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I f i t  h o z h a t az ú j é v Csiknak. 

Általános szokás az újév alkalmából 
az ismerősök között, hogy egymásnak bol-
dog újévet kívánnak. Mi is ezt tesszük : 
•le kívánságunkból nem hagyhatjuk ki azt 
sem, hogy olvasóink jólétével kapcsolatos 
legyen, az egész megye felvirágzása! 

Csakugyan az 1895-ik év Csikvár-
megyére nézve egy uj korszak kezdete 
lesz. A vasút, mely ez évben épülni kezd, 
egészen uj elemeket, uj gondolkozás mó-
dot s uj megélhetési forrásokat  hoz be a 
megyébe. Megvagyunk győződve, hogy a 
csiki nép az uj helyzettel szemben is maga 
lesz e megyének és az uj helyzetnek is 
az ura. Az a szívósság, az az előretörek-
vés, mely az eddigi bajok között jelle-
mezte mindig a csiki embert, reméljük 
nem fogja  abba hagyni akkor sem, 
midőn a jobb lét és a vagyonosodás nö-
vekedésére nem kell egyéb, mint egy kis 
életrevalóság és összetartás. 

Ez pedig a látszat szerint épen a vas-
út építkezéséből kifolyólag  nem hiányzik. 
Ugyanis a megye lakósai az alispán és 
egyik országgyűlési képviselő felhívására 
összeálltak és egy tekintélyes társulatot 
szerveztek, mely 1894. deczember 29-én 
86,300 frt  alaptőkével meg is alakult. A 
czél, melyet a csiki vasút építési társaság 
magának kitűzött, egyrészt nem elérhetek, 
len, másrészt pedig üdvös a megye lakos-
ságára is. A társaság feladata  ugyanis a 
székely vasút építésénél felmerülő  egyes 
munkálatok elvállalása, építkezési anya-
gok előállítása, fuvarozások  eszközlése, a 
vasút különböző helyein az élelmezés szol-
gáltatása, s egyáltalában minden olyan 
vasút építkezési vállalkozások keresztül-
vitele, melyek a Székelyföldön  található 
anyagok előállításából vagy a székelyek mun 
kájából származó vállalati haszonnak a szé-
kelyek kezei közötti megtartását czélozzák. 

Fennebb kiemeltük, hogy mindezen 
czélunk elérése nem lehetetlen. Röviden 
mi indokolni is akarjuk ez állításunkat. 
Első sorban nem téveszthető el szem elöl, 
hogy a tervbe vett vállalkozásoknál a tőke 
évenként többször megfordul.  Akár az 
anyagokat szállítja a társaság, akár kü-
lönböző munkálatokat teljesít, vagy azo-
kat közvetíti, mind ezeknek értékét, mind 
annyiszor megkapja, valahányszor a szol-
gáltatás teljesíttetik. Már most tekintetbe 
véve, hogy a vasút építkezésénél egymás-
után gyorsan bonyolodnak le az egyes 
ügyletek, azt hisszük, hogy nem csalódunk, 
midőn azt állítjuk, hogy az alaptőke éven-
ként legalább háromszor vagy négyszer 
megfordulván,  a 86,300 frt  alaptőke elég 
tekintélyes összeg arra, hogy azzal tisz-
tességes vállalkozást lehessen megindítani. 
Hozzá járul eliez, hogy egy szolid vállal-
kozás kellő hitellel is bir, s ugy tudjuk, 
hogy egy fővárosi  pénzintézet némi biz-
tosítást nyújtott arra, hegy az üzletveze-
tés szolidsága esetében az alaptőkével 
egyenlő hitelt hajlandó nyújtani a társa-
ságnak. 

A pénz tehát elég lévén, a társaság 
czéljainak elérésénél van egy másik nagy 
faktor,  a mi az idegen versenyzőknél tel-
jesen hiányozni fog,  a megye lakósainak 
egyetértése és összetartása azon czélból, 
l lüg^lvállalkozási h«s/on ne az idege-
nek zsebeibe vándoroíjbU, hanem inarad-
jou a csíkiak keze között. Ugy tudjuk, 
hogy erre egyesek nem nagy s.ilyt fek-
tetnek. Pedig ez egy rendkívüli és lénye-
ges nagy erő s hisszük is, hogy az be 
fog  válni. Nem kell annak felfogásához 
sok üzleti tapasztalat, hogy az idegen ver-
senyzők az egész világon mindenütt azon 
üzletektől félnek  legjobban, hol a viszo-
nyokat és embereket nem ismerik. Az 
idegen vállalkozónak ugyanis sok pénzt 
kell kiadni addig, mig csak odajut isme-

