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A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK' 
czimii heti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre 
Kélévre 
Negyedévre 

Gyiijtők 6 előfizető  után egy tis.telet-
p['hiányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K " kiadóhivatala. 

A frt. 
2 Irt. 
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H a m v A z ó s z e r d á n . 
(TemetSink árdekébenj 

(1$. I.) Annyi köz- és magángyász kö-
zepette is oly vig zajgással lefolyt  farsang 
tomboló zaja után ma, — midőn a világ 
minden keresztény templomában fölhangzik 
az „emlékezzél meg ember, hogy porból 
lettél s porrá válandsz" igék mélabús ak-
kordja, nem lesz tán időszerűtlen a mulan-
dóság helyeire is egy rövid pillantást vetni, 
• azok érdekében néhány bár, erőtlen szót 
fölemelni. 

Scit a magunkbaszállás e napján alka-
lomszerűnek kínálkozik rámutatni ama si-
várság — és igen sok helyen kietlen ellia-
gyatottságra, mely megyénkszerte azon he-
lyeinket ékteleniti, hová e rövid földi  lét 
után annyi szerettilnket kisértllk; s a hová 
kisebb-nagyobb időközönként mindnyájunk 
porai örökre elpihenni fognak. 

E helyek alatt köztemetőinket értem. 
líégi magyar történelmi emlékeinkből 

tudjuk, hogy őseink berkeknek hűvös ár-
nyékába szoktak volt temetkezni. Különösen 
a szentnek tartott diófaligretek  illatos liíísét 
szokták volt e czélra kiválasztani. 

A régi görögök és romaiakról is tudjuk, 
hogy elhunytjaik sírjait pálmák és czyprus-
fák  árnyékolták, s a ragaszkodó kegyelet 
amarantot és illatos violákat ápolt azokon, 
melyek „szellőt, fűszerező,  örök virulást ter-
jesztettek azok fölé." 

Igy van ez az ujabb korban is minden 
müveit népnél és nemzetnél. 

Különösen a ködös Albion szigetén 
igen sok kisebb város, sőt falu  is van, hol 
a sirkertek oly nagy és különös gondban 
részesülnek, hogy árnvas szén fasoraik,  és 

n „ ^ I 

féltékenyen  ápolt virágos-táblácskáik s más 
számtalan és kellemes ékitménveiknél fogva 
csaknem egyediili üdülő- és sélalielyiil szol-
gálnak a hálás és kegyeletes ivadéknak. 

S hála Istennek! — hazánkban is sok 
nagyobb és kisebb város van, hol a szép 
és kegyeletes érzés által megalkotott s foly-
ton ápolt és fejlesztett  ha.;o:?'.ó temetők igye-
keznek feledtetni  a szemlélővel azt, a mi a 
sírkert tnlajdonképen. 

Felette sajnálatos, hogy e tekintetben 
majdnem kizárólag klassikus, katholikus hitű 
megyénk nagyon is feltűnő  kivételt képez, 
a ho) csaknem mindenütt sivár s kietlenül 
elhagyottnak látszó, lombdisz nélküli teme-
tőket találni, melyeknek szomorú tekintetét 
a jobbra-balra düledezett keresztek romhal-
maza is növeli. 

Mintha akár a nagv fa-szükségben  szen-

vedő Mezőségén és nem Csikvármegyébon 
volnánk, hol a bokor s az örökzöld és mél-
tóságos fenyő  még önmagától is előjön, 
csak ne bántanók s ne irtanók mindenütt. 

Pedig azon érzelem, melyet szeretet 
szerelemnek nevezünk, a halál fagyos 

ölelése után sem alszik ki az életben ma-
radottak kebeléből azon elköltözöttek iránt, 
kiknek drága hamvai felett  jelenleg az el-
hagvottságtól kietlenülő hantok domborul-
nak. Nem, sőt a néma sir hidat képez, 
melynek fölötte  kinyilik emez érzelmeknek 
édes test vére is — a kegyelet s az élők és 
elhunytak között gyakran igen erős és tartós 
összekötő lánezot képez. 

Hisz tudja ezt minden ember, ki rom-
latlan érzéssel bir, s érzi ezt különösen az, 
kinek kedves halottjai pihennek kint a csen-
des temetőben. 

S e mellett az emberi természetnek el-
lenállhatatlan követelménye, hogy azt, a 
kit szeret, mindenütt kitüntesse, s ezen ér-
zelemnek olyan tettekben is kilejezést adjon, 
melyek szeretete tárgyának örömet és ked-
vességet képesek szerezni. S ha a kegyelet, 
a szereietnek és szerelemnek édes testvére: 
követelményei, törekvései és nyilvánulásai-
ban is meg kell. hogy egyezzék azokkal, tehát 
tettekben is szükségképpen nyilvánulnia 
kell — 

S miben nyilvánulhatna ez inkább el-
költözött. szeretteink iránt, mint abban, hogy 
öröknyugvó helyüket tesszük kiválóvá, hogy 
azok minél hosszabb időkön át felismerhe-
tők. megkülönböztethetők, sőt. figyelmet  és 
tiszteletet keltők legyenek! Mert ha óhajt-
juk. hogv azok, kiket szeretünk, az életben 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
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4 nép i l é l e l , 
— Amerikai tSrténet. -

(Folyta ás éa vége.) 
Az aljas spanyol — gondolám — bűntetté-

ből származó apasága felett  örömet képes érezni, 
s ugyanekkor a más körülmények között édes büsz-
keség, most pedig gyalázat érzetét keltő anyaság 
tudatában mindinkább senyvedő asszony iránt szá-
nalommal viseltetik. 

Munkál tapasztalatomnak semmi jelentőséget 
nem akart tulajdonítani. Következtetéseimet gya-
númból származó félszeg  okoskodásnak nevezte, 
s folyton  arra hivatkozott, hogy a bűntény elkö-
vetője neje állitása szerint néger volt, s igy józan 
észszel lehetetlen a fehér  spanyolt bűnösnek gon-
dolni. 

Hiába vetettem fel  a spanyol mesterséges 
átváltozásának valószínűségét, Muakel megma-
radt érvelései mellett. 

Ezzel szemben végsőre határoztam el maga-
mat. Egy próbát szándékoztam tenni azon meg-
győződéssel, hogy ha ez eredményre nem vezetne, 
mint mindenki által képzelgő őrflltilek  ismert egyén 
leszek kénytelen elhagyni Amerikát. 

Ez elhatározásomról Mankelnek semmit sein 
szólva, podgyászomból kikerestem azt a kis üveg-
csét, melyben az Európában általam könnyen meg-
szerzett morphiom, e biztos hatású altató-szer volt. 

Ebből néhány cseppet Ortez italába ebédnél 
bele kevernem, nem nagy nehézségbe ütközött. 
Csak annyit itattam inog az altatóból, hogy a 
délutáni órák vége felé  Ortezt áliiiiból felr.i/.ni 
lehessen. 

