
küzóLl. az hozatott fel,  bogy a délelőtti taní-
tási órákkal sokkal több eredményt lehel el-
érni. A tanuló felfogftsj  képessége, szolgalmi 
ereje sokkal üdéi.li, frissebb,  mint a délutáni 
Arákban. Nsgy előnye a délutáni tanítás be 
szüntetésének az is, bngy a tauuiók egy egész 
délutánnal rendelkeznének a más napon elő-
adandó tárgyakra való előkészülésre, mig a 
délutáni előadásra alig vau idejük előkészülni. 
Az úgynevezett pieparacziók. rajzok stb. sok 
idői ve-/.uek el a lanu'októl. A délutáni eln-
ail.is ulán különösen a téli napokban hamar be-
alkon)u' és a tanuló a legtöbb esetben nem 
képes elkészülni az iskolai feladványokkal, 
annál kevésbbé a feladott  leczke belann 
lásánál. 

— Tanozestély. A csikcsatöszegi köz-
ségi iskolában luOő. lel.ruár hó 25-én, (szom-
baton) sz iskola pénztára javára zártkörű 
tánczesiélyt rendez. B-léplidíj : Személyjegy 
40 fillér.  Családjegy 1 korona. Kezdete este 
1 úrikor. 

Fontos Amerikába utazóknak I 
A miigyar kormány az Amerikába való utazási 
most ui.tr H éiiián át is meg. ngedle. Fiúmén 
ál Amerikába szóló nllevel- k mosl ptár Bré-
mán át is érvényesek, ha az illető nlas egy 
B remeit nek szóló hajójegy l.ii tokában van. 
Aki Brémán át akar ntazui. annak okvetlenül 
k-'ll utthonról á(J koronát előre Bremeitre elő-
legnek b-ktíldenie, miié röglön tuegküldetik a 
bajóiegy. .lórgészségü és munkaképes mnnká 
sok, akik az amerikai relideilelési helyig szAIA 
vasúti jegyet kifizették  és azonkívül még 50 
komnál készpénzben (elmulatni tnduak, Ame-
rikában bebocsáiást nyernek. Akinek barátjai 
vannak Amerikában, hozza magával azok ezi-
tneit. Szembetegek vagy egyéb testi fogyatko-
zásban szenvedők, 50 évnél idősebb személyek 
vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő 
gyárral szerződési köt öllek, mely szerint olt 
bizouyos megbatározott béréi L dolgoznak, Am«-
rikátiAI vissznulasiuatnak. Ratiborban valamint 
Bremenben minden kivándorlA megvizsgálunk, 
mindeuki tehát, a kí Bremenben bajára felszáll, 
előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer. 

— AB „Erdélyi Kárpát-Bgyesület"-
töl a következő felhívást  kaptuk : Radnóti 
Dezső, egyesUleiüuknek nébai főtitkára,  ifja 
életének egész erejét szenlelle volt nemes czél 
jniuknak. Elkezdve az alakulástól 13 éven ke-
resztül mindig uebéz viszonyok közölt, sokszor 
bántva, gyakran félreéitve  végzett úttörő, 
idegleszitő muukál — Úgyszólván a folytonos 
agguiUlont egyesületünkért és a pihenési nem 
ismerő lázss mnnká őrölte meg azt az agyat, 
melynek minden gondolata, — azt a szivei, 
melynek minden dobbanása imádott Erdélyünk 
nek luristasági kiművelésére, egyesülelünknek 
fejlesztésére  és a kűllöldi virágzó azonos czéla 
egyesületekkel való egyenrangúvá tételére irá-
nyult. M g kell nyugodnunk a változhatatlan-
ban, meri az elmu.ás közős sorsa mindnyájunk-
nak ; de a kegyelet és s hálás elismerés nyil-
vánulása legyen mosl kötelességünk. Épen 
ezért f.  évi oklAber hó 2-án tartott rendes évi 
közgyűlésünk baláiozatáuál azzal a kéréssel 
fordulunk  tagtársainkhoz, hogy néhai tőlilká 
ránk, Radnóti Dezső emlékének megörökítésé-
nél legyenek segítségünkre és bármily csekély 
adomatiyuyal tegyék lehetővé egy airemlék költ-
ségeinek összehozását. A szives adakozók ne 
veit az „Erdély" lolyAiralbau közölni fogjak. 
Kérésünket uiegujilva vagyunk hazafias  tiszte-
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lettel: Kolozsvárt, 1904. deczember hó 20 ín 
Heppes Miklós, alelnök. M- Kovács Géza, lo-
titkár Szives adományokat köszönettel t»gs 
dónk és Sít rendeltetési helyére lomok jor 
tslni. 