retével, hol a helybeli ember van össze-
dugott keze mellett is. De mikor már is-
meri a helyzetet az idegen : miképp és 
hol szerezzen meg munkát vagy anyagot 
akkor, midőn úgyszólván az egész megye 
versenytársa az idegen vállalkozónak ? 
Nincs kétségünk az iránt, hogy a csikiak 
egyetértéséből és összetartásából származó 
erő csak abban az esetben nem fog  be-
válni, ha netalán egyes emberek akár 
irigységből, akár gonosz akaratból odamü-
ködnének, hogy a társaság útjába akadá-
lyokat gördítenének, vagy esetleg magu-
kat és befolyásukat  eladnák valamelyik 
idegen ember érdekének. 

Pedig ez egyenesen azt jelentené, 
hogy a csiki ember nemcsak hogy nem 
akarja a csiki ember boldogulását, hanem 
ennek határozott ellensége. A társaságnak 
ugyanis nemcsak az a haszna lesz a csí-
kiakra, hogy a csiki részvényesek közt 
osztja fel  esetleg a nyereséget, hanem az 
is, hogy azon csiki ember vagy bármely 
csiki testület is, mely nem részvényes, 
tud és ismer egy megbízható helyet, hol 
az anyagát és munkáját értékesítheti és 
a hol nem csalják meg, mint azt a leg-
több vasutépitkezésnél a harmad- és ne-
gyedrangú alvállalkozók esetleg megte-
hetik. Az kétségtelen, hogy az építési 
fővállalkozó  még csak beszédbe sem eresz-
kedik az egyes emberekkel, mert ő csak 
azokkal érintkezik, kik nagy mennyisé-
gekben szolgáltatják neki az anyagot vagy 
munkát, "föl-tehát  a csiki ember a csiki 
vasútépítési társaságfróT  joll s yele mint 
egy társ vállalkozhatik, akkor nniíuéll-
képpen elönyösebben jut valamire az anya-
gával és munkájával, mintha apró idegen 
vállalkozóknak s azok Ígéreteinek felül. 

Mi részünkről kívánjuk, hogy az az 
életrevalóság, mely a társaság összeállá-
sában nyilvánult, továbbra is fennmarad-
jon s ha az egyetértés és összetartás is 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Bűkor mi is korcsolyáztunk. 

(Visszaemlékezés.) 
Mikor Xáczikát vagy Imrecskét az utón fel  s 

alá korcsolyázni látom azokkal az éles uezeltalpu 
korcsolyákkal, mindig bizonyosjólesó visszaemlékezés 
rajzolódik emlékeim közé azokról a boldog időkről, 
mikor a karácsonyi vakáczióra hazatérve, otthon ne-
kem is legelső és legszorgosabb teendőim közé tar-
tozott, hogy a mult évben a csempe tetején eldugott 
lócsontokat s az ahoz illó vasns pálezát a hiúból 
vagy bárhonnan a föld  fenekéből  is előteremtsem. 

Igaz, hogy sokszor nem ment valami könnyen 
ez az újra szerelés, mert a csontokat év-folytán  el-
vitte a Kozák s unalmasabb perczciben aval mulatta 
magát a csűr alatt, hogy azokat jól összerágva, zsír-
tartalmat vélt felfedezni  rajtuk. Ilyenkor tcri^gsze-
tesen ó is csalódott ugyan, de legfólté§cu**fe 
csalódásom volt nagy, mert a régi Jperel véuyeít| 
helyett a Kozák által évfolytán  a füy«a.kertbe  gyűj-
tött ujabb csontok közül kellett a szerelvény* meg-
ujitni. 

Akármi uton-módon történt is azonban az ujro 
szerelés, de az mindjárt az első nap véget ért s 
kezdődött a csáklyázás nagy erélylyel és még na-
gyobb kedvvel. Hogy miként történt, azt tudják 
mindazok, kik azon időnek gyermekei, de nem tud-
ják a mai gyermekek s talán meg se értenék, ha 
én itt szóval akarnám elmondani. 

Az a felszerelés  íiem került Bemmibe s mégis 

épen olyan testedző mulatságot nyújtott nekünk. mint 
mai gyermekeinknek a Halifax  meg Rolionc-zi kii-
liimlx'izö koresolyái. Sói részben t ö b b gyönyörűségünk 
lelt benne, inert magunk csináltuk, mig most Iinívcske, 
rosz kedvvel köti fel  a koresolyát. lm az nem uj 
és n tuvulyról maradt, mert a tavaly óta mái' kiment 
divatból a Halifax  s most már Xáczikának is Kolionczi 
korcsoly ;i ja van. 

