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Olvasóinkhoz. 
A „Csíki Lapok" mai számával első 

évnegyedünket fejezzük  be. 
Oly rövid idő, mely múltra hivatkozni 

jogot nem ad, de arra talán elég lehet, 
hogy t. olvasóink némileg legalább tájékoz-
hassák magukat: ha vájjon volt-c összhatig-
zat lapunk programnijában tett Ígéreteinek 
és a bemutatott míiküdés között. 

Talán nem leszünk szerénytelenek, ha 
kinyilvánítani merjük, hogy teljes odaadás-
sal igyrekeztilnk azzá lenni, a mire vállal-
koztunk. 

Es ha törekvéseink még sem mutat-
nának fel  kivánt eredmény t: t. olvasóink ne 
esupán nekünk tudják ezt be, de a keret-
nek is, melybe lapunkat születése perezében 
szoritottuk, mert e keret már sziik volta 
miatt sem alkalmas, hogy a benne megje-
lent kép általános érdekű és a mai világ 
által megkövetelt élénk szinezetii legyen. 

A kezilet nehézsége is hathat, bénilólag 
egy vállalatnak sikerére, de ez mindenesetre 
könnyebben legyőzhető, mintha előítélet — 
hogy ncinondjuk rosszakarat — gördül a 
ezél eléreséhez vezető és különben sem túl 
sima útba. — S nekiink sajnálattal bár, de 
constatálnunk kell, hogy akár előítélet, akár 
más okból ez ideig is kellett a közöny hi-
degével találkoznunk. Ez pedig elég alkal-
mas lett volna az útban fekvő  göröngyöket 
zord derével aezélkeményre fagyasztani,  s 
az amúgy is nehéz litat járhatlanná tenni, 
de— és ezt hálával ismerjük el — szeren-
csések voltunk találkozni a jóakarat meleg 
napsugaraival is, s igy mindig volt elem, 
mely a lagynak metsző élét csorbítani tudja, 
s igy lehetővé vált, hogy a rögös úton még-
is csak haladhatánk! 

Hogy meddig haladunk? 
A jövő titka! Jóakaróinknak azonban 

megmondjuk e helyen, hogy az ellenkező 
oldalról tapasztalt közöny ép oly kevéssé 
lesz képes muukakcuvilnket és igyekezetün-
ket megölni, mint a mily kevéssé volt erre 
alkalmas ama rosszakaratú jóslat, melylyel 
a minket megérteni nejn akaró egyének 
vállalatunkat halvas/.ületeitnek nevezni tudák! 

llissziik, hogy be fog  következni az 
idő, mikor az elejtett vádak méltatlan gya-
núsításoknak fognak  bizonyulni, s mikor a 
kancsal szemek is belátják, hogy a „Csiki 
Lapok*' nem kortcsczélra, nem a elerikális 
irány jobbágy-szolgálatára, s nem is az aka-
dékosságra lett megteremtve, hanem életet 
n\ert i.supáii azon ezélból, melynek jelsza-
vait a legnemesebb értelemben vett jóindu-
lattal legelső fellépésünkkel  egyidejűleg zász-
lónkra irtuk. 

Lapunk ezélja és iránya lelől tett ígé-
retünket most mcgujiijuk s törekvésünk a 
jövőre az leend, hogy a mcgiivert jóakara-
tot megtartsuk, s hogy az ellenszenvet ro-
konszenvvé változtatva, nindeiikiiiél szive-
lyes fogadtatást  találjunk. 

A c s í k s z e r e d a i l i ú s f o g y a s z l á s i -
N z ü v e í k e z e t s z á m a d á s a . 

A mult év valamelyik hónapjában a 
csíkszeredai húsfogy.  szövetkezet egyik tagja 
lapok útján Iiivta volt fel  a szövetkezeti 
elnök ur figyelmét,  hogy miért van az, hogy 
mikor a marha ára oly alacsonyra szállott 
le, akkor is 20 kros húst kell ^fogyasztani 
azoknak is, kik szövetkezetté alakultak, — 
hogy olcsó jóminőségii húst kaphas-
sanak. 

Akkor azzal lett megnyugtatva a fel-
zúdult közvélemény, ho^y a marha-árak 
emelkedni fognak  s erre az esetre tartalék-
alapról kell gondoskodni, nehogy a mi hús 
székünkben is felszökjék  28 krra a hús 
kilója. 

Megnyugodtunk s fizettük  továbbra is 
a két krajezárokat minden kiló hús után a 
tartalék-alap gyarapítására s azt hittük, 
hogy év végére lesz vagy 1000 frt  tarta-
lék-alapunk vagyis a mint a zárszámadás 
elnevezi: nyereményünk és igy mégis csak 
leszállíthatjuk 2 krral a hús árát. És ime 
most, közzéteszik a zárszámadást s e száma-
dásban az igazgatóság beszámol a szövet-
kezetnek tiszta nyereményképpen 3 darab 
marhával, 5 darab marhabőrrel és 30 kiló 
faggyúval. 

Nó már ez oly gazdálkodás, oly üzlet-
vezetés, a mi miatt magán embert gond-
nokság alá helyeznének, s ép azért jó és 
szükséges lesz a jövő szempontjából is a 
szövetkezeti tagoknak is velem egviitt titánná 

O O b> 
száinitani. 

A zárszámadás szerint, a mint a marha-
bőrök számából következtetni lehet, levága-
tott '2ii0 darab marha, a melynek vételára 
tesz 10,300 frtot—és  igy esnék átlag egy 
marhára 40 frt.  A ki a mult évi marlia-
piaezokon megfordult,  az tudni fogja,  hogy 
a 40 frton  alkudozás nélkül lehetett venni 
oly iilni való marhát, a melynek élő súlya 
2.j0 kilót. tett. A mészárosok tapasztalatból 
tudják és állitják, hogy átlag az élő suly 
úgy viszonylik a kivágásra alkalmas hús-
súlyhoz, mint 100 a 70-liez, vagyis 100 
kiló élő súlyból 70 kiló jut a hús-székbe és 
csak 30 kiló a belsőrészekre, hurokra, gyo-
morra, vérre stb. Ha már most 250 kiló 

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Z Á J A . 

'j \ i . M - s l e l k e . " 
— IV'schkan Kiniliill, iiéinvtliül. — 

(Kolytalis ús vége.) 
Most itt ült, hogy íít várja, líévedezö tekin-

tetét a messzeségbe mereszt é, keblében ama fájó 
érzettel, inely akkor keletkezik beuiink, midőn re-
niénynyeinkeikigúnyolva, kikaczagva latjuk, s azok-
ról mégsem tudunk lemondani. 

O már rég leszámolt, s ime egy fénysugár 
hatolt he életébe, ép ugy, mint a hogy most a 
völgybe bevilágított. Egyenletes sziirke fellegréteg 
boritá az eget, midőn megérkezett. Nem sajátsá-
gosán alakuló, gyorsan haladó tömegek, melyek 
ködként ereszkednek le, — sem pedig sötéten tor-
nyosuló, ijesztő felhők  valának azok, hanem egy 
nyugodt takaró —, maga az egész égbolt volt 
szürke. 