— EgésMég naptár. A mamsvásarhelyi 
kereskedelmi és ipsrksmsrs sz érdekellek in 
domására hozis. hogy Márton Sándor dr. szer 
kesztéséhen U|ra gazdag tartalommal adaloti 
ki ax Egészséf  nsplár, smelynek különösen 
iparosok és ipari alkalmazónak sok használ 
vehetik. A naptár ára I korona. 

— A tisztelt gazdaközőnséghez. 
Mint ludomá-unkra jniolt Mrutbner Ödön cs 
és kir. nlvari magnagykereskedése Budsie.len 
arról értesiti a gazdaközön-égel, hogy a lanyha 
irányzat következtében, a lóheremagnak (slu iái 
lóherének) f.  évi január 1-én megjelent főár 
jegyzékében lovaloll árát hatályul kivül he 
lyezte. Az árak jelenleg a következők : 4 
számn prima primissima 9ü koiena, 4. a) számn 
legelsörendü »3 korona. 4. l>) számn elsőrendű 
92 korona, öo kilónként. Ezen lmom minőség 
lis/.laság és csiraképesség tek'iUelébell s lé-
tező legkitűnőbb. Állalánossn ismeretes, hogy 
a Mauthner-czég olasz vagv amerikai lóhere 
magol nem lorgalinaz. és h"gy az általa szállí-
tott lóhereiniglMk aranksmenie-ségét a m. 
kir. vetömagvizsgálíi állomás hvaialoa ó'om 
zára igazolja. Ez.en árleszállitás nagy elisme-
rést kell a gazdaköziniség kiiréhen. mert uihól 
lieluzonyult. hogy Muilbiier a gazdák érdekét 
azemelöll tartja. 

Esküdtszéki tárgyalások. 
Klsii mi)>. 

A csíkszeredai kir. törvényszék kebeléből 
alakitotl esküdtbíróság az ez évi első időszaki 
tárgyalásai: hétfőn,  azaz e hó 20 án kezdette 
meg a vái megyeház tanácskozási nagy termé-
beu csekély érdeklődés mellett. 

A tárgyalást Fekete Izidor törvényszéki 
biró mint elnök helyettes vezette, bnákul Ko-
vács Lajos és Csipkés Árpád törvényszéki bírák 
működlek közre, a jegyzőkönyvei pedig Borsai 
Mór törvényszéki jegyző vezette. 

A vádat Jenri Lajos kir. ügyész, a vedel 
mel Dr. Zikariás Manó ügyvéd helyeit Koncz 
Károly ügyvédjelölt képviselte. 

Mindenekelőtt a beidézett eskü Mbirósági 
tagok kisorsolása ejtetetl m-g. melynek ered-
ménye szel ml nz esküdtszék lagiai lettik: Dr. 
Tanber József  ügyvéd. Szlávik Keieiicz. tanár, 
GAI Miklós nyuiţ. laniló, Sz.abó Ferencz. Roiirz 
Tamás, 9zopos Albeii, U|faiusi  János iparosok, 
Dávid Ignácz, Deuiény Lnjos, Vizi Ferencz. 
Zsigmond István földmivesek.  kik inagnk kö-
zül elnöknek Dr. Tauher Jözselet |e|őlték ki. 