Csáklyázás közben betörtük az orrunkat, be-
zuztuk a fejünket.  Havat tettünk rá s jeges vizzol 
leöblögelve tovább folytattuk  a sportot. Most, ha 
Janika kaszát vet Jóskának s elcsúszik a jégen, 
rettenetes jajgatás lesz a következése s Jóska két 
napig fekszik  ágyban miatta. 

Édes kegyelettel emlékezem vissza arra a víz-
hordó nagy korcsolyára, melyet somlyói deák ko-
runkban a lJéter Alózi szomszédjában levő deákok 
minden szombaton délután kihúztunk a kiesi Somlyó 
oldalába, épen a bokrok szélébe s ott tizen tizenötön 
Jiegy gyei-tővel rákapaszkodva, iszonyú sebességgel 
•rohantunk le a hegyoldalról, egész a patak hidjáig. 
Innen újból visszaczipeltük a nein könnyű jármüvet 
és ismételtük a mulatságot egész addig, mig egyen-
kint belefáradva  meguntuk s hazamentünk az „eresz-
kedőből". 

Vagy ki ne emlékeznék azon időből az akkori 
legmodernebb korcsolyázó eszközre a „glics"-re, 
melyet hasonlóan magunk faragtunk  két darab bükk-
fából  s annyival volt kényelmesebb a lócsont csák-
lyáknál, mert az orra keményen szoritotta lábunkat 
h a mellett kender madzaggal lábunkhoz is kötöztük. 
Hu ennek talpát kriuolin-abroncscsal meg is vasaz-

tuk, akkor olyan korcsolyázó szerszámunk volt, mely 
| nz akkori kor legfinnyásabb  követelményének is 
: büszkén megfelelt.  Ezzel már az országúton is lehe-
J tett iizni a sportot. 
j Azon idúból maradt fen  mostanra mint anek-
dota, — de akkor igaz volt — az udvarhelyi deákok 

' sportjából egy emlék. Kimondom már ezt is. 
A .szeminaristák egy szép holdvilágos eatén 

kiczipcltck egy erdöló szánt valamelyik szomszéd 
udvaráról a gimnázium régi épülete mellé, hol egy 
lejtős, kis uteza nyúlik be. (Lehet, hogy ez a kis 
utc-za most másként van szabályozva.) A dombon 
rákapaszkoJott a szánra minden eleven szeminarista. 
így megterhelve, a száll vad sebességgel sikult a 
kis iitczán befelé.  Kenu egyszerre megakadt s a 
rémült szeminaristák egy még sokkal rémültebb csa-
lád körében találták magukat. Volt mindkét részről 
általános sikoltozás s az egyik részről e sikoltozást 
általános futás  követte, mely alatt a szeminaristák 
átkozott futását  kell érteni. Mondanom sem kell talán 
magyarázatképen azt, hogy az erdóló szán egy roz-
zant házikónak falát  döntötte be s ezért volt a futás 
és ijedtség, 

Ilyenformán  korcsolysztunk mi gyermekkorunk-
ban, melyről a más nemzedéknek már alig van fo-
galma. Ilyen volt a mi téli testedző mulatságunk. 

A mai gyermekek azt mondják rá, hogy az 
valóságos barbár mulatság volt s jelentik az apjuk-
nak, hogy az egyik korcsolyáuak a '«savarja meg-
tágult s a puskamüveshez vagy a lakatoshoz kell 
vinni, hogy a csavart erősítse meg. 

Hja! Változik a világ. (e.) 
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meglesz, akkor elmaradhatatlan a társa-
ság kitűzött czéljának elérése, mely nem 
egyéb, mint az, hogy a vasutépitkezésböl 
származó vállalkozási haszonnak egy ré-
sze legalább megmaradjon a csíkiak ke-
zei között. * 

Közgyűlési. 
C s i k-S z e r e il a, (lecz. 30. 

A cs ik i v a s u t é p i t k e z é s í és élel-
mezési r é s z v é n y t á r s a s á g alakuló közgyű-
lését deczember hó 29-én tartotta a vármegyeház 
nagytermében. 