Ebédután Ortez azonnal mély álmába merült 
s Munkelt kértein meg. lngy az e iiii.it I bámulat-
tal összecsődült, munkásukat ügviiuk érdek ''ben 
távolítsa el. Ennek megtörténtté,el. h.izzáfog-
tam döutö műtétemhez. 

Az alvó Ortez arrza kezei rövid pár 
perez alatt általain feketére  mázolva voltak es az 
egy idő óta Ortc. által sdia F Iiimii ültön vitor-
lavászon öltönyt ép ily rövid idő alait Maiikéi 
segélyével testére húztam. 

Mikor e munkálattal k '-szen voliuak Munkel 
bámulatában szinte k ivé m redt, majd ebből ma-
gához térve, halk sohij közt siHjgta .Mieds nevét. 

Nyomban ezután villogó szemei azt árulták 
el, hogy az alvó spanyol felett  rövid szavakban 
előadott tervemet jól megért ette, s fejbólintással 
adott jelt, hogy utasításaimat mindenben teljesí-
teni kész. 

Megadtam ezeket Munkelnek és ö eltávozott. 
Nemsokára négy erős munkás saraglyára he-

lyezte a spanyolt és niegindultuak a kis erdő 
felé. 

Pár óra múlva Munkel és neje szintén, ké-
szen voltak, hogy útjuk a végzetes emlékű ös-
vényre vigye. 

Munkelnct estik nagy bajjal lehetett rábírni, 
hogy életében még egyszer a kis erdőbe irányozza 

lépteit, de férjének  szavaira, hogy jövő boldogsá-
guk helyre állításáról van szó, végre engedett, 
•öt beleegyezett abba is. hogy férje  néhány lépés 
távolságban kövesse az erdei útjában, azt azon-
ban nem tudta miért kell neki a kis erdőn átha-
ladni. 

Munkellcl mindent ugy intéztünk, hogy a kö-
rülmények mindenben és még az óra is lehetőleg 
megfeleljenek  a bűntény elkövetésekor történtek-
nek. 

A négv munkás és én vártuk Mun kelnének 
! azon h 'Ivh 'zi köz dedésél, h ti Int hó előtt a sze-
' irénv ass/onv és gyermeke megtámadtattak, s hol 

most Ortez még mindig álomba me.ülve lábaink-
nál hevert. 

Alig pár lépést k dlett Muake'.ninek mág 
tennie. — Ekkor a munkások segélyével Ortezt 
talpra álitottam és szagos üvegcsémet orra alá 
tartva, erősen megráztam, mire ö hirtelen feléb-
redett. 

Néhány másodperczig tartott kálmlságát arra 
has/.n iltuk fel,  hogy közvetlen közeléből elvonulva, 
a fák  között meghúzzuk magunkat. 

Alig történt meg ez, Munkelné a szemeit 
dörzsölő Ortez elé érkezett. 

Most nem a gyermeke életét féltő  édesanya 
volt a szegény asszony, most nem könyörgött éle-
tért a megtámadott. 

A megalázott nő aljas ellenfelét  látta most 
Munkelné az előtte álló alakban és az átkok ször-
nyű sorát zúditá a négernek hitt Ortez fejéi-é*s 
szidalmazta a sorsot, mely megengedte, hogy gyer-
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tisztességes helyet, állást foglaljanak  el; lia 
kívánjuk, hogy azok mások által is figye-
lemben, szeretetben, sőt tiszteletben része-
sittessenek, s evégből minden tőlünk kitel-
hetőt megteszünk: úgy ebből önként kö-
vetkezik, hogy azon SZŰK: helyet is, hol el-
költüzöttcink örökpihené.st találnak, a ke-
gyelet minden lehető jeleivel vegyük körül 
a olyanná tegyük, hogy oda a tiszteletnek 
és áhítatnak bizonyos nemével közeledjék 
minden jobb érzésű ember. 

S mily könnyen elérhetné ezt megyénk 
minden községében bárki is, ha néhány fe-
nyőt, akáczol, vagy hársfát  ültetne elköltö-
zöttjeinck sirhahna körül, s az ezek által 
köritett és beárnyékolt halinocskát bárhol is 
igen könnyen kapható s a tél zordságát is 
kiálló örökzölddel, pnszpánggal, vagy más 
hasonlókkal ültetné be s évenkint alkalmas 
időpontokban egy-egy félnapot  szentelne 
azok ápolására. 

Olyan jelt, olyan emléket képezne cz 
elköltözött szeretteink hamvai fölött,  mely 
az enyészettel leginkább daczolni képes, sőt 
idővel izmosodnék, gyarapodnék s ember-
öltőkön át díszelegve, tisztelet, kegyelet és 
áhítatra intené az odnközelgőkct. 

8 mig ezzel egyfelől  kegyeletünknek 
állítanánk tartós emléket, s a föltámadás 
iránti magasztos, fölemelő  és sok esetben 
egyedül vigasztalást nvujtó szent hitünknek 
is szép kifejezést  adnánk: másfelől  erdő- és 
mezőgazdaság-, sőt egészségi és szépészeti 
szempontból is, hogy mily hasznosan és 
czélszerüen cselekednénk, — meggyőződé-
sem szerint nem kell hosszasan fejtegetni  és 
bizonyitgatni. 

Ez úton a most kietlen sivárságu te-
metők, — különösen, ha a sirhelvek egv-
forma  és szabályos távolságban jelöltetné-
nek ki s közöttük ösvények is vezettetnének 
el, időfolytán  valóságos szentelt ligetekké 
alakulnának át, hol sziv szem egyaránt 
megtalálná a kivánt vigaszt, pihenést és fel-
üdülést. S a kapuk előtti mosó padok és 
h í d v é g e k helyett, üres óráinkban s ünne-
peinken, kegyeletes érzületünkből kifolyólag 
is gyakrabban fölkcrcshetnők  azokat, s a 
szentelt magány természeténél fogva  is ne-
mesebb testi és lelki üdülést nyerhetnénk 

mekének boldogságának gyilkosa életben le-
hessen. 

Ortez o pillanatig sem vette észre a rajta 
általam eszközölt változást — s csak a nőt látta 
maga előtt, ki fehér  areza daczára is most már 
felismeri  öt. 

A veszély dühödtté tette. Lihegve sziszegé 
a szegény asszony felé: 

— „Vesztedre ismertél fel  engem, inert oda 
kaidlek, hová fiadat  küldöttem el." — mohón 
tekintett gyilkos eszköz után. 

E perezben én és Mimk.I egyszerre ragad-
tok meg a gaz spanyolt és két órával később a 
scherilf  börtönbe záratta a gonosztevőt. 

Höviddel ezután Ortez btinpöre lejárt. — A 
vizsgálat alatt belátta, hogy tagadása mit sem ér 
és őszinte vallomást tett. 