Hát 'om vádlott ült a vádlottak padján, 
csikszentgyörgyi Ki-za Péter szándékos embei 
ölési kísérlet biinlelte é.s Hasa Mihály - if|. 
Basa I-tván súlyos leslisérlés vétségért. 

A vádlieli cselekmények mult évi szepiein 
her 'Jü-én este kével tettek el. még pedig az 
elsőrendű vádlott in'czintivájából, aki anéalli 
bosszú folyláti.  hogy Hasa Sándor l'elj-|. nteite 
volt a cseudiirségiiél kerl|én k lelm-asséit, 
ami büntetést vont maga után, utóbl it az. utczáa 
találván, egy kövei niegdoi la s rajta *ulyo< se. 
rülést okozott. min>k Hasa Mihály neszel vévén. 
Kasza Péter után iramodnit, íit megcsípte, 
torkon ragadta és fojtogatni  kezdette, miköz-
ben Kasza zsebéből b cskát iámon elő s tá-
madójának hasába dőlte és a fe|én  egy iná-ik 
szúrást IS ejtett, s midőn ezt igy áitaliuallatíná 
lene. egy koicsmába ült be s inulalni kezdeti. 

Az esetről egy asszony ui|án if|.  Hasa 
I-lvái mAsik ioko.1 is éltestiivén, egy bottal 
Kasza Péter keresésére indult, de figyelmez-
tetve lelt arra, hogy Kaszánál revolver van s 
azzal fenyegetőzőn,  hogy még a holdat is le-
lövi, ha elébe áll; azért amint a korcsmából 
hazafelé  uidnll, Kaszát az utou megtalálta, 
elsőbben is a bottal jobb karját ütötte meg, 
hogy 1» revolvert ne használhassa ; ez azonban 
azt balkezébe kapván, két lépés távolságból 
rálőtt és súlyosan megsértette Hasa Istvánt is. 

A tárgyalás rendén vádlott beismei te cse. 
lekményét, de szzal mentelte magát, hogy az 
ittasság miatt beszátnithallan állapoilnti volt s 
különben is a sértéseket |oL>os onvéd.lemből 
követte el, minthogy a Hnsák által megtá 
niadva volt. 

A tanok és az o.vosszakéitiik kihallga-
tása mán a biróság a kérdőpontokat állapilotla 
meg, melyeknek felolvasása  utáu a vád- és 
védbeszédek lartaltsk meg. 

Jenei kir. ügyész nyugodt és tárgyilagos 
szép beszédben bizouyitotia be a vádheli Cse 
lekmények igazolt voltát s , bűnösség kétségen-
kivüliségéi, mig Koncz Károly ,édö elég siker-
rel Igyekezett beigazolni a j0g„, önvédelem 
fennforgását  és védence beszámíthatatlan álla-

potát, mire az esküdtszéki tagok a leiemből 
visszavonulván, félórai  tanácskozás után Kasza 
Péter fővádlóiul  az emberölési kisérlel büntet 
lében és súlyos testisértés vétségében, Basa 
M;bály és ilj Basa István másodrendű vádlot-
takat pedig súlyos tesliséités vétségében bű-
nö.-nek mondották k'. 

Az esküdtszék veidiklje vádlottaknak ki-
hirdettetvén. a biróság Ítélethozatalra vonult 
vissza, s egy negyedóra elteltével elnök felol-
vasta a bnőság ítéletét, mely szerint Kasza 
Péter sz enyhítő kfiiüimriiyek  számbavételével 
1 évi és 9 hónapi börtönbüntetéssel sUilal.iit, 
melybe egy li.vi vizsgálsli logság heszáinilia-
nk; Ha-a Mihály és Mvan egynikinl 14 nap 
fogságot  kaplak, a vizsg.ilaii kéltségek pedig 
iirbajlhallanoknak nyilvánít tat luk. 

IRODALOM, MŰVÉSZET. 