S most a hamvas takaró nyugaton könynye-
dén pirosult, úgy látszott mintha mögötte tűzijá-
tékot űznének, rózsás lángocskák játszották körül 
az alkonyt, s sárga sugarak rezgének át rajta. 
Végre megjelent a vörössárga gömb is mindenbe 
titokszerü életet lehelve. 

Nem a szürkületet eloszlató verőfényes  nap 
volt ez, varázsfény,  mely a szemet megcsalta, a 
lelket pedig egyszerre kéjjel és félelemmel  tölté 
be, Az őszi rétek tavaszi színben pompáztak. A 

sirga lombozat csak aranyozottnak latszék; a je-
gén,ck baráts.igosablian enielkedének ki a sötét 
árnyékból. Es mind t'enyese.iben \ilágil.olta be a 
ló tarka liulláinjaték.u a tűz: niiudjoooan hatott be 
a tág völgybe, annak ligetein, rétéin egész a hegyekig 
inig a (jlockner sziklatöniegeit és hó.nézőit el nem 
értek sugarai. A fák  ágai zúgtak és enyhe szellő 
lengette az ősz virányát. Egyszerre gyorsabbá 
vált, mintha a halál angyala vonult volna, el a 
völgy felett. 

Ej lett; s egy eröss, fagyos  áram ijeszté fel 
a várakozót. 

Most felugrott,  s lesietett a lejtön, hogy a 
parton megvárja, mert a sötétben neliéz volt meg-
figyelni  sajkájat. 

A tó szélén csend és magány uralkodók. A 
csolnakok himbálództak a hullámokon, s csak azok-
nak a sziklákhoz való ütödései zavarták meg a 
mély csendet. A kis-h izak ablakai kivilágosodtak, 
s a szálloda lenyes ablaksora visszatükröződött a 
sötét vízben. 

A kikötő közelében egy előrenyúló sziklára 
ült és \ árt. A felhők  tova vonulni kezeiének, egy-
egy csillag megjelent, hogy pillanatra ezüst fényt 
szórjon a sötét víztükörre, majd isuiét eltűnt. De 
ott, hol a holdnak kellene megjelennie, éj maradt. 

Most ugy rémlett előtte, mintha sötét árnyék 
közelednék a távolból, végre kitudta venni, hogy 
ez egy egyetlen törzsből faragott  csolnak, melynek 
végén nő állt, ki könnyed evezővel a partfelé 

irányozta sajkáját. Most kiugrott belőle, a partra 
vonta, s egy czöveken megerösité. 

Azon pillanatban, nudön megfordu'.t  előbuk-
kant egy felhő  mögül a hold s ö maga előtt látta 
az idegent, megijedt, mig amaz kezét elébe nyujtá 
s remegő hangon szólt: 

— Bocsásson meg Janka, hogy igy meg-
ijjeszténi ! 

— Mit kiván tőlem, gróf  ur? 
fSoká  gondolkozott, mit mondjon neki, hogyan 

vizsgálja meg szivét, de most, midőn e szép, nyu-
godt, bánatos vonásokat maga előtt látta, midőn 
a szerelem és holdvilágos éjszaka meghőditák, mint 
ritka, mérget lehellő virágok illata, — most elfe-
lejtett mindent; szemeit merően rászegezve, lihegő 
mellel csak ennyit tudott mondani! 

— Janka! — szerelmét akaromI 
A leány szomorúan nézett reá, egy pillana-

tig hallgatott, azután pedig igy szólt: 
— Régebben félteni,  hogy ez a perez, melyben 

Ön igy szólhat hozzám, megérkezhetik. De most 
már nem félek. 

— Ön félt  ettől? Akkor bocsásson meg, és 
engedje, hogy menjek . 

Néhány lépést tett előre, majd megállt. 
Janka hozzá ment, megfogta  kezét s szólt: 
— Féltein e pillanattól, mert — mert meg 

kell mondanom Önnek, miért nem lehetek az Öné, 
miért nem lehetek a másé sem. 

Minden megfordult  agyában, a mit hallott, a 
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élő-súlyt veszünk fel  minden marha után, 
akkor a levágott 30 frt  átlagos értékű 260 
darab marha élő-súlyának tenni kellett 05 
ezer kiló húst, a miből a kivágás alá kerülő 
hús-súly nem kevesebb, mint 45,500 kiló. 
A mult évi ])iaczi-árak és egy kis körül-
néző vásárlás mellett 10,300 frt  értékű élő-
súlyból ennyit és nem kevesebbet kellett 
volna kivágatni az igazgatóságnak és kivá-
gatott 39,318 kilót vagyis G182 kilóval ke-
vesebbet, minek pénzbeli értéke, ha 24 kr-
ral számítjuk is kilóját, pedig 26 krral fizet-
jük, ki tesz 14S5 fi'tot  é s 6 8 k r t . 

Ekkora összeget zsebrerakni a pálfalvi 
és borzsovai marhabellérek nek sok, nagyon 
sok, mert ez az összeg az ő zsebükbe foly 
fölös  nyereményképpen akkor, mikor 185 
kilós élő-sulyó marhát 40 frtért  tudnak el-
adni a mi olcsó húst ezégérező szövetkeze-
tünknek, mert a zárszámadás adatai szerint 
a mi 40 forintos  marhánk csak 185 kiló 
élő-súlyba számit, a mi nálunk csak tinó-
számba megy. 

Igy van ez a marhafaggyunál  is. Az 
igazgatóság elvágat 2G0 drb marhát, a mint 
a számadatok mondják 39,318 kiló súlyban 
és kivesz a 2G0 drb marhából 1547 kiló 
faggyút,  vagyis minden marhából kilót. 
Nem kell ahhoz nagy szakértelem, hogy 
átlássuk, mekkora nagy haszna van a fel-
ügyelet nélkül dolgozó nyuzó-legénynek és 
a húst kimérő székálló-legénynek, (nem hi-
hetjük, hogy egyik is illeték tel n. vagy éjjen 
tiltott hasznot rakna zsebre .SzerL) mert hisz 
az utolsó falusi  gazda is tudja, hogy a Imp-
sába elvágott tehénből is kijön 10 — 12 kiló 
faggyú,  ha jól megmérik, a mi nagyon ter-
mészetes is akkor, mikor mészárosainknak 
e czélból tett mérései igazolják, hogy min-
den 100 kiló húsra átlag 12 kiló faggyú 
esik a félhizott,  iitni való marhánál, a mely 
adatok alapján aztán könuvii kiszámítani, 
hogy 39,318 kiló hús után középszániitás 
szerint mennyi fuggyumik  kellett volna ki-
válnia. Az én számitásom szerint nem ke-
vesebb, mint 4700 kilónak. Es mcnnvi lett 
kivéve? 1547 kiló, tehát 3153 kilóval ke-
vesebb, a mi 19 krral számítva kerekszám-
ban 600 i r to t tesz. I\s ezt az óriási össze-
get ki tenné más zsebre, mint :i nyúzó-le-
gény, ki a bélhurokon hagyja egy részét, 
meg a székálló-lcgény, ki a vesepecsenyé-

ről s tájékáról nyuzdalja le s ad helyébe 
gégét, tüdőt, májat nyointatéknak. 