Még neai volt egy éve Mieds halálának s 
Ortez elvette büntetését. — Ortez nyakán azunban 
hóhér keze szorította össze a halált okozó kötelet. 

Scetitimirlüiii. 
K é t bál . 

Egyik szombaton, másik hétfőn.  Egyik is 
másik is Karneval fényes  diadala. 

Előbbin harc/íedzett hadsereg, utóbbin a ki-
csinyek ujonezsorai vívtak ki teljes győzelmet far-
sang hatalmas herczegéuek. 

Szombaton a szeredai kaszinó tartotta meg 
bálját, hétfőn  a táncztanulö itjnság mutatta meg, 
hogy Terpsychore művészetét elsajátítani ered-
ménnyel igyekezett. 

ottan, mint bármely más helyen — a tem-
plomon kívül. Es e most elhanyagolt magá-
nyokat a kegyelet és föltámadásbani  hit gló-
riája avatná 3zentté, mert hol ezek jelen nin-
csenek, ott felette  rémes látvány a lejszeb-
ben ékitett temetőkert is. 

* * 

A minden szépre, nemesre és jóratö-
rekvéshez, buzdításhoz annyi képesség, föl-
tétellel és befolyással  biró lelkes papság-éa 
tanitókarnak tehát az itt elmondottakat nem 
ajánlhatjuk elég melegen és nyomatékosan 
figyelmébe.  Mert a vezetésük és nevelésükre 
bízott nép lelkületének művelése, érzület-
és gondolatvilágának nemesítése és emelé-

O ~ 
sére nézve is egy igen hathatós módként kí-
nálkozik ez.— Ilamvazó szerdán, a „Memen-
to mori1* c napján, elmélkedjenek az elmon-
dottak felett  is, s a mindent életre keltő 
tavaszszal kezdjenek életet adni az itt el-
mondottaknak is. 

L 4 P S Z E 3 I L E . 

Országgyűlés. 
Február áő-éu a katonai javaslat nem tár-

gyaltatott. egyéb ügyek foglalták  el H napon a t. 
házat, t. i. az állásáról leköszönt Horváth Gyula 
helyett uj alelnököt választott a képviselőház Bok-
ros Elek képviselő személyében, kit a Horváth 
Gyulára esett lit és a gróf  Eszterház.v Kálmánra 
adolt I szavazat ellenében 151» szavazattal alel-
nökül választott meg a ház. 

Következett ezután a különböző bizottsági 
tagok megválasztása. A pénzügyi bizottságba 
I, a naplóbiráló bizottságba 1, a kérvényi bizott-
ságim l, a horvát-szlavón orsz. küldöttségbe szin-
tén 1 tag választatott be, — végül megválaszta-
tott. a közútakról és vámokról szóló törvényjavas-
lat tárgyalására kiküldött 2l-es bizottság. 

A választások befejezése  után az érvényben 
lévő indeinnity törvény hatályának jtniius -'fo-ig 
való kiterjesztése szavaztatott ineg a többség által. 
— Apponyi hosszabb beszédet tartott a felhatal-
mazás megadása ellen és a két ellenzék megta-
gadta ennek megadását, hivatkozással arra, hogy 
a telhatalmazás megadása a bizalmi kérdéssel van 
összekötve, bizalommal a kormány iránt azonban 
az ellenzék nem viselkedhet. 

Február 2H-án megkezdődött a k.itoiiai ja-
vaslat 24. és 2"). ^-ainak tárgyalása. — E sza-
kaszok tárgyalása azzal kezdődött., hogy a kor-
mány részéről coucessiók terjesztettek elö, inti-

A kaszinó-bál hetek óta keltet érdeket és 
az eredmény igazolta, hogy nem volt elvesztegetve 
e kiváló érdeklődés. E bál a legszebb és leginte-
ligensebb közönséget gyűjtötte össze a „Csillag" 
csinosan diszitett nagytermébe. 

A közönség a rendezőkkel ezek viszont 
azzal teljesen megelégedve lehettek; egyik méltá-
nyolta a nagy fáradságot,  másik örült az elisme-
résnek, mert hisz a legfesztelenebb  jó kedély és 
a legkitűnőbb hangulat volt uralkodó. 

A gavallérok előzékenyen versenyeztek a szép-
nem tánczszi nvedélyének kielégítésében, s a leányok 
és tiatal asszonyok ezért kedvesek, szeretetre mél-
tók voltak. — A toilette-ek elegánczíát és kiváló 
ízlést bizonyítottak, szóval semmi sem hiányzott, 
mi egy bál sikerét képezi. 

Tatákat, mamákat, leányaikat, a menyecs-
kéket és a gavallérokat mind a legszebb emlék 
kötheti márczius 2-ának estjéhez; Terpsychore, 
Karneval és a kis Amor pedig elégedett mosollyal 
dörzsölhetik kezeiket, hiszen Hyniennek segítet-
tek néhány rózsalánczot ismét összeállítani, hogy 
e kitűnő istennő összefűzze  azokat, kik kölcsö-
nösen elég kegyetlenek voltak egymás szívét meg-
sebezni. 

De nini hisz'én a házasság istennőjének dol-
gába kezdek bele kontárkodni. 

Felhagyok vele, meii utóbb még megharag-
szik s csupa bosszúból, ha rám kerül a sor olyan 
feleséget  ad, hogy megbánom a miért kimertem 
térni a száraz referáda  útjából. 

Tehát csak vissza a kerékvágásba kedves 

lyeknek czélja és hivatása volna a 25. §. elleni 
mozgalom lecsilapitása és ezen szakasz elleni el-
lenszenvnek megszüntetése. 

Legelőször Gajári Ödön egy 24 társa által 
aláirt határozati javaslatot terjesztett be, mely 
szerint a tiszti vizsgára állott egy éves önkénte-
seknek szabadságában álljon a vizsga folyamán  és 
szükség esetében az állain nyelvét használni, — s 
hogy e czélra a bizottságok úgy állíttassanak össze, 
hogy e kívánalomnak megfelelni  képesek legyenek. 
— Ezután Fejérváry honv. miniszter terjesztette 
elö legmagasabb helyről kapott felhatalmazás  alap-
ján ama kijelentéseit, hogy intézkedés fog  tétetni, 
hogy a tanárok lehetőleg tudják az önkéntesek 
nyelvét, hogy a vizsgáló-bizottságok lehetőleg ál-
landóak legyenek és hogy néhány tagjuk értse az 
önkéntesek nyelvét. 

A kijelentásek sora ezután gróf  Csáky mi-
niszterre került, ki felolvasta,  hogy minő kedvez-
ményben részesülnek az önkéntesek tanulmányaik 
befejezése  körül. E szerint a joghallgatóknak hét 
szabályszerűen hallgatott félév  után egy elenged-
tetnék, ha tényleges szolgálat által tanulmányaik 
befejezése  megszakittatik; hasonló esetben a ta-
nárjelölteknek az előirt egy évi gyakorlatból egy 
félév  engedtetnék el; — az orvostanhallgatóknak 
szintén egy félév  fegyver  alatti szolgálatukból, a 
gyógyszerészeknek pedig egy évi ugyanebből be-
számittatik. 