A „Gyakorlati Közigazgatási Könyv 
tár és Döntvénytár" folyóirat  4-lk fü-
zeteben, mely íeb-uár ló én jelent meg. a 
.könyvtaii részben" Dr. Pspp Anlal befej-zi 
a szakköiükben legszebb elismerésekkel elhal-
mozott „lulmérök könyv." czimü kézikönyvei, 
melyhez pontosan sz. tk-sztetl „Italuiiiilák" és 
ügjcsiipuiias tarlalomj-gyzék van csalóivá. A 
kővetkező sziuiokhan betej zést nyer Dr. Do-
leiierz Józsefnek  „Az uj anyakönyvi lörvény" 
és Dr. L'tigyel Vilmosnak „A községi liázlar. 
ás és szamvilel'-cirofi  tanulságos niiinugi aii ija. 

A máiczius lő iki liizeilel pedig ujabb érdekes 
könyvek cziklilsál kezdik, melyek most vannak 
muiikáliin. 

A .Döntvény iári részében" eddig közölt 
elvi jelentőségű határozatok száma 103 ra 'll.'. 
A szerkesztőség figyelmezteti  az érdeklődőket. 
Inigy n ..Gyakorlati Közigazgatási Könyvtár és 
Döntvénytár* által hirdetett pályázat a járási 
számvevőségi és a községi (váios) rendőrség 
észére írandó kéz.i könyvekre vonatkozólag 

iiiárcz ns | én lejár. A kéziratokat valamint 
az előfizetési  d>j ikal /egész évié 12 korona, 
léiéire 6 korona, n-gy.-dévre 3 korona, egy 
hóra 1 koron.) Dr. Doien-cz. József  ügyvéd, 
szerkesztő és kiadó cziinére ; lluila|iest, VIII. 
József-kot  ul 74. sz. II. emelet 11. ajtó kell 
küldeni. 

Sz l-'illlli !H)4. tikvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírre teszi, hogy Alli'nn 
nagyszebeni hitelintézet részv. társaság végre-
liajtatúnak Dr. Lukács Antal aliruilliányai la-
kos végrehajtást szenvedő elleni 18S8 korona 
tokekoveteles és járulekai iránti végrehajtási 
Ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék terü-
leten levő Csikkarczl'alva község határán fekvő 
a csikkaívzl'alvi 84 sztjkvlieti A f  I remi-/.. 
72, 7:1. brsz. faház  és udvarra es 74. hrsz. 
kertre 8(14 korona, 2 rsz. 487. hrsz. kertre 4 
korona. ;l rsz. I-KS. hrsz. szántóra liS korona, 
4 rsz. 1347. Itrsz. szántóra 14 korona, 5 rsz. 
1714 hrsz. kaszálóra l'J korona, lí rsz. 2;l(i2. 
hrsz. kaszaiéra 13 korona, 7 rsz. 2577. hrsz. 
kaszálóm 21 korona, 8 rsz. 3294. hrsz. szán-
tóra 48 korona, 9 rsz. ÜJ'Jo. hrsz. szántóra 
l'J korona. 10 rsz. 33'Jl. hrsz. szántóra 14 kor. 
11 rsz. 3609. hrsz. szántóra 22 korona, 12 
rsz. 3570. hrsz. szántón» 53 korona, 13 rsz. 
3701. hrsz. szántóra 14 koronu, 14 rsz. 3803. 
hrsz. szántóra 10 korona, 15 rsz. 3818. hrsz. 
száutóra 14 korona. 17 rsz. 4225. hrsz. száu-
tóra 74 korona, 18 rsz. 424'J. hrsz. szántóra 
315 korona, 10 rsz. 4413. Itrsz. szántóra 30 
korona. 20 rsz. 44113. hrsz. szántóra 27 korona, 
21 rsz 4024. hrsz. kaszálóra 'J'J korona, 22 
rsz. 4IW7. Iirsz kaszálóra '.l'J koroua, 23 r.sz. 
4727. hisz. szántóra 8 korona, 24 rsz. 4731. 
hrsz. szántóra 75 korona, 25 rsz. 0255. hrsz. 
szántóra 4 korona. 211 rsz. 0485. Itrsz. szán-
tóra 11 korona. 27 rsz. 7141. hrsz. szántóra 
29 korona, 28 rsz. 723'.). hrsz. szántóra 28 
korona, 20 rsz. i244. hrsz. szántóra IÍ3 korona. 
30 rsz. 7403. hrsz. szautóra 180 korona, 31 
rsz 7451. hrsz a. szántóra 199 korona ezen-
nel megállapított kikiáltási árban és pedig az 
1881. évi IA. tcz. erleltuélien a Lukács Juli-
aiina társtulajdonos jutalékára is, mindazon 
altul a C 8. es 10 alatt ozv. Lukacs Józsefné 
sziil. Kovács Jozélu javára bekebelezett ha-
szonélvezeti jog sérelme nélkül, a csikkarcz-
falvi  33 szljkvbeu A f  1 rendsz. U0. 70. 71. 
hrsz. ház, uilvur és kertre 473 koronu, '2 rsz. 
445. hrsz. kertre 119 korona. 3 rsz. 402. hrsz. 
kertre 13 korona, 4 rsz. 759. hrsz. szántóra 
0 korona, 5 rsz. 1340. hrsz. szántóra 14 kor.. 
0 rsz. 1705. hrsz. kaszálóra 80 korona, 7 rsz. 
2180. hrsz. kaszálóra 21 korona, 8 rsz. 2303. 
hrsz. szántóra 13 korona, 0 rsz. 2545 — 254'J. 
hrsz. kaszálóra 21 korona. 10 rsz. 2831. Itrsz. 
szántóra 13 koronn, 11 rsz. 3000. hrsz. szán-
tóra 16 korona, 12 rsz. 3295. brsz. száutóru 
53 koroua, 13 rsz. 3295 hrsz. szántóra 53 