De még ez sem elég. A mi szövetke-
zetünk értéktelen dolognak tartja a belső-
részeket, mert hisz a zárszámadásban E (ÍZI • 
men semmit nem vesz be, sem pedig a szarvak, 
körmökből, pedig a taploczai szegény asz-
szonyok 1 frt  50 kr, — 2 frton  veszik meg 
a levágott marhának e részeit a mészáro-
soktól s mert mi ezeket eldobjuk, elaján-
dékozzuk, a 2G0 marha után 390 forinttal 
károsítjuk meg magunkat. 

Ily gazdálkodás, ily üzletvezetés mel-
lett hogyan lehetne nyereményt elérni, s 
liogvan lehetne a híts árát leszállítani ? Iln 
valahol, itt igazán beteljesült, hogy „a ki 
nem tiul arabsul, ne beszéljen arabsul. A 
mészáros ilzlet vezetéséhez ép oly különle-
ges ismeretek kellenek, mint akár a kovács-
mesterséghez. Mi nem tudtuk, nem akartuk 
elhinni s most közel 3-ad félezer  forint  kár 
árán jöttünk rá ennek valóságára, 

A szövetkezet ily rendszer mellett nem 
állhat fenn,  s pedig az évi forgalom  meg-
mutatta. hogy életrevaló vállalat volna s éj) 
azért más rendszert kell behozni; ahhoz 
értő, ii«ybuzgó és idővel rendelkező kezek-
re kell bizui az üzlet vezetését, kik felett 
aztán oly emberek gyakorolják a felügye-
letet. il kik az ügy természetéből kifolyólag 
kérlelliotlen szigorral is képes k eljárni az 
ellenőrzésben. 

F.IJIJ  N;<"NIHR;vti  iwj. 

Országgyűlés. 
Márczius 18-tól 2:l-ig a képviselőház isméi 

csak a 25-ik paragrafussal  foglalkozott.  18-án Sze-
derkényi Nándor, Grccsák Károly'és l'olónyi Géza 
beszéltek a javaslat ellen, s ez utóbbi felszólalása 
után haton u. 111. Fejérvári miniszter, Asbútli Já-
nos, Gajáry Ödön. Dániel Krnö, Tisza István, llan-
nibal József  személyes kérdésben emeltek szót, 
19-én roppant zajos ülés volt a napirenden levő 
25-ik ij-lioz Yadnay Andor pártolói,-ig, Hoilsy l'ál 
és Győri Klek ellene szólottak. Ezután Kötvös in-
terpellálta Tiszái a bihari vasút ügyében. Ez ulán 
az ülés illán történt a Knhonczy—Schaniorzil 
srandaluin. áo-án legelőször a képviszlöházbun el-
dördült lövés került a l. ház elé, azután követ ke-
zelt a napirend, melynek folytán  egyedül Tóth Ernő 
beszélt a 25-ik szakasz ellen. Napirend után zári 
ülés tartatott a l'olónyi- -Krajcsik ügy feletI. 
I'többi előbbit indokolatlanul csunyán megsértette 
p miatt 20 képviselő kívánságára zárt ii'és tarta-

tott. 21-én ismét csak a 25. § tárgyaltatott. Hozzá 
szólottak Gosztony Sándor, Ityjtényi Ádám, Csatár 
Zsigmond. Horváth Ádám, Szalay Imre és Mada-
rász József.  22-én a napirend előtt Orbán Balázs 
és Kaas Ivor a rendőri erőszakosságok miatt szó-
laltak fel,  s miután ebez Tisza miniszter továbbá 
Alniássy Sándor, Györry Elek és Hoitsy Pál hozzá 
szolottak, következett a napirend. Itt Szendrey 
Gerzson, Illyés Bálint és Ábrányi Emil a javaslat 
ellene szónokoltak. 2.1-án a 25-ik szakasz ellen Ko-
vács József,  Holló Lajos, Meszlényi Lajos és Ugrón 
Gábor beszéltek; ez utóbbi felolvasta  az öngyil-
kos Zathureczky ezredesnek hozzá intézett levelét 
melyben kéri Zathureczky Ugront és elvbarátait, 
hogy védjék meg a hazát, legyenek kitartók, hogy 
legyen egykor magyar hadsereg, mert a magyart 
most gyűlölik és háttérbe szorítják. Ha a felirat-
kozott szónokok vissza lépnek, kedden 26-án a mi-
kor e sorokat írjuk megtörténik a szavazás. 

F ő v á r o s i lévé) . 
Budapest 1839. márczius 24. 

Meg ne ijjedjen szerkesztő ur! Isten ments attól, 
hogy a napilapok útján egész az aprólékosságig 
ismert „tiintetések"-et én most ismét elötálaljam. 
Ilyen merényletet b. lapjának olvasói ellen el nem 
követek. 

Irka-firkám  csak egy kis elmefuttatás  akar 
lenni. — Reniéllem, nem dobja papiros-kosarába. 

De hol is kezdjem? Megvan! A 25-ik 
phnragraphiisiiál; elég nevezetes arra, hogy le-
velet. lehess n irni róla. 

Az a 2">-ik «;.!! Minden fontossága  mellett 
egy héttel ezelőtt ki gondolta volna, h.igy ismét 
annyi sok komoly és nem komoly eseménynek le-
hessen sziilőanyjává ? l'edig azzá lett. 

A többek között először is melegen érde-
kelte a Schamorzil-gyereket. S nem ok nélkül, hi-
szen az ,.angyalhör"-t már az őszön fel  kell öl-
tenie. Ez az érdeklődés vitte öt a t. ház karza-
tára ós ;i két éves önkéntességtöli irtózás okozta, 
hoiry kiváló respeklinssal nem viseltetik a 25-ik 

barátai iránt, a respektnshiány pedig azt, hogy 
Ivánkával a ház lépcsőzetén szövitába elegyedjék. 
— (Ez elég komoly dolog.) 

A vitái eldönthették volna a „honatya" és 
a jövendőbeli luiszárönkéntes is, de Rolionczy Gi-
dának kedve jölt a megoldást Ivánka orra elöl 
elhorgászni, s igen alkalmasnak találta egy pár 
poll'al hallgattatni el az itjut; persze arra nem is 
számiihatott, hogy a csattanós argumentumot ez 
a 19 éves gyerek is használhatja, s igy megesett 
az a dolog, hogy az „immunitás"' által védett ké-
pére csupa számítási hibából rámászott a bántal-
mazol! gyerek. — (Ez is elég komoly.) 

Ennek a „lépés-'-nek egy (ha akarom ko-
moly. ha akarom nem komoly) következménye lett. 
Az, h igy legalább is hat pár „nagyságos" kéz 
nem épen gyöngéd módon többször érintkezésbe 
jölt a vakmerő ifjú  erős fejével,  s hogy a „nagy-
ságos" kezek tulajdonosainak e bátor fellépése 

mit irtak, a mit önmagának számtalanszor elis-
mételt s öntudatlanul ejté ki e szavakai 

— „Nincs lelke." 
— Nincs lelke? Ón is ezt mondja? Es 

mégis — Önnek igaza van, az én lelkem halott. 
— Megakar hallgatni, — mielőtt megy? 

— Janka — én nem akarok mctiui — ha 
csak . . . 

— Meghívnám házamba, de nem. Hit 
tetszik, itt járhatunk egyet. 