Ezek után 5 pereznyi szünet következett, 
melynek elteltével Bolgár Ferencz a védelmi bi-
zottság kisebbségének véleményét okolta meg be-
szédében. — Bolgár beszédének súlypontja annak 
bebizonyítására helyezkedett, hogy a véderő ja-
vaslattal ii -ni a tiszti, hanem az altiszti kérdés 
megoldása czéloztatik, s hogy a törvényjavaslat 
által az kívántatik keresztülvitetni, hogy a hadse-
reg részére az intelligens elemből szolgáltassék az 
altiszti létszám. 

Február 27-én az ülés azzal kezdődött, hogy 
a közgazdasági miniszter beterjesztette a mezei 
rendőrségről szóló törvényjavaslatot. — Ezután a 
napirenden lévő törvényjavaslat vetetett elő, — 
melyhez első sorban Tisza Lajos gróf  szó-
lott: fejtegette  azon nézetet, hogy a hadseregben 
nyelv kérdés:) felségjog,  mdyet a törvényhozás 
nem korlátozhat, vagy hogy korlátozni legalább is 
nem méltányos. 

l'tána Irányi Dániel szólalt fel  — megezáfo-
landó a Tisza Lajos által kifejtett  nézetet. Irányi 
után Teleki József  gróf  jelentette ki, hogy elfo-
gadja a szakaszt és Gajáry határozati javaslatát, 
minek megtörténte után Beöthy Ákos tartott hosz-
szabb beszédet, melynek folyamán  közjogi alapon 
bizonyította be, hogy a nyelvkérdés a hadseregben 
nem felségjog,  s kifejtette  azt is, hogy igen nagy 
különbség teenlő a magyar király és az osztrák 
császár felségjogai  között, s hogyha a magyar 

újdondász barátom és sorolja fel  szépen a jelen-
voltakat, s ha tudja irja le a nők toilette-jeit. — 
Ime megpróbálom 

Ott voltak az assíJiiyok között Pauszné 
Mikó lika (uszálynélküli barna selyemruha, arany-
barna gyöngyökkel), Becze Antalné (sötét-barna 
moire selyemruha, hímzés és uszálylyal), Gál Eii-
dréné (fekete  satin inerveilleux, bordeaux tolldisz 
és uszálylyal). Böjty Endréné (uszályos fekete  se-
lyemruha, rózsaszín tablierrel, rózsaszín tolldisszel), 
Köváry Lászlóné (uszályos bordeaux selyemruha, 
ezüst csipkedisszel), Éltes Elekné (fekete  selyem-
ruha), Eites Zsiginondné (fekete  selyemruha), — 
Éltes Jakabné (fekete  selyem uszályruha, bordeaux 
derék és b >rdeaux virágdísszel), Nagy Imréné 
(uszálynélküli rózsaszín selyem, fehér  prémmel), 
Nagy Sándorné (sötét-kék moire, ezüst csipkedisz), 
Fejér Antalné (világos-barna selyem, sötét-barna 
bársonydisz), László Domokosné (fekete  selyem, 
rózsaszín atlasz-derék és tolldisz), Vajna Máli 
(barna selyem, halvány-kék selyem tablier és de-
rék disz, rózsaszín hímzés igen szép élővirág mell-
csokor), Heigel Lipótné (uszályos fehér  satin nier-
vellíeux), Bogády Gyuláné (drapp selyem, piros il-
lusion disz), Kovács Antalná (kék atlasz, áttört 
selyemdisz), Szentimrey Dánielné (fehér  selyem, 
szalagdisz), Szots Mártonné (barna selyem, barna 
surahdisz), Gál Józsefné  (violaszín selyem, fehér 
selyem csipkedisz), Borbát Pálné (fekete  selyem), 
Györfy  Ignáczné (drapszin selyem, csipke és vi-
rágdísz), Pap Domokosné (fekete  selyem, rózsaszín 
selyem és tolldisz), Biális Ákosné (rózsaszín at-
lasz, rózsaszín gyöngyliimzés), Lukács Józsefné 
fekete  selyem), Pap Győrgyné (crém selyem, kék 
disz), Zakariás Izsákné (fekete  selyem uszályos 
ruha), Száva Istvánné (fekete  selyem), Dájbnkát 
Dávidné (fekete  selyem), ifj.  Száva Kristófné  (fe-
kete selyem), Zakariás Jakabné (bordeaux otto-



Márczius 6. C S I K I L A P O K . 10. szám 

nyelvű tisztivizsgálat felségjog  következtében nem 
iktatható törvénybe, cz azt jelenti, hogy a magyar 
felségjogának  meg kell hajolnia az osztrák császár 
felségjoga  előtt. 

Az ülés Justk Gyulának a mezőhegyesi csa-
torna ügyében a közgazdasági és közlekedési mi-
niszterhez intézett interpellátiójávnl végződött, — 
melyre Széchenyi miniszter később válaszoland. 

A február  28-iki ülésben Veszter Imre az 
előtte szólott Ivánka Imre törvénvjavaslatvédö be-
széde után, tartalmas beszédjében egy igen életre-
való eszmét pendített meg, mely ha elfogadásra 
talált volna, nagyban alkalmas lehetne arra, hogy 
a tiszt ivizsgák pártatlanságát biztosítsa; Veszter 
ugyanis a mellett szólt, hogy az önkéntesek tisz-
tivizsgálata a nyilvánosság ellenőrzése alá helyez-
tessék. — Széli Akos elfogadta  Gajáry határozati 
javaslat it és egyúttal a honvédelmi-és kultuszmi-
niszterhez azon kérdést intézte, ha vájjon lesz-e 
törekvés arra fordítva,  hogy az állami nyilvános-
sági joggal felruházott  tanitó-intézetek növendékei 
az egy évi önkéntesség kedvezményében részesül-
jenek. Felszólalására a kultuszminiszter igenlőleg 
válaszolt. 

Ezután Nagy István tartotta meg beszédét, 
melynek folyamán  statisztikai adatokkal bizonyí-
totta be. hogy az egy évi önkéntességi intézmény 
az államkincstárra megtakarítással jár és hogy a 
tartalék-tisztikarban fölösleg  van; Bolgárhoz ha-
sonlólag Nagy is vitatta, hogy a katonai javaslat 
által nem a tiszti, hanem az altiszti kérdés megol-
dása czéloztatik. 

Végül Tisza miniszterelnök emelte fel  szavát 
és bizonyítani igyekezett, h >gy a hadsereg nyelve 
felségjog.  Beszédének már kezdetén az ellenzék a 
leghevesebb közbeszólásokkal, zúgással és gúnyo-
lódással támadta meg s egész beszéde alatt foly-
tonosan ostromolta ezekkel úgy, hegy Tiszának a 
legnagyobb önuralomra volt szüksége beszéde el-
moodhat ís.ilioz. Valóban nehéz napot csinált neki 
az eilenzék. 