korona, 14 rsz. 3392. hrsz. szántóra 53 korona, 
15 rsz. 3488. hrsz. szántóra 16 korona, 16 
rsz. 3510. hrsz. szántóra 14 korona, 17 rsz. 
38l'J. hrsz. szántóra 34 korona. 18 rsz. 4250. 
hrsz. szántóra 75 korona, 19 rsz. 4292 hrsz. 
szántóra 30 korona, 20 rsz. 4707. hrsz. Bzé.n 
tóra 27 korona. 21 rsz. 4832. hrsz. szántóra 
27 korona. 22 rsz. 4775. hrsz. szántóra 9 kor., 
23 rsz. 520(1. Itrsz. szántóra 15 korona, 24 
rsz. 530(1,. hrsz. szántóra 77 korona, 25 rsz. 
6301/]. hrsz. szántóra 77 korona, 2G rsz. 6254 
hrsz szánlóra 27 korona, 27 rsz. 0486. hrsz. 
szántóra !l korona. 28 rsz. 7140. hrsz. sznn-
tóra 3(1 korona. 29 raz. 7158. hrsz. szantora 
27 korona. 30 rsz. 7238. hrsz. szántára 04 
korona, 31 rsz. 7280. hrsz. szántóra 157 kor 
32 i-sz. 7312. hrsz. szántóra 202 korona, 33 
rsz. 73IÎS. hrsz. szántóra 118 korona. 34 rsz 
7452. Hrsz. szántóra 03 korona ezennel meg-
állapított kikiáltási árban és pedig az 1881. 
, vi LX. t.-cz. 156. §-a értelmében a Lukács 
Juliánná. Lukács István társtulajdonosok juta-
lékára is. miniln/.onáltiil a (' 12. és 17. alatt 
iizv. Lukács Józsefné  sziil. Kovács Józéfa  ja-
ára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme 