Azon az ütőn haladtak végig, melyen Róbert, 
néhány órával ezelőtt idejött. — Ö karját nyujtá 
Jankának, de ez visszautasította. — Egy darabig 
hallgatag volt, majd a lejtöröl jövő ösvény kanya-
rulatánál megállt, s kezdé elbeszélését: 

— Ön ismerte szüleimet 
Újra hallgatott, s mivel Róbert azt hitte, 

hogy feleletet  vár Janka, mondá: 
— Már gyermekkoromban szeretett atyja. 
— Atyáin, — folytatá  — igen. Anyám is 

szerette Önt. — Én is szívesen láttam, Róbert, 
mi már gyermekkorunkban voltunk barátok, — 
azok maradánk most is, nemde? , Megszűn-
tünk gyermekek lenni, a természet mindkettőnk-
nek lelket adott . Kettőnknek Önnek 
előbb, hisz idősebb volt, mint én; csakhamar meg-
változók azonban én is. Fájdalom, öröm keletke-
zett lelkemben, s kezdem lassan átérteni a léteit, 
a világot 

Nemde mindezt ueui mondhatnám Öjjnek, UH 

lelkem nem volna? Azután jött <iii még 
emlékezik a nap, melyen váltunk. Előtte való 
éjszaka volt — De előbb feleljen  egy kér-
désemre. — Holdognak tartotta-e szüleim házas-
ságát? 

— Nagyon boldognak — siotet Róbert vá-
laszolni. Szülei szerették egymást. 

— Igen, szerették egymást. Anyám gyöngéd, 
híí nő volt, atyám pedig jó ember 

— Valóban gentleman. 
— A legszigorúbban vélekedett a becsü-

letről. 
— Még most is, halála után, életemmel jót-

állnék élte. 
— És mégis! — tört ki Janka s fejét  gör-

csösen rázta s kezeivel fedte  el arczát. 
— Menjünk niost vissza — folytatá. 
— Már nincs sok mondani valóm. Akkor éj-

szaka felébredtem  egy kínos álom után. Hangok zaja 
üté meg füleimet,  mintha szüleim lakosztályából 
jöttek volna. Megijedtem, hogy valami törtéut, — 
hamar felöltém  pongyolámat, áthaladtam a terme-
ken, melyek hálószobámat szüléimétől elválaszták. 
— Midőn az ajtóhoz érék, liallám atyám haragvó 
hangját, s anyám zokogását. Atyám fel  s alá járt 
a szobában, beszédéből és anyám feleleteiből  ki-
vehettem, hogy csekélység okozta a szóváltást. I >e 
atyám mind jobban haragudott, mig végre 
a vér elállt ereimben, csaknem elájultam — egy 
csúnya szót hallék, utánna zajt, s anyám keserve-
sen sírt 

A bárónő megállt és z kogott. Róbert meg-
érlelte a borzasztó fájdalmat  és hallgatott. De 
Janka csakhamar magahoz tért s szilárd hangon 
így szólt,: Nem tudom, megértett-e? De ama pilla-
natban öletett meg lelkem, ha igaz, hogy nincs. 
Ama perezben, melyben atyám kezét emelé fel 
anyám ellen, esküdtem meg, hogy soha sem me-
gyek férjhez.  — Én atyámat, mint nemének leg-
jobbját és legnemesebbjét ismertem, ép úgy, mint 
Öu. És mégis, mégis! Kell valami másnak lenni 
az ö lelkükueii, mint a mienkben; az ö látásuk 
undort borzadályt k.\t bennem. Az Öné fáj, 
mert de isten Önnel. 

Kezét nyujtá neki, Róbert pedig ajkaihoz 
emelé. Azután halk, fájdalmas  remegő hangon 
mondá : 

— Azt hiszem, Janka, mások nem értenék 
meg Önt. Még más nők sem. . , De én érteni, s 
ha szánalomból nyújtaná is kezét, én nem fogad-
nám el . . Éljen boldogul. . . 

Róbert még kezében tartá Janka kezét, mig 
ez őt magához vonva, homlokon csókolta. 

Azután hirtelen elvált tőle, s haza sietett. 
A gróf  ugyanazon sziklára rogyott le, me-

lyen egy órával ezelőtt, várta Jankát, utána bá-
mult, holdfényövezte  alakja, mint túlvilági lény 
Mint fel  előtte. A hold elbujt egy felhő  mögé, s a 
leány is eltűnt tekintete előtt. Az ő lelkében lyra 
est volt, az utolsó fénysugár  hagyta el az őszülő 
természetet . íniulia már a lialál vonult Volna 
el fölötte.  B, A, J, 
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után még egy revolver-golyó is fúródott  czoml íjába. 
— (Ez tán mégis csak komoly dolog.) Ugy kell 
neki! Minek nem gondolta meg, hogy hat—hét 
meglett embemek még a hozzá hasonló izmos gye-
reket is sikerülhet elpáholni. 

És a nagy közönség meg a tanuló ifjúság? 
Neki fog  és borzasztóan felháborodik  ezen 

az egyszerű eseten. (Ez már ismét nem komoly 
dolog.) Felháborodásában pedig tüntet — tüntet 
addig, mig Török főkapitány  emberei és a deli (!) 
katonaság szelid (!) fellépéssel  szépen haza nem 
kergeti. 

Csakhogy ez sem ment ám olyan hamar. A 
tüntetők előbb még egészséges gégéjük tárházát 
megszabadították a kormánypártnak szánt tömér-
dek „abczug"-tól és az ellenzék számára felhal-
mozott rengeteg „éljen^-töl. 

A tüntet ik már-már pihenésre lettek kár-
hoztatva, de kisegítették a Schneider szürkéi. — 
Vágtatva hozták a muzeuni-körútra az üreg ge-
nerálist és fiát.  Nem jó alkalom-e megpróbálni, 
hogy két vágtató lovat mint érhet utói egy cso-
port gyalog-tüntető ? Bizony kár volt a lovas-rend-
öröknek (ebbe a komoly dologba) beleszólani; a 
nemes verseny még nagyon szép dolgot eredmé-
nyezhetett volna! 

Kormánypárti képviselőnek sem mindig jó lenni. 
Erről tanúságot tehet l'ulszky Károly, kit Csatár 
szerint a hitelezők komiszul szorítanak. — Kz a 
szorítás azonban csak „kis miska" a mellett, a 
minőben l'ulszky 20-,in, az országgyűlésről! ha-
zamentében részesült. Szerencséje, lngy mindig ott, 
az Isten segedelme, hol legnagyobb a veszedelem. 
Ennek az igazságnak köszönheti l'ulszky, hogy 
a reá emelt botok elöl Jovanovirs patikus betette 
a függetlenségi  pártelubb kapuja alá. 

Hanem a mint egyik igazság megmentette 
Pulszkyt, úgy a másik szépen hínárba kergette 
Törs Kálmánt. A verekedők között a mentőt éri 
a legtöbb csapás; ez a második igazság okozta, 
hogy Törs Kálmánra hullottak a l'ulszkynak szánt 
Ütések. (Hát ez kom ily dolog?) Szerencse, lngy 
van humora Törsnek; e nélkül nem kedélyeske-
dett volna, mikor esetét képviselőtársainak elbe-
szélte. 