A máivz. 1-én tartott ülésben napirend előtt 
Beöthy Ákos a miniszterelnök általi félreértés  és 
félremagyarázás  miatt személyes kérdésben emelt 
szót, melyre Tisza válaszolt is s némileg bevallot-
ta tévedését. — A személyes kérdés befejezése 
után .lónás Ödön, utánna Fejérváry báró a javas-
lat érdekében szólaltak fel;  ezek beszédének el-
hangzása után báró Prónai Dezső függetlenségi 
képviselii igen tartalmas beszédet mondott a 24 
és 25-ik §-ok ellen s szépen polemizált a kor-
mán, bársonydisz). (íyó-SzentmiklósróI Kedves Ta-
másné (bnrdeaux selyem), Somlyóról Pap Andrásné 
(íVhérselyein, arany hímzés és bordeux bársony 
disz"), Szentmártonról: Sándor Lászlóné (fekete-
selyenn. Cseh Vilmosné (fekete  selyem), Lázárfal-
váról: özv. Madár Imréné (uszályos fekete  selyem, 
selyttm brocat tabliérrel); Leányok: Adátn Irma 
(crém áttört selyem, gyöngyhimzés és rózsaszín 
rózsadisz). Becze lika (rózsaszín atlasz, vadrózsa 
és szalag disz), Dájbukát Irma (rózsaszín atlasz, 
szalag tlisz). Doticha IWena (rózsaszín atlasz, 
inargaret virágdísz), Fodor Róza (fehér  ruha, tekete 
bársony és fehér  gyöngydisz), Gál Emma (rózsa-
>zín atlasz, fehér  gyöngyhimzésü taldier és fehér 
rózsa virágdísz), Jakobi Marcsa (rózsaszín atlasz, 
rózsaszín illusíon és virágdísz). Köváry Paula (fe-
hér atlasz, selyem gazir tablier és gyöngyvirág-
dísz), Kidves Erzsi (zózsaszin atlasz, rózsaszín 
illúzión és virágdísz), Lukács Juliska (halványkék 
atlasz, ezüst hímzés), Nagy Ida (rózsaszín ottomán 
selyem, teher selyem gazirral és nefelejts  füzérrel) 
Nagv Krisztina (rózsaszín atlasz, fehér  csipkedisz 
és gyöngyvirág), Novotny Mariska (halványkék 
atlasz, virágos selyem gazirral és fehér  virágdísz) 
Sándor Her.a (rózsaszín selyem ruha, illusion, se-
lyem csipke, szalag és virágdísz), Száva Katinka 
(fehér  atlasz, gyöngyös Illúzión és szalag disz), 
Zakariás Tinka (szintén fehér  atlasz ruha, gyön-
gyös illusinon és szalagdisszel. 

A négyeseket 42—46 pár tánczolta. 
Hajnali öt órakor oszlott el a bálozó társaság. 

Hétfőn  a gyermek-bál szintén kitűnően sike-
rült. — Nyo lez órakor a kis lányok görög-tüzfény 
mellett tuudér-tánczot, azután petllg magyar-sólót 
lejtettek a szülök és az érdeklődő közönség előtt. 

A vizsgajellegü mntatványtáncz után meg-
kezdődött a tnlajdonképeni gyermek-bál, melyen 
rendkívül sokat gyönyörk >dtüuk a kedves gyer-
mekek ügyes tánczaiban. 

Tíz óra után a felnőttek  is tánezra perdül-
tek s hajnali 3 óráig tartott a mulatság. 

Kjfél  tájban 9 kis leány ismét magyar só lót 
mutatott be a közönségnek, melyben mindannyian 
és különösen az előtánezos Paál Gizike, egy ma-
roknyi kis lányka, bámulatos ügyességről mutat-
tak fel  kitűnő bizonyítván}!. Scarron. 

mánypárt szónókaival; beszédének bevégezte után 
az ellenzék részéről nagy óvaczióban részesült. 
Következett Kazy János, ki a javaslat érdekében 
tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a második 
év az önkéntesre n»nn büntetés, mert ö nagyobb 
büntetésnek tartja, ha az egyéves önkéntes, ki nem 
teszi le a tisztivizsgát, inint közlegény vagy káp-
lár tartozik szolgálni behivás esetén. — Ez ülésen 
még Tlialy Kálmán beszélt, ki élményei és anek-
dotáival folytonos  derültségben tartotta a t. házat. 
— Megjegyezzük, hogy az ellenzék a kormánypárti 
szónokokat ez ülésben nyugodtan hallgatta meg: 
zajos jeleneteket nem rögtönzött, miből követke-
zik, hogy haragját akkor szokta éreztetni, ha a 
miniszterelnökbeszél, s mivel ez 1-én e nem tör-
tént, az ellenzék is csendes volt. 

A márczius 2-íki ülés annál vihaitéljesebb 
volt, mert most a többség tombolt haragjában; 
ugyanis először Kiss Albert Csiky miniszternek a 
német nyelv tanítására vonatkozó rendeletét bírá-
lat alá vévén, éleseu kikelt az ellen, s midőn Csáky 
erre feleletét  elmondta volna, Horváth Gyula a 24 
és 25 §§-ok érdekében tartott beszédével lepte meg 
az ellenzéket, s e meglepetést fokozta  azzal hogy 
az ellenzéket vádolta, miszerint obsztrukeziónális 
fegyverrel  küzd. 

Ez felkavarta  a kedélyeket s Polónyi Gézát 
arra indította, hogy szót kérjen. A többség haragja 
akkor kitört; hangos szavakban és szenvedélye-
sen tiltakozott Polónyi meghallgatása ellen, ugy 
hogy a házelnöke szavazat alá állította a kérdést 
s minthogy a szavazás egyszerűen felállással  tör-
tént, s minthogy e miatt a többség kétséges volt, 
s az elnök kimondotta Polónyi felszólhatási  jogát, 
a kormánypárt egyrésze fenycgetőílzött  az elnök 
ellen s végre Tisza István vezérlete alatt tüntető-
leg kivonult a teremből. Az ellenzék erre azzal 
felelt,  hogy az elnököt hatalmasan megéljenezte 
Polónyi pedig most már nem élt szólás jogával, 
hanem constatálta, hogy a kormánypárt megfenye-
gette az elnököt. Ez incidens után Apponyi gróf 
tartott egy nála már megszokott szép beszédet ki-
jelentvén, hogy ez után is kérlelhetlenül fog  küz-
deni a kormány ellen. 