nélkül a csikkarczfalvi  237. sztjkvben A + 1 
rsz. 5300,, 5301']. hrsz. szánlóra 8 koroná-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban és 
pedig az 1881 LX. t.-cz. 150 §. értelmében a 
Boltresz Veronika sziil. Mányit, Boltresz Jó-
zsef.  Potoczky Veronika szili. Boltresz, Merza 
Mária sziil. Holtresz. Avétl Rozália sziil. Bolt-
resz. Holtresz Terézia. Holtresz Ágnes. Bolt-
resz Antal. Boltresz István, Lukács Juliánná. 
Lukács István és özv. Lukács Józsefné  sziil. 
Kovács Jozél'a társtulajdonosok jutalékára is. 
mindazonáltal a (' 18—20 alatti Lukács Ist-
ván, Lukács József  és Lukacs Józsefné  sziil. 
Kovács Jozéfa  javára bekebelezett haszonél-
vezeti jog sérelme nélkül. A Csikjenófalva 
község határán fekvő  n csikjenófalvi  525. sztjkv-
ben A f  1 1218. hrsz. szántóra 5 korona, 
2 rsz. 1530 Itrsz. szántóra 14 korona, 3 rsz 
Bs.'l.'i. hrsz. kaszálóra 20 korona, kikiáltási ár-
ban és pedig az 1881. LX. t-ez. 15(5 § értel-
mében a Lukács Juliánná társtulajdonos juta-
lékára is mindazonáltal a C 3 alatt Lukács 
Józsefné  Kovács Jozéfa  javára bekebelezett 
haszonélvezeti jog sérelme nélkül a csikjenó-
falvi  527. sztjkvlieti A + I rsz. 1222. hrsz. 
szántóra 5 korona, 2 rsz. 5836. hrsz. szántóra 
20 korona ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban és peilia az 1881. LX, t-cz. I5li S- értel-
mében a Lukács Juliánná, Lukács István és 
Lukács Józsefné  sziil. Kovács Jozéfa  nevén 
álló jutalékra is inintlazoniilt.il n C 1—3 alatt 
Lukács József  és Lukács Józsefné  sziil. Ko-
vács Jozéfa  javára bekebelezett haszonélvezeti 
jog sérelme nélkiil elrendelte' és hogy a fent 
megjelölt ingatlanok az 1B0S. évi márczius 
hó 13 ea 14 napján d. e. 9 órakor Csik-
karczfalva  és 15-en d. e. 9 órakor Csikje 
nófalva  községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok lieesárának 10" „-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. 5-alian jelzett árfolyam-
mal számitott és az 1881. évi november hó 
l-én 3333. sz. a. kolt ígazságiigvminiszterí 
rendelet 8. ij-alian kijelölt óvailékképes élték 
papírban n kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 107. S-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság. 
Kelt Csíkszeredán, 1904. évi deczember 

hó 28 napján. 
László Géza, 
kir. tszéki biró. 

S z é » . S L és s s L x j i a . 
Olt melléki, legfőbb  iiiinfisi'gll,  nagyobb 
mennyiségben —- eladó Csikcsatászegen 

Simon Istvánnál. 1—3 
Szám 1473-904 . nij. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Csikvár-

inegye magántulajdonát képezi! Csobányos 
vülgyi „Francziskatelep" nevű hely kizá-
rólag kaszálásra, folyó  190S ik évtől kez-
dődfileg  5 egymásután következő évre, a 
vármegye inagánjavai igazgatósága iro 
(Iájában. Csíkszeredában 1 9 0 5 . é v i m á r -
CZÍUB hó 13-án, délelőtt 10 órakor 
iiiegtiirlniidi'i nyilvános szóbeli verseny-
tárgyaláson haszonbérbe log adatni. 

Kikiáltási ár évi 100 korona. 
Bánatpénz, ennek 100>-kn, 
Árverési feltételek  a megyei magán-

javak igazgatósága irodájában tekinthetek, 
meg. 

Csikvármegye inagánjavainak igaz-
gatósé g«. 

Csíkszeredában, 1905. évi tebr. 14. 

Dr. Csiky József, 
igazgató. 