A Kolmnczy -Schaiuorzil-iigy két rokont, l'o-
lonyi Gézát és Krajcsik Ferenczet is összeveszí-
tette. Na de neui lett valami nagy baj, kiállottak 
párbajra és lőttek egy nagy lukat a levegőbe. 

Ejnye ni! most veszem észre, hogy mégis 
csak a „tüntetések-'-röl beszéltem. 

El is hallgatok, mert még megharagudhat 
ráui az én kedves szerkesztő barátom, s jövőre 
nem ad helyet fecsegéseimnek. 

lkimlij. 

4 trt. 
-j in. 
1 in. 

K U r i O \ F » : L E H . 
— Felhívás előfizetésre.  A „Csiki 

Lapok*4 ápril—junius havi második negye-
dere ezennel uj előfizetést  nyitunk. Lapunk j 
t. előliiietöit,, kiknek elulizetesiik az elsu ne-
gyeddel lejárt, kérjük hogy előlizetésiiket 
minél hamarább megújítani szíveskedjenek, 
hogy a lap szétkiiblesetieii semmi t'enuaka-
Uiia ne történjék. Feltételeink az eddigiek 
maradnak t. í: 

Egész évre 
1* ClüVI'ü 
í*egy edévre 

Előfizethetni  Csíkszeredában Uyüigyja-
kab Márton nyomdájában, — (jíyergyo-öz.-
Miklóson Kríesa Feter könyvkereskedésében. 

Uyiljtők 6 előfizető  után egy tisztelet-
peldányOan részesülnek. 

Aimdazou t. olvasóinkat, kik lapunkat 
ez ideig megtartani szívesek voltak, kérjük 
a lejárt elsonegyedre cső clőlizetési összeg 
beküldésére. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSÍKI L A P O K " kiadóhivatala. 
— Miniszterválságról adnak hírt a bpesti 

hírlapok. Fabiny igazságügyi miniszter lemondását 
a király elfogadta,  helyéoe Kozma Sándor főügyész, 
Szilágyi Dezső és Bokross Elek képviselők szemé-
lyét liozzák coiutiinatioba. Széchenyi i'al gróf  szin-
tén megy s utódául Szapary Gyula grófot  emlege-
tik. Orczy Béla baró nyugaloniua vouul és helyet-
te Csáky Albin gróf  lesz ö Felsége személye kö-
rüli miniszter. Csuky utódául Szögyény László kül-
ügyi osztályfőnököt  szeretné Tisza. Baross Gábor-
nak a belügyi tárcza vezetése adatott át. W ec-
kerle Sándor — mint irják — pénzügyminiszter lesz. 

— A vereskeresztegylet fiókja  által ápril l-én 
rendezendő közvacsora iránt megye szerte jo-en 
nagy az érdeklődés. A közzé tett meghívókban az 
ételek és italokra a lehető legjutányosabb árak 
szabattak meg, s már ebből látszik, liogv a ren-
dezőség olcsón kivált kellemes mulatságot nyújtani 
a közönségnek, de ezenkívül is illetékes egyének 
szavai után biztosithatunk mindenkit, hogy a köz-
vacsoráknál szokásos „zsarolás- gondosan fog  ke-
riiltetni. 

— Halálozás. Orbán dános Csíkszereda vá-
ros rendőr-kapitánya f.  11 '• g'i-ái meghalt. Az el-
hunytnak munkás életéből röwden feinnlitjiik,  li.ejT 
Csíkszeredában, 18á8-baü született s k.k "'pezteté-
sét a csíkszeredai katonai iskolában nyerte, mivel 
szülői a katonai pályára szánták. A székely kato-
naság közt csak rövid ideig működhetett, mert a 
-18-as nagy napok bekövi tkeztével honvédnek ál-
lott be. A szabadságharezot mint honvéd-had-
nagy küzdötte át. 1802-ben Csíkszeredában képvi-
selőnek választatott, de hazatisága nem engedte meg, 
hogy a szebeni kupcsinába be menjen. 1863-ban a 
szeredaiak bizalma ismét Orbán ,1 m.is személyében 
öszpontosult s ez évben, valamint 1864-ben is ő 
képviselte Szereda várost a kolozsvári országgvii-
lésen. Az alkotmányos korszak kezdetén kir. fog-
házteliigyelö lett és ez állását 1875-ig tartotta meg, 
ekkor egy időre a privát életbe visszavonult, mig 
1877-ben városi rendőr kapitánynak választatott s 
e tisztét viselte bekövetkezett haláláig. Temetése 
ma d. e. In órakor :;i"gv v é g b e . Csaladja a küve;-
kezö gyászjelentést adta ki: .Már özvegv Or'o.ui 
.láuosné, Eross Borbára, úgy maga, mini gveriu.-
kei: Mari, Szász Ign ic/né, Aíiii.u Nagy Sái'idorné. 
Brigitta, T. Nagy luuvné, Gyuia és János: unokái: 
Szász Etelka, >zász Ákos. Sz.KZ Gyula, Szász 
Hezsö, Nagy Erzsike, Nagy Imre, Nagy Irénke, 
Nagy Mariska, T. Nagy .luiiska: testvére özvegy 
Hajliód .lánosué, szili. Orbán Miri; vejei; Szász 
lgnácz kir. járásbiró. Nagy Sándor ügyvéd. T. 
•Nagy Imre tanár; valamin* a nagvszániu közeli és 
i.noli rokonok nevében, fajdalomiól  megtört sziv-
\el tudatja, hogy forrón  szereleit ícrje, az önt'e!-
áldozó lutv es, potolliatlan apa. uaî vapa, l,'>l\ér 
és szerelő rokon esikszeredai I > r b á u .1 á u o s 
Csíkszereda varos reudör-kapit.inya t 'siknu-irv I ör-
vény hutösugi bizotisá_M.nak tagia egy é, j s/.eine-
(lés után, folyó  hó 2.">-en é,íel ui.iui k-i órakor 
életének (il-ik-. hazass.iga 3.i-ik es/tend -ji-iuni 
lliegsziilll éilli. A csaladján, és a közügyekért 
kat faradott  élet ellankadt s végre kialudt a Insz-
szas kiizdeleinbeii. Földi niaradvanyai f.  hó 27-én 
d. e. lo órakor tartandó gyász mise illán fognak 
örökliyilgálomra helyeztetni a helybeli köztemetőbe. 
L-gyeu nyugalma csendes s viruljon sirja felett  a 
halas emlékezet! Csíkszereda, I8S.I. márcziu> 25. 

— Verekedés. Adorján István csikiiienasági 
lakosi s egy barátját közcieooröl egyik ialusi korcs-
mán, ugy helybenhagyták, hogy csakis erős és 
szuos természetüknek lehet köszönni, ha mcglábol-
jak. — Kz a brutalitás azért lett elkövetve, mert 
Adorján néhányad magával a községi vagyonról 
iizoii gazdáikoiiast iiicgsokallotta, s illetékes ható-
ságnál jelentési tett erről. A vizsgálat immár ja-
vaoan loly, eredménye hivatalos litkot képez, de 
anynyi mégis kiszivárgott, hogy az értelmi bűn-
szerzőséggel a sérteti altal feljelentettek,  s tán egy 
pár eloijarósági tag 
tunak. 

szerencsésen K—y-ból vedlet át a saját becses sze-
mélyiségévé, ugyancsak nagy bottal — nem elém 
áll, hanem — könnyít engem fejbe.  Ezért a kér-
déses lap illető — 33-ik — számát egyik bará-
tomtól elolvasás végett el is kértem, s igy van al-
kalmam az abban foglalt  pár tételre röviden itten 
válaszolni. 