Az alakulás iránt oly nagy volt az érdeklő-
dés, hogy a részvényesek majdnem teljes számmal 
— 300-on felül  — jelentek meg. A vármegyeház 
nagyterme ritkán látott nagyobb közönséget. A 
megye minden részéből képviselve volt a társada-
lom minden rétege; nők és férfiakkal.  A közgyű-
lés elnökéül Vajna Tamás, nyug. kir. törvényszéki 
elnök, cs. és kir. kamarás kéretett fel,  ki a köz-
gyűlést megnyitván, Becze Aulai és itj. Molnár 
József  alapítók számoltak be a társaság megala-
kítása érdekében eddig kifejtett  munkásságuk ered-
ményéről, mely szerint jelentették, hogy az ötven-
ezer forint  alaptökével tervezett társaság alaptö-
kéje tetemesen tuljegyeztetett, a mennyiben ezer 
drb részvény helyett Ití75 drb jegyeztetetvén, ösz-
azesen 83,750 frt  alaptöke biztosíttatott. Erre a 
közgyűlés elhatározta, hogy a részvény alájegyzé-
seket nem redukálja, sőt még azon jegyzéseket is 
elfogadja,  melyek a közgyűlés folyama  alatt tör-
ténnek. A jegyzések azonnal megindulván, még 
további 51 drb részvény jegyeztetett. így össze-
sen 1726 drb részvény 86,300 frt  alaptőkét bizto-
sítván, ez összeg alaptőkéül nyilváníttatott s a 
jegyzések lezárattak. 

Ezután az alapszabálytervezetet adta elő 
Molnár József  alapító, mely pontonként tárgyal-
tatván, kevés módosítással elfogadtatott.  Az alap-
szabályok értelmében az alapítók fentartották  ma-
gáknak a jogot, hogy a társaság igazgatóságának 
felét  ök nevezzék ki s e szerint bejelentették a 
közgyűlésnek, Jiogy ezen joguk értelmében az igaz-
gatóság tagjaiul Molnár József,  Pap Domokos, 
Csiky Dénes, T. Nagy Imre, Csedő István, Molnár 
László és Kovács Lajos részvényeseket nevezték ki. 

Most következett az igazgatóságba további 
7 tagnak és a felügyelő-bizottságba  4 tagnak a 
közgyűlés által leendő választása. A szavazatszedő 
bizottságba Molnár József,  T. Nagy Imre. dr. Bocs-
kor Béla, Fejér Sándor és Balázs Dénes kikül-
detvén, elnök a közgyűlést a szavazatok beadá-
sának idejére felfüggesztette. 

A szavazatok beadása és összeszámolása egész 
délután 3 órakorig tartott, mikor a bizottság el-
készülvén munkálatával, Vajna Tamás elnök a 
közgyűlést újból megnyitotta a az akkor már gyér 
számban képviselt közgyűlésnek az eredmény elő-
terjesztetett, melynek értelmében igazgatósági ta-
gokká szavazattöbbséggel megválasztanak . Albert 
Béniám, András Lajos, Antal Domokos, dr. Fejéi' 
Antal, Incze Ignácz, Nagy József  és Szebeni Pé-
ter. Felügyelő-bizottsági tagokká választattak : Ba-
lázs Dénes, dr. Bocskor Béla, dr. Csiky József  és 
Madár Imre. E választásokat az elnök határozat 
képen kimondván, egyúttal elhatároztatott, hogy 
ha a megválasztottak közül valaki a megbízatási 
el nem fogadná,  azok helyett a beadott szavazatok 
•szerint legtöbb szavazatot nyert részvényes vagy 
részvényesek fognak  ugy az igazgatóságba, mini 
a felügyelő-bizottságba  behívatni. 

Elnök a megalakult társaság működésére 
Isten áldását kérve, a közgyűlést bezárta, mely-
lyel a jelenvoltak az elnököt éltelve szétoszlattak. 

("•> 

fogadn i .  E mellett bizonyit az is, hogy a mi-
niszterelnök, a nélkül, hogy a monárchia két álla-
mát érdeklő fontos  ügyeket — mint az előre tervbe 
volt véve — elintézte volna, kíséretével együtt 
váratlanul visszatért Budapestre. 

Miniszteri tanácskozás. Deczember hó 
21-én a Budapesten levő összes miniszterek tanács-
kozást tartottak, melynek egyetlen tárgya volt a 
bécsi útra vonatkozó kormányelnöki jelentés, itt 
szerkesztettek meg és írták alá a lemondási kérvényt. 