8. Biám. 

Sz. 77—905. mj 

Faeladási hirdetmény. 
Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező Gyergyóbékás kö/ség közigazgatási 
határában fekvő  . Borvizpatak" nevtl erdő-
ségben „E" IIzeniosztály I. v. V. osztály 
llzemterv szerint esedékes 23.B k. Iiold 
kiterjedésű vágásban körUlbelől 3755. ni9 

kitevő, utólagos bemérés által meghatá-
rozandó fflrész  ríinkő, épfjlet  és tutaj | a -
anyag 1905. évi márczius hó 14-én 
délelőtt 10 órakor a vármegye nia-
gánjavni igazgatósága irodájában nyilvá-
nos szóbeli és zárt ajánlati versenytár-
gyaláson el fog  ndatni. 

Kikiáltási ár köbméterenkint 3 ko-
,1-oiia ;0 fillrr. 

Bánntp'nz 1000 korona 7 fillér. 
Árverési feltételek  a vármegye ma-

giiti javai igazgat óságának é.s a vármegye 
gyergy ót fiigyesi  kezelőségének irodájában 
tekinthetők meg. 

Csikvármegye magánjavainak 
gillóságra 

Csíkszeredában, 1905. évi febr.  14. 
Dr. Csiky József, 

iga/piló. 

Hjamatott Csíkszeredában, Sivoboda Jóisef  könyvnyomdájában. l»06. 

Kiadó földbirtok. 
Csikniindszcnt községben és határán 

lévő, mintegy 200 hold szántó és kaszáló 
birtokom, melyből éveukint 60 szekér 
szénát termő rét kiiflnő  minőség», a szán-
tók pedig a köznéghez közel igen jól gon-
dozott állapotban vnnnak, jrtvő április 
hó 1-tŐI számitott 6 évre haszonbérbe 
vehető. 

A terjedelmes belsőségen jó állapot-
ban lévő udvarház, jó kerítés és megújí-
tott gazdasági épületek vannak. 

A bérlet köthető teljes gazdasági 
felszerelés  átvételével vagy anélkül. 

Felkérem a bérleui szándékozó egye-
seket, akár a községben alakuló társasá-
gokat. hogy amennyiben komoly szándé-
kuk van, a kötendő bérlet feltételeinek 
megbeszélést! végett naponkint a délutáni 
órákban szíveskedjenek felkeresni. 

Csíkszereda, l'lO.í. február  16-án. 
I - •> Becze Antal. 

Hirdetmény. 
Alulírott birtokossági elnök közhírré 

teszem, hogy a Csík bán k falva  birtokos-
sága tulajdonát képező „llolondos és 
Lnvászó" in vil legelős terület egymás 
után kövelkez.ő 3 évre 1 9 0 5 . márCZ. 
hó 12 én d. e. 9 órakor Bánkfalva 
birlokosság házánál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 900 korona nzaz (ki-
leuczszáz korona ) 

Árverezni szándékozók kötelesek az 
árverés megkezdése előtt » kikiáltási ár 
Kl'/o-át bánatpénz gyanánt letenni. 

Az árverési feltételek  alulirolt birl. 
elnöknél bármikor megtekinthetők. 

Csikbánkfalva,  1905 évi február  hó 
20-án. 

Botár JánoB, 
I—2 liirtokossági elnök. 

Sz. 339—905. 

Pályázati hirdetmény. 
A kászonalcsiki járáshoz tartozó Csik-

s/.eiitinárton és Csikcsekelalva községek-
ből álló Csikszentmárton szék hely ly el 
szervezeit körjegyzői állás lemondás foly-
tán üresedésbe jővén, annak betöltése vé-
gett ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazás: 1200 korona fizetés, 
KO korona («általány, 44 korona irodai 
általány, természetbeni lakás ég a magán-
munkálatokért szabály rendeletileg meg-
állapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
felszerelt  kérvényüket folyó  ÓV m á r -
czius hó 10-ig hozzám adják be. Ha-
táridő ulán érkező pályázatok figyelembe 
nem vétetnek. 

A kászonalcsiki járáa főszolgabírója. 
Csikszentmárton, 1905. február  l-én. 

,1-8 
Bartalis Ágost, 

főszolgabíró. 