Komikus jelenet is történt az ülés alatt. — 
Az, hogy Csatár Zsigmond magaviseletéből provo-
cálta az elnöki megintést és a házszabályok 204. 
§-ával való fenyegetést;  minthogy pedig e szakasz 
igen szigorú intézkedéseket tartalmaz, s minthogy 
ennek alkalmazása esetén a zavargó képviselő az 
ülések bizonyos idejére is kizárható a házból, — 
Csatár Zsigmond kezével száját befogva,  iimmö-
gött és fejével  intette mindenik párt felé,  hogy 
egyetlen szót sem fog  szólani. Ez eljárása nagyon 
nagy komédia volt. 

L E V E L E Z É S . 
Gjergyó, 18s9 t'ebr. 

Kereskedői bál. 
A gyergyó-remetei kereskedői kar által egy 

létesítendő tűzoltó-egylet alap javára folyó  évi feb-
ruár hó 23-án megtartott tánczestély a vidéki bálok 
között első helyen áll. — Ugy Keinatéről, mint a 
vidékről igen nagy szánni, a jóért és nemesért ál-
dozni tudó közönség adott e bálon találkozót s 
ezáltal a fényes  siker teljesen biztosíttatott.) 

Ingyen tánczhelyiségiil ifj.  Mélik István szí-
vessége folytán  az ujjonnan épült nagy és díszes 
tánezterem szolgált, a melyet a buzgó rendezőség 
a jó ízlésnek megfelelői  eg csinosan díszített fel  és 
világított ki. 

Az igen nagyszámú közönség már kilencz 
ódakor teljesen egybe volt gyűlve; a tánezoló ifjú-
ság tűzről pattant csárdással a bált megkezdette, 
és háromszori „hogy volt?"-tal bizonyította be, 
hogy a kezdetnél már jelentkezett jókedv a leg-
magasabb fokra  hágott — és mindvégig meg is 
maradt. 

Carneval herczeg megelégedetten szemlélte a 
mnlatókat s győzelmének örömében vigan pödör-
gette bajuszát. Megszólításával is kitüntetett a fé-
nyes herczeg és felkért,  hogy nevében minden je-
lenvoltnak mondjak köszönetet a fesztelen  jó ke-
délyért, melynek azzal is bizonyítékait adta a kö-
zönség, hogy reggeli 7 óráig maradt együtt. 

A szünet alatt is, mely másfél  órát tartott, 
a legvígabb hangulat uralkodott a vecsi czigány 
muzsikusok zenéje mellett. 

A négyesek mindegyikét 50—60 pár tán-
czolta. Bevétel 100 frton  felül  volt. 

Dobribán János, Mélik Bogdán, Zakariás Já-
nos, Kábdebo Gergelynek s még többen, kik ezen 
jótékonyczélu mulatság megteremtői voltak, mind-
nyájan a legszebb elismerést érdemelik. 

Szíves házigazdáink Mélik István, Dobribia 
János, Zakariás Jánosnak a legmagyarabb vendég-
szeretetért, melylyel minket vidékieket elláttak, 
legforróbb  köszönetei nyilvánítok. 

Megpróbálom felsorolni  a jelenvoltakat, de ha 
kísérletem nem sikerül, a fel  nem említettek bo-
csássanak meg nekem, hiszen tudhatják, hogy a 
szerelmes ember nagyon feledékeny,  pedig én na-
gyon szerelmes lettem Remetén. A tűzoltó-egylet 
javára rendezett bál erős tüzet gyújtott keblemben. 

Ott voltak Remetéről: Mélik Istvánné, Za-
kariás Jánosné, Puskás Józsefné,  Kábdebó Ger-
gelvné, ifj.  Kábdebó Antailné, Zakariás Antalné, 
Porleszál Józsefné,  Málnási Antalné, id. Mélik 
Istvánná, Zakariás Viinia, Mélik Ida, Mélik Paula 
úrhölgyei s ínég sokan; Szentmiklósról: Kedves 
Erzsi, ifj.  Geriuger Frigyesné, Lázár Eliz, Ke-
resztns Ilona, Czárán Berta, Karácsony Ninka, 
Eránosz Anna; Ditróból: Brassai Józsefné,  Ádám 
Ida, Mii lós-nö vérek és még más vidékről is sok 
szép asszony és leány. Dárnok. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. D.ibay József  csíkszeredai kir. 

ügyészségi dijnok a brasói kir. ügyészséghez ir-
nokki neveztetett ki, — s uj állását már el is 
foglalta. 

— Uűvarhely társadalmát pótolliatlan vesz-
teség érte dr. Török Albert alispánné Zeyk Lenke 
halálában. A magyarnők valódi typusa, az önfel-
áldozó édes anya. a szerető hitves s a társadalmi 
mozgalmak bálványozott ideálja volt. Számos egy-
let elnöki tisztét viselte s igazán elmondhatni: „vál-
jon kilép megüresedett nyomodba" ? A város meg-
ható módon fejezte  ki részvétét a boldogult iránt. 
Koszorút rakott minden testület az elhunyt-
nak koporsójára s temetése Udvarhelyt még nem 
látót inpozáns módon ment végbe. Minden intézet 
kivonult zászlóval; hivatalok és vidéki küldötség. 
A temetési menet a szomszéd Tibód községbe 
vonult, bol a családi sírboltban helyezték örök 
nyugalomra Körülbelöl <>o kocsi kisérte a mene-
tet. Több magán és középületen gyászlobogó leng. 
A sírnál Tolvaly Zs. ret. pup beszélt. 

— A csikmegyei 1848—49-es honvéd-egylet 
f.  évi  márczius 15-én Csíkszeredában közgyűlést 
tart s ezzel kapcsolatban megunnepli márczius 
15-ének emlékét. 

— E s k ü v ő . Herink Leó csikkozmási fiatal  ke-
reskedő mult hó 28-án vezette oltárhoz Petelei Ró-
záliát Csikkozmáson. Tartós boldogságot kívánunk 
az uj frigyhez, 

— Udvary Károly csikkozmisi vegyeskeres-
kedő boltjába szombaton éjjel ismeretlen tettesek be-
törtek s onnan 2í)2 frt  készpénzt elraboltak. A 
tetteseket nyomozzák s egy pár egyént le is tar-
tóztattak. 

— tiyergyói hírek. M u 1 a t s a g. Gyergy-Szár-
hegyen az oda való közművelődési egyesület folyó 
hó 28-án igen jól s'kcrült tánczestélyt rendezett 
az egyesület javára. Közönség szép számmal vett 
vészt. Gyergyó-Szent-Miklósról is nagyon sokan 
mentek le, szokás szerént jobban mulatni, mint ott-
hon. A mulatságnak csak a reggeli órák vetettek 
végett. - A gyergyószentmiklós i i p a r o s 
ö n k é p z ő k ö r tánczmulattsága, mely folyó  hó 
23-án az oroszlán vendéglőben volt, igen szépen 
sikerült. Csinos és kedves leányok voltak jelen, 
s a tehetősebb derék iparos osztály szépen volt 
képviselve. Mint lapunkat értesitik ezen mu atság 
anyagilag is szépen sikerült. — G y e r g y ó s z e n t-
m i k 1 ó s o n mint a megelőző években inárczius 
15-két ez évben is méltólag fogják  megünnepelni. 
Lesznek beszédek, szavalat, ének s végül díszes 
bankét. 