Az e r d é l y i r é s z e k b e n érvényes 
s a j t ó r e n d t a r t á s alapján ugyan jogom 
volna, hogy a feléin  sújtott dorong parirozására a 
„Szék -ly Nemzet" hasábjain követeljek magamnak 
helyett, ezt azonban azon egyszerű oknál fogva 

! nem teszem; mert én még a jogos önvédelem szem-
pontjából sem akarok egy oly lap hasábjain meg-
jelenni. amely lappal számos évig fennálott  — s 
azt hiszem nem az én érdekemet előmozdító, ezt 
szolgáló viszonyom beszüntetését nemcsak szüksé-
gesnek, de elkerülhetetlennek is láttam. Ezen be-
szüntetést bizonnyal oknélkiil nem tettem ; de ha 
egyszer kényszerítve voltam megtenni, azt meg is 
kívánom tartani. 

Miután K—y nagy emphasissal hirdette, hogy 
mily roppant jövedelmezővé fogják  az orbai erdők 
a kiépítendő vasutat tenni, a „Sz. N." 23. számá-
ban mint egy mellékesen oda vetettem, hogy venné 
elé K—y — most már tudjuk, aliás Nagy Gyula 
ur — évek soráról az állam erdőkre vonatkozó 
előirányzatot és a tényleges bevételeket feltüntető 
z á r s z á m a d á s o k a t. hogy lássa miszerint a 
vérmes alapokra fektetett  számitások menynyire 
cserbe hagyják az embert. 

Erre Nagy Gyula ur azzal replikázik: „l>r-

Cseh Károly ur, midőn ezt irta, bizonyosan azt hit" 
te. hogy: „ i g a z a t ir vagy hogy l u s t á v á 1 

v a n do lga , aki n e ni néz majd u t á un a-'-

Ily bezetés uhui természetesen minden tisz-
tességes, józan gondolkozó ember azt hinné, hogy 
Nagy Gyula ur most már a z á r z ám a d á s o k at. 
mint a melyekre éli utaltam, s amelyekkel szemben 
semmiféle  más auktoritás sem létezik, vágja a fe-
jemhez. Ez azonban nem ugy van. A mit K—y 
évek folytán  oly niesterileg folytatott  — a misz-
liiikatiót - attól Nagv Gyula ur sem szabadulha-
t iit. ldéii, nem a zárszámadásokat, hanem Bedö 
Albertnek egészen más szempontból csoportosított 
szám.idatait, s ezeket is idézi azon évekről, ame-
lyekről még az ellenzék is elismeri, hogy azon évek-
ben állaniköltségvetésiink a normál költségvetés ke-
reté') ni mozgott, s a mi legfőbb,  idézi hamis cziiu 
nlalt, s igy hamisan. Hogy pedig az én hivatkozá-
som tulajdonképpen nem ezen évekre kellelt, hogy 
\unatkozzék, azt az, aki a dolognak bár alfáját,  is 
ismeri, bizton tudhatja. 

Hogv pedig, midőn jelzett állitásom tettem, 
nem csak' ..hittem-', de tudtam is hogy „iga-
z a t irok, annak bizonyítására idézem itt a z á r-
s z ám a d á s o k n a k ' IU évröli (18(1!)- 1884) hi-
vatoltain adatait, a melyek e képen szúllanak. 

is nyomatékosan gyanusit-

A „ € S 1 1 £ I L A P t í i í ' e r e d e t i 
t á v i r a l a . 

Budapest, niárcz. 20, d. ii. o óra. A 
képviselönázban a véderő törvényja-
vaslat 24. és 25-Ik §3-ai 10!) szavazat-
többséggel elfogadtattuk!  — Az ön-
kéntesek két évi szolgálata ugyauauy-
ityival megszavaztatott. 

Szilágyi Dezső mindkét esetben az 
ellenzékkel szavazott. 

Általános izgatottság szavazás ered-
ménye miatt. 

H Ö X Ö N M Ú t t K O R É B Ó L . 
A Nagy Gyula ur úgynevezett hiteles adatai.*) 

Miután mindennemű viszonyt, ami engemet 
ezelőtt a „Székely Nemzet-'-hoz kötött, megszakí-
tottam, az utóobi időoeu egyaltalan néni tartozom 
a „Sz. N." olvasói közé; igy tehát csak utólago-
san lettem rá figyelmeztetve,  hogy a jeleztem lap 
egyik minapi szauubau Nagy Gyula ur, aki végre 

*) Dr. Cseh Károly ur által lapunk egyik barátjához 
kúton lenyomatban kiildült a innen liozánk jultatott ezen czik-
kul kérésre lapunk hasábjain ia közöljük, — habár az előz-
mények nem id lapunkban látta'i napvilágot, dc c e./.i'íkért 
a felelőséget  csak is a sajtó hatásággal szemben vállaij.ik el. 

Szork. 

Eloiránvoztatott: 

1869. 
187U. 
1871. 
1872. 
187:i. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. 

) 2.307.600 frt  — kr. 1 
2.1) t2.0H0 — 2' 
5.256.206 „ - 3* 

10,2:15.1 H2 „ 50" , „ 4' 
14,411.078 — !>) 
9.674.944 — „ 6> 
7,352.980 — „ 7) 
(>.550.000 — „ 8| 
(i, H5:3.4i> 7 — „ 9» 
«,288.977 — „ 1H) 
li, 1(50.0110 „ — „ 11» 
6.146.908 .„ — 1-'» 
(5.O00.000 _ — „ 13) 

(közigazgatásilag . (5,092.271 , 21 , 
1882. évre . . 5,895.609 „ - „ 14) 

(közigazgatásilag (5,181.976 „ 17\'a „ 
1883. évre . . 6,027.381 „ — „ 15) 

(közigazgatásilag 6,375.935 „ 36'/i „ 
1884. évre . 6.172.573 B - „ 16) 

(közigazgatásilag (5,462.861 51 „ 

A zárszámadások szerint b( folyt: 

1869. évre 
1870. 
1871. 
1872. 
1873. 
1874. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880. 
1881. „ . . 

(közigazgatásilag 
1882 évre . . 

(közigazgatásilag 
1883. évre . . 

(közigazgatásilag 
1884. évre . . . 

(közigazgatásilag, 

(1. '2. 3. az illető 
34, 3 és 87. lap ; 4, 5, 
gyűlési irományok: XIII 

2,155.383 
2,411.229 
5.897.047 
8.431.149 
<5,913.177 
6.333.299 
7^197.338 
5,274.642 
5,970.406 
5,693.497 
5.8:18.768 
6,125.771 
6,274.128 
6,0.12.271 
6,004.213 
6,181.976 
6.137.216 
6,375.635 
6,485.124 
6,462.861 

frt  43 kr. 
, 30' a 
r « 
* 54 
,3.1'/, * 

ál n 
„ <> 1 1 3 n 
„ 69',a „ „ »J . í 
n . a r 

52 
81' 4 „ 

Si» n 
21 
'«> n 

17' d „ 
. « l ' / i . 
, 36' a „ 

70 „ 
51 „ 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

10,' 
11) 
12) 
13) 

14) 

15) 

1.5) 

évekríili zárszámadások: 
az 1872—75. évi ország-
, kötet 312. lap; XXII. 
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J44; — 6. 7, 8 az 1875—78. irománvok: XII. 
104; XVII. 80; XXVII. 78; — !!, in, 11 az 
1878—81. irományok: II. 70; — XI. 84. XVIII. 
92; — 12, 13, 14 az 1881—84. in-mánvok. III. 
96, X. 110, XVI. 122; ló, 16 az 1884—87. iro-
mányok II. 128; VII. 134. lap.) 

line 1869-töl egész 1881-ig az egyetlen 1871. 
tv az, aniiilön az előirányzat jóval iul nem haladta 
a tényleges hevételeket (1873-ban pláne 7.497.90] 
1874-ben 3.341.645 forinttal  stb.): sőt még 1881 
és 1884. évekből is a közigazgatásilag előirt ösz-
szegek, pedig hát ezt is lehet állitásom mellett 
érvül felhozni,  212.332 forinttal  nagyobbak, mint 
a tényleges bevételek. Itt azonban még azt is meg 
kell jegyeznem, hogy Nagy <\v. nr hamisan is idéz: 
1881—1884-re vonatkozólag is a k ö z i g a z g a -
t á s i l a g e l ő i r t ö s s z e g e t adja zárszám-
adási eredmény gyanánt, pedig a zárszámadások-
ban e megett egy rovattal hátrább ott van, hogy 
„tényleg befolyt". 

Ezek igy levén, vagyis a zárszámadásuk ál-
lításomat igazolván, nem akarok Nagy Gyula úrral 
szemben azon czimekkel élni, amelyekkel az iro-
dalom napszámossai hasonló esetben élni szoktak, 
egyszerűen csak a nagy közönségre bízom annak 
megítélését, hogy milyen tisztességes fegyverekkel 
szokott ö harczolni. Mert tévedni ugyan emberi 
dolog, de ha valaki a más által tett positiv ada-
tokra fogja  rá. hogy azok ,.nem igazak", ez 
már nem egyszerű tévedés; erre az irodalom szó-
tárában is Illeg van a valódi kifejezés  ; de a Iliit 
én itt használni nem akarok. 

Itt még egyre utalok. Nagy <iy. nr azt mond-
ja: az á 11 a III e r d ők é v e n k é n t i IIe l t o 
b e v é t e l e (10 évrőli átlag szerint) 1.341.238 
frt.  Alii legyen uinyi; én nem dillirultáloni az ösz-
szeget, hanem elfogadom  (ámbár fennebb  láttuk, 
hogy mily hitelesek a Nagy <iy. ur adatai) és azt 1 

kérdem: midőn ezen adatokat közölte, meg gwi- ] 
dolta-e N. Gy. ur, hogy még az ezen adatok is az [ 
én állításom mellett bizonyítanak. liedo Albert 
szerint ugyanis az á l lam erdők IJH.ÍI27O ka -
t e s t r á I i s li o I d a t t e s z n e k ki. E szerint 
tehát, egy katestrális hold évi jövehne m; egész 
krajczár. Pedig hát még csak vauink oly szakértő 
emberek annál a magyar álla, '• •in'-:, mini a mi-
lyen N. Gy. nr és mégis évenkint átlag Vagy 
Gy. ur szerint is — c s a k kr. j ö \ e il e 1 in e i 
t u d n a k egy hold e r d ő b ő l produ-
k á l n i ? Hát nem tudja a miniszter azl az egész i 
bagázst elkergetni, s oda állítani helyritiik \ . i;y. j 
urat r hiszen a delíeites államháztartásunkban olyan 
nagyon jól esnék az a 3" 35 Ibrint,>s kőbniéierla 
jövedelme. Ha az ál/aiiienlökben íiolilnufcénr  és 
évenkint csak 1

 a köbméti'r ily fa  termeltetnék is. 
évenkint 30—35 millió lenni- a bevétel. Na de ilyen 
a világ. Egy ily nagy zsenit oii senyvesztenek el 1 

— a szászok és oláhok gyönyörüs''gére - a 
Cenk alatt. 

Hogy „a h a n g s z e r fa.  a s z i t á k á v a, 
a gy u t as z á 1 k a" stb. nem állami ki a tula-
joni szállítást, mint a hogy kiállja azt pl. a b o r-
s z é k i borvíz , ebben is éppen oly igaza lehel 
N. Gy. urnák, mint aunyísok másban. Miát e lelett 
vele nem vitatkozom; valamint nem vitatkozom a 
felett  sem, hogy vájjon magának Kézdivásárhely-
nek is nem tout-égál-e ? Imgy pl. Földvárig 51 
vagy 97 kilometer utat k"ll-e megfenni-e  ? hisz ez 
— a 2-ik helyen utazva — oda és vissza legalább 
is csak 2 frt  40 krral tesz több költséget. Ez pe-
dig bagatel, valamint bagatel az lAcnkinti legalább 
is 25—30.0ÜÜ forinttali  több szállítási költség is, 
a mit esetleg Kézdinek és ürbainak ki kel! izzad-
ni. De az a furfangos  székely még megteszi, hogy 
még Kézdivásárhelyről is a vasuMueljetl. is a vas-
utra feladandó  ántját — ha az saját becses sze-
mélye lenne is, elviszi líéty-Laborfalvára,  ugy okos-
kodva, hogy igy jobb g'schel'tet csinál, mint ha 
azt az árut, Kézdivásárlielytt adná a vasútra fel. 
Hanem hát ekkor ezen háromszéki görbe vasúton 
is beteljesedhetik, amit közelebbről egy nagyon is 
illetékes egyéntől hallottam, hogy egy bizonyos 
vasúton naponta l l , egyén utazik. S végül baga-
tel az is, hogy váljon a Sepsi-Szentgyörgy és Kéz-
divásárhely közti vasút kiépítése, mint egy fél  mil-
lióval többe vagy kevesebbe kerül-e? 

S ezzel végzek is ; végzek főleg  Nagy Gyula 
úrral egyszersinindeukorra, mint annak idején K—y 
val is végeztem volt. Én kötelességemet megtet-
tem — egyedül és kizárólag csak a közügyet 
tartva szemem előtt. — nem gondolva azzal, hogy 
ez által X. vagy V. tetszését kinyerném-e ? Telje-
sen megvagyok győződve, hogy a jövő ítéletétől 
sem kell félnem,  Sőt — még ha törekvésem sikert 
nem érne is — megnyiigtatólag hat az is reáiu, 
hogy jelenleg is számosan vaunak, akik igazat ad-
nak nekem. Igy pl. mult év junitis 2-án, az nap, 
midőn Húroinszékinegye közgyűlése a vasúti terve-
zetet elfogadta,  ott a' közgyűlés termében egyik 
tekintélyesebb bizottsági tag — számos tekintélyes 
bizottsági tag jelenlétében — többek közt azt 
mondá nekem: tökeletesen igaza van önnek, de 
hát mi ugy vagyunk: nekem is vasút kellene, 
K-nak is az kell, M-nek is, T-nek is (az illetőket 
néven nevezve). S nem akadt senki, aki ezen állí-
tást bár egyetlen szóval is kétségbe vonta volna. 