— Helyreigazítást tartalmazó hosszabb le-
velet vettünk Csikszentdomokos inteligens közön-
ségének egyik kiváló tagjától, melyben a lapunk 
mult számában „Eljegyzés" czini alatt megjelent 
hírűnk nyer kiigazítást. Azt irtuk ugyanis e hí-
rünkben, hogy az ifj.  Karácsony János és Krausz 
Róza eljegyzését követő vacsorán a szentdomokosi 
inteligentia teljes számban jelenvolt, s ezzel szem-
ben a fennebb  említett levél arról értesít, hogy az 
eljegyzésnél „a közvetlenül érdeklettek, azok szü-
lői, rokonai valamint a rom. kath. lelkész és Holló 
tanító kivételével az inteligentiából más jelen nem 
volt". Ily értelemben a jelen nem voltak állitólag 
megsértett nambiti0u-ja érdekében szívesen iga-
zítottuk helyre a megjelent közleményt. 
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Tanulmány-út Konstantiná-
poly ba. 

II. 
Mei/h  kiiilcnJö: 

(Vége.) 

A n e g y e d i k 11 a p •• n. mely péntekre esik 
megtekintjük a szultán mecsetbe vonulását (szó-
lamlik), mely alatt megláthatjuk a terük császár-
ság legfőbb  méltóságait, s szemlét tarthatunk egész 
Konstantinápoly helyőrsége és a szultán testőrsége 
fölött.  Azután megnézhetjük a t á n c z o l ó derviseket 
majil átrándulunk Skutariba. hogy jelen lehessünk 
az üvöltő dervisek ájtatosságán. Mind a három 
látványosság csak pénteki napon szemlélhető meg. 
Délután kirándulunk az ázsiai édes vízikhez (csó-
nakon) s szemlét tarthatunk az ott sétáló török 
előkelőkből és gazdagabb török nőkből álló kö-
zönség fölött. 

Az ötödik napon a B>sz,>orn< sétájára me-
gyünk, mely alatt Bujukdere mellett láthatjuk a 
Fekete tengert. A hajózás több órát vesz igénybe, 
de pontról-pmitra olyan páratlan szépség.-ki t nyújt 
tájaiban, partjain fekvő  vámsaiban, hogy e hajó-
zás a konstantinápolyi tartózkodás fénypontjának 
tekinthető. 

A lioszporusz európai partján találjuk az 
arany szarvból kiindulva I >ohnabagcsét. a szultá-
nok egykori lakhelyéül szolgáló palotát, mely kü-
lönösen Ahdul-Aziz szultánnak volt kedvelt lakó-
helye. 

A Boszporuson áthaladva az ázsiai parték 
mentén haladunk, itt első helynek líivat találjuk, 
ezután a nagy hulláinverődésii .fainbiirunt.  Filbu-
runt (elefántl'okl.  Kanlidsát, az édes vizek völgyét 
l{andilljt. mely utóbbi az egész Boszporuszra, mint 
világító lámpa szórja fénysugarait.  Innen van a 
legszebb, a legelragadóbb kilátás Konstantinápolyra, 
a Boszporuszra és a Márványtengerre. 

Minthogy a kirándulás nagyrészben kereske-
delmi és ipari ezélból történik, a brassói kereske-
delmi és iparegyesület gondoskodni fog  arról, 
hogy az illetők mintákat vámmentesen vihessenek: 
továbbá, hogy az ily résztvevők az illető konzu-
látusok állal ajánlott, hitelképes czégekkel érint-
kezhessenek. Ennek megkönyitése czéljából min-
den részt vevő kap a „Bras>ói kereskedelmi és 
iparegyesület" által kiállított igazolványt, melynek 
előmutatása melett az illető konzulok utasítva lesz-
nek, őket minden irányban támogatni. Az ipari 
ezélból résztvevők április in-én d. u. Budapesten, 
(a „Hungária" szállóban) értekezletet tartanak kö-
zös megállapodás czéljából. 

Konstantinápolyból az utasok :jn napon be-
lül indulhatnak vissza bármely rendes v o n a l l a l , il-
lette "hajóval a bevezetésén jelzeit utiránvokon át. 

y 
-•l.? ut más dija 

Budapestről Nis-Szoli in át Konstantinápolyim 
s ugyanazon útirányon át vissza Budapestre 1. 
osztály 17.') frt,  II. oszt HM frt.  III. oszt. 125 
frt;  — beleértve a teljes ellátást a vasúton Kon-
stantinápolyig és a Konstantinápolyban tartózko-
dás 5 napja alatt. 

Bndapestről Xis-Szótíín át Konstantinápolyiul 
és onnét Várna-UiKcsnk-liyurgvevó-Pi-edeal-k'olozs-
váron át Budapestre I. oszt. 200 trt. II. osztálv 
155 frt,  III. oszt. |:in frt;  - beleértve a teljes 
ellátást a vasúton Konstantinápolyban tartózkodás 
5 napja alatt, valamint visszautazásnál Konstan-
tinápolyból a hajón való íitazás ideje alatt is. 

A megállapított dijért részesül az utas K011-
tantinápoly legelőkelőbb szállóiban teljes ellátásban 
(reggeli: kávé vagy tliea, vaj és sütemény; villás 
reggeli: d. e fél  Iá órakor, 4 fogás,  estebéd d. 
u. (i órakor :<; fogás,  este K órakor thea.) Minden 
I. oszt. utas kiilön szobát kap és minden két II. 
valamint 2—:! III. oszt. utas egy-egy szobában 
helyeztetik el. 

A vasúton Budapesttől Konstantinápolyig 
minden Utas teljes ellátásban részesül, s e czélra 
az utazók kiilön vonatával a „Waggon-lits" tár-
sulattól'egy ebédlő-kocsi megy Konstantinápolyig. 

A hajóról a ki- és beszálláskor használandó 
csónakok dija a résztvevés árába bele vau szá-
mítva. 

A társaságot minden városban kiilön foga-
dott ciceronék (kiknek dijait a menetjegy-iroda 
tizen) fogadják  s kalauzolják a nevezetességek 

megszemlélésében. Minden 20 főből  álló csoport 
rendelkezésére kiilön vezető bocsáttatik (a keres-
kedők s iparosok kívánatra kiilön csoportot ké-
peznek). 

Külföldi  útlevél s annak elutazás előtt Bu-
dapesten, a török conzulatns által láttamoztatása 
szükséges, — ezért a résztvevők azok beszerzése 
iránt idejekorán gondoskodjanak. 

Muzeumok stb. látogatási dijait, az érkezés-
nél és indulásnál, valamint a városokban kocsik 
fuvardijját,  valamint borravalót az utas tartozik 
lizetni. 