Dr. Cseh Károly. 

S z e r k e s z t ő i "Cizenetels:: 
„0." Küldött elbeszélésének eszméje igen jó, — kidol-

gozása azonban kissé pongyola. Na de átdolgozzuk s ekkor 
jönni fog.  Addig is kiildje az ujabbat. 

8. I. Szentmihály. Mint látta, egyiket már felhasznál-
tuk. A má ik keltűvel is ugyanezt tesszük, de előbb az elbe-
szélést k ssé átalakítjuk. 

B. L. Baróth. N'egyvennyuluzas lianvédiink végre hoz-
zászólott. K szerint polémiára adna okot lVograuununkböl a 
a polémia ki van zárva s ezért nem közölhetjük. 

„Anti." Küldeményedet kissé megrövidítjük és sorát ejt-
jük. Köszönet. 

„F." FOxdó-uteza 282. Átolvastuk. Igen erős kifejezések 
vannak benne és hosszadalmas is. .Szelídebbet és rövidebbet ké-
rünk. 

H. J. Kolozsvár. Privát levelei küldöttünk. Arra választ 
várunk. 

P. E. K. Szeben. Köszönet. Legközelebbről adni fogunk 
a küldötlekből. 

Csíkszeredai piac/.i árjegyzék. 
Márczius -0-án. 

Unza liszta hektoliterje 5 frt — kr 
„ közepes 1 „ 'ű „ 

Iíozs 3 50 „ 
Arpa 3 n 
Tiiriikbuzii 5 — 

Zab — 

H„rsó 15 — 

1.4'jiese 1G — 

l'iis/nlvka 14 ' R 
K.i-a ll> 
liiiiüniiva 2 üli , 
Murhiihu-. kilogi'iiiiiiii íi; 
>ITléillllS — 40 
lierbéi'slms -

Szalma Mi in. — 70 
Széna inni. -'O 
Ökör j'.irja U'.o 
'telién párja 11 ii) 
l''ii'_'.n>ngyeriva kilogriiiiiiiija Go 
Tii/ilá kblll. ( 1 llléler) 
Malac/. darabja 1 — n 
l.ud 
i: 

80 „ 

(' irke párja 
60 In 1, ,j;iá - M B 

•lel.is szerkesztő Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MARTON. 

Sz. 2959—1888. tlkvi. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy az osztrák-
magyar I. általános tisztviselői-egylet brassói ta-
karékpénztár és elölegezési társulat végrehajtat ó-
nak Száva Zakariás és neje született Szebeni Te-
rézia végrehajtást szenvedők elleni 2051 frt  52 
kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
levő Csik-Szépviz és Csik-Zsögöd községek határán 
fekvő  alább elősorolt ingatlanokra még, pedig: 
I. a csikszépvizi 2213. sz. tjkvben foglalt  követ-
kező ingatlanoknak Száva Zakariást illető felére, 
u. 111. a 3926/,., 3926/a., 3927., 3928, és 3929. 
lirs". a. kaszáló és rajta levő faháznak  felére  56 0 
frt  : — a II esikzsögödi 681. sz. tjkvben felvett 
Száva Zakariás és neje szül. Szebeni Terézia kö-
zös tulajdonát képező 5526. és 6527. hrsz. alatti 
faház  és kertre egészeu 611 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és lugy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1889. 
évi áprilÍ3 8-ik napján d. e. 10 órakor leendő 
megkezdéssel Csikszépvizen és 1889. április 9-ik 
napján d. e. 10 órakor a csíkszeredai kir. tvszék 
mint telekkvi hatóság helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási ároit 
alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok bccsárának in százalékát készpénzben, vagy 
az ISHl. fin.  t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számilott és 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságíigyminiszteri rendelet 8. Jj-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. íj-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervéuyt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság, Csík-
szeredán. 1S89. január hó 16-án. 

^ r n d E m 6 . 
tvszéki biró. 

Sz. 1 ;"»<;« -1SSÜ. ni. 

Csik-Szereda város rendőrkapitánya, betegség miatt állásáról 
lemondván, arra ezennel pályázatot mitok. s lelhivom mindazokat, 
kik azt elnyerni óhajtják, hogy rendesen l'elszerelt folyamodványukat 
legtovább íolyó évi ápril 20-ig hozzám nyújtsák be. 

Az állás javadalmazása törvény szerinti. 
Csíkszereda, 1889. márczius hó 18-án. 

B E C Z E -A.3STT-A.XJ, 
(1—3) alispán. 

• (,_„, I K I ö I t s é g ^ e t é s . * 
fl  A nagyméltóságú  m. lcir.  belügyminiszter  urnák 03,888. számú tűzrendészeit 
^ kormányrend,elete  8. § ának teljesen  megfelelő  és  több lii.olló  ejjyJet  által  ajánlott  s több 
^ község  által  megrendelt 
Â TTJZOX JTÓ-I^EOSKIEISTIDŐK:- é s S Z E E E K E Ó L : 
2 1 drb. soproni Seltenliofer-féle  két vagy négy kerekű f>.,  14. vagy 
fl  15 szánni fV'C*keiidtf  10 c m henger-átmérő és előirt felszerelések-
M kei, u. m.: 4 méter szivó-tündő és 0 méter vezető kender tömlő, 
™ kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel  . 650 frt. 
4 Kiilon rendelendő (-0 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
2 minőségű kcndertömlő, 6 rézcsavarral . . . . 1 1 7 frt. 
• 1 drb vizliordó kocsi, pirosra testve, vastengellyel, erősen vasalva, fel-
£ szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
ţp belül vastag horganylemezzel bélelve . 250 frt. 
^ 1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-

kérrc, pirosra festve  42 frt. 
M  2 drb (i mtr hosszú tíízlétra, 2 végen vasalva, festett  30 frt. 
™ 2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve  7 frt. 
m 2 drb tiízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve  . . . 20 frt. 
2 2 drb ék-alnku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve  5 frt. 
ţ 4 drb villa, „ „ „ „ „ . . . 6 frt. 
A 2 drb lámpás, földbe  beszúrható, 3 intr. magos rúdon és kézi lámpás-
* nak is használható . . 16 frt. 
^ Fuvar Sopronból . . 54 frt. 
M Összesen 1155 trt. 

Fenlirt gyári árakból liajlaudó vagyok tömeges megrendeléseknél 10%, írva tíz százalékot engedni. 
^ Tekintettel arra, hogy a gyárosok rendelésekkel túlságosan lel vannak halmozva; további, hogy a magas kormány-
H rendelet értelmében a szerek beszerzésére nagyon rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 
^ hozzám beküldeni. — Levélben! felszólításra  ké3=3éggel beutazom eaját kö l t ségemen. 
fl  l í i e m e r ü d e , első székely gépraktár és „Soproni Seltenhoíer Fr. fiai"  megbízottja. 

Ebbíli megkereséseiért kérem Bolt:«:i_?erescz nihoz Csik-Karezfalvin  fordulni.  "^Q ^ ^ 

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában, 188U. 