A vidéki résztvevők szániára a kiilön vonat-
hoz való csatlakozásban, valamint visszautazás al-
kalmával l'redeáltol a rendeltetési állomásig a 111. 
kir. államvasttak vonalain 50" 0-nyi menetdíj-ked-
vezmény engedélyezi et i k. 

Jegyenként 25 kilogramm podgyász szabad-
súly jár. 

A személy-kocsiban lévő podgyász örizetéről, 
valamint a podgyásznak a szállókba avagy a ha-
jóra s viszont való szállításáról az utas saját költ-
ségén gondoskodik. 

A kiindulási részvételre vonatkozó jelentke-
zések bezárólag április l-ig fogadtatnak  el. 

Jly jelentkezés czimzendő: a brassói keres-
kedelmi és ipar-egyesülethez. 

Czélszerii, ha a résztvevők a megfelelő  rész-
vételi dijjat is beküldik, hogy a különvonata me-
net térti-jegy, a csatlakozási kedvezmény igénybe-
vételére. — idejekorán legyen rendelkezésére bo-
csátható. 

Minden esetben azonban előlegként a rész-
vételi dij egyharmada beszolgáltatandó. 

S z e r k e s z t ő i "ü-zenete ls : 
K J» >' c sér t e 1 in i s é g S / p 11 1 d 0 111 0 k 0 s A 

helyreigazítást, mint láthatja, megteltük, de levelét ,9zoról-
szAra" IK-.'M közölhettük, mivel fivagviink  gynzödve, hogy 
tudósítónkat rns/ukarat, s pláne a jelen nem vuitaknak az ér-
teimiég snrálinl kizárni kívánó szándék nem vezérelte, — 3 
mivel ilyen körülmények közölt nem hihetjük, Imgy jóhíszo-
inüiégiinkkel visszaéli.i akart vulna. 

11 e in é II y Viktória K i s a s s z O N y N a k 
Székel y-lv ereszt u r. I.evelét vettünk, ajánlatát szi-
szivesen Ingailjiik: a már hekiildotteket mihamarább közölni 
fogjuk.  Az ígért tárrzákat várjuk, 

K jí y je len volt remetei. Hasonló értelmil 
levéllel — mint .'átja - más megelőzte, s igy ennek Ji.'ír 
ideje mult — Különbé 11 köszönet. 

Felelős szerkesztő : Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: V I T O S M Ó Z E S . 

Kiadó: G Y Ö R G Y J A K A B M A R T O N . 

sz. 22 188(1. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 
102. §-a érlelmében ezennel 
hogy a szentniártoni kir. já-

évi LX. t.-cz 
közhirré teszi, hogy a 
lásbiróság 1213. szánni vegzese 

^ a A , 
által csik-

10. siám. 

szentimrei Csutak I s t v á n g y á m végrehajta-
tó javára csikszentkirályi Balló Rózália s 
társai ellen 200 frt  tőke és eddig összesen 
62 frt  90 kr perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt  és 320 frt  krra becsült 
esikszentimrei Balló Jánosnál 1 vastengelyü 
lószekér, 3 drb ökör és 1 tehén. 

Mely árverésnek az 1213 sz kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis 
Csikszenfimre  községházánál leendő eszköz-
lésére 1889-ik éri márczius hó 22 ik 
napján délelőtt 9 órája határidőül kitilzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX t.-cz 107. §-a értelmében, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megálla-
pított. föltételek  szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csikszentmártonon, 1889. évi feb-
ruár hó 28-ik napján. 

B o c s i s o r X j d s z l ó , 
bir. végrehajtó. 

syökérzettel és ki-250 drb 3 4 éves, dús 
fejlett  koronával biró 

alma, körte, szilva és meggy 
J 5 £ oeiţies  dívány.  5 S 
Valamennyi áruba bocsátott oltvány 

Beroozky Máté jeles pomologusiink által 
tenyésztésre kiválóan ajánlott faj. 

Erőteljes 2—3 éves alma inagonczok 
is kaphatók, száza 1 írtjával 

Csik-Uj-Tusnádon, Markos J á n o s 
(2—3) tanítónál. 
)Tf  •st-s—e*®- e^e—&,- .<; -

Farkas Lajos 
| v e g y e s k e r e s k e d é s é b e n 

egy J° 

C s i k - S o m l y ó n 
családból való fiu  — 

f 
ki \eS- fa 

alább 1—2 gymn. osztályt végzett — 
t 

(2—3) azonnal felvétetik. QJ 
Í 

s — — — ^ a — 

(2-L'O). 3 S ö l t s é g * - v e t é s . 

0 
1 

A nagyméltósága  m. kir.  belügy  miniszter  urnák  53,888. szánni tüzrendészeti 
kormányrendelete  8. § ának teljesen  megfelelő  és  több tűzoltó  eg/ilet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

TTTZOXjTÓ-^ECSlCEIfcTTJŐ^-  é s S Z E E E 3 C R Ó L : 
1 drb. soproni Seltenholer-féle  két vagy négy kerekil 5., 14. vagy 

15 szánni fcc.Hkciidtf  10 c in henger-átmérő és előirt felszerelések-
kel, u in.: 4 méter szivó-tömlő és 6 méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Kiilön rendelendő (-0 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségű kendertömlő, 6 rézcsavarral . . . 

1 drb vizhordó kocsi, pirosra festve,  vastengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb ,')00 lit. hordó, vasabroncsalés I drb 100 lit. káddal, 
beliil vastag horganylemezzel bélelve . 
drb hordó és kád kiilön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra festve  42 frt. 
drb ü int.r hosszú tíízlétra, 2 végén vasalva, festett 
drb csákány, aezélból, nyelezve és festve 
drb tíízhorog, 7 méter liosszu nyéllel, festve  . . . 

2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel festve 
4 drb villa, „ 3 

2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-
nak is használható 

650 frt. 

117 frt. 

250 írt-

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 frt. 
G frt. 

Fuvar Sopronból 
16 frt. 
54 frt. 

Összesen 1155 trt. 
TeKm J'17'1"'1 g! ' l i r i á r a k l f  l i a j , a n J n vaK5°k tömeges megrendeléseknél 10%, Írva tiz százalékot engedői. 

. . . a . r r a- ''"gy a KVÍiosok rendelésekkel túlságosan fel  vannak halmozva; további, hogy a magas korroánv-
ll' zzl:; 1 ' : t , ; , í . a S Z C r , ' k ' e ™ ' í r e W « » * ® « 5 kérem becse* megrendEU Z l é b b 
linzziin beküldeni. - Levél teni felszólításra  kéazaéggel beutazom eajât kSItaésemen 
E i e n a e r E d e . első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ é ^ t ó t kérem Boltmi Perenei nihoz Csik-Karezfalvin  fordulni  -ţff l 

nvi\i*irviul.'.»1k iv.:i. i'i , Nyomatott Györgyjakah Mártontiái, Csíkszeredában. 1889. 