A szabadelvű pár t értekezlete. A sza-
badftlvüpárt  deczember lió 27-én este igen népes 
értekezletet tartolt. Ez alkalommal vettek bucsut 
a lemondott Wekerle-kabinettöl. Az értekezletet 
D a r á n y i Ignácz alelnök nyitotta meg. Utána 
\V e k e r 1 e Sáudor miniszterelnök mondott for-
mailag is szép, nagyszabású beszédet, melylyel ki-
váló hatást keltett. Beszédét azzal kezdte, hogy 
miután a kormány tagjai oly mértékben nem ré-
szesei a legfelsőbb  bizalomnak, mint az az ügyek 
sikeres és eredményes vezetésére kívánatos volna, 
beadták lemondásukat. <J felsége  azt kegyelmesen 
elfogadta  s az uj kabinet megalakulásáig az ügyek 
vezetésével továbbra is őket bizta meg. Ezután 
köszönetet mond a párt lelkes támogatásáért. Azután 
előadja, hogy ha a 2 évig terjedő viszonylag rövid 
kormányzat alatt nem is ludiák mindazon elveket 
érvényre juttatni, a melyek az adott programm-
nak jelentős részét képezték, de mégis lerakták 
az ezen elvek megvalósításához szükséges alapokat 
és a zászlót, mely rájuk bízatott, tisztán és mo-
csoktalanul hozták vissza. Megtéphette azt a harcz, 
a küzdelemnek vérfoltjai  is meglátszhatnak rajta, 
de mocsok nem tapadhatott rája. Ezután jelezte 
a kounány lelépő tagjainak jövendő magatartását. 
Miután a párttal őket az elveknek, az iránynak 
és a törekvéseknek azonossága kölöt te össze, ezen 
elvi alapon nyugvó kapcsolatot jövőre nézve is 
tentartani kívánják. Felemlíti, hogy a valuta ren-
dezést azon irányban és mód szerint kell sürgősen 
megoldani, melyben ök azt kezdeményezték és fo-
lyamaiba hozták. Az egyházpolitikai kérdésekre 
vonatkozólag azon meggyőződésének ad kifejezést, 
hogy a szentesített javaslatokat sem revízió, sem 
pedig változtatás alá vonni nem lehet, a még hátra-
lévő két javaslatban lefektetett  elvek szintén csor-
bítatlanul fenlartandók  lesznek. A szabadelvű párt 
állal helyeselt és következetesen vallott programúi 
alapj in alakuló kormány létrejöttét előfogják  segí-
teni s továbbra is kitartással és határozottsággal 
támogatni fogják,  míg az annnyiszor helyeselt 
programúinak hü képviselője leend. A kormány-
elnöknek nagy hatású és minduntalan helyeselt be-

értelemben beszélt, mint azt már a szabadelvű 
pártkör értekezletén jeleztük, bejelentette lemon-
dását. A pártvezérek közül a kormányelnök nyi-
latkozatához hozzá szólottak: J u s t h Gyula, 
E ö t v ö s Károly, mindketten elismervén a kor-
mánynak az egyházpolitikai kérdésekkel szemben 
való kiváló magatartását. Ugrón Gábor kímélet-
lenül ostorozta a minisztérium által követelt egy-
házpolitikát. A p p o n y i Albert azonban csak az 
iránt fejezte  ki rosszalását, hogy a kormányeluök 
miért nem fejtette  ki b2vebben a lemondás okait. 

A főrendek  ülése. Ugyanazon uapon a 
főrendiház  is rövid ülést tartott, melyeu a minisz-
terelnök bejelentette a minisztérium lemondását. 
A főrendek  a lemondást minden vita nélkül tudo-
másul vették. 

Olvasóköri közgyűlés. 
Csik-Szentgyörgy, decz. 29. 

Tekintetes Szerkesztő Ur! 
A csikszentgyörgyi olvasókör évi rendes köz-

gyűlését 1894. deczember 27-én tartotta meg, a 
melynek lefolyásáról  bátor vagyok az alábbiakban 
a tekintetes szerkesztő urat azza! a tiszteletteljes 
kéréssel értesíteni, hogy annak becses lapjában 
helyet engedni szíveskedjék. 

A gyűlést, a melyen a lagok csaknem teljes 
számban megjelentek, Gergely Péter elnök meg-
nyitván, olvastatott a titkári jelentés, a melyben 
egyebek közt fel  lett említve, hogy az olvasókör 
márczius 15-én az egylet helyiségét nemzeti szinü 
lobogóval ékesítette fel  és diszgyülést tartott, a 
melyen az akkori elnök Szabó Márton alkalmi be-
szédére a kör Kossuth Lajost éltette és egy hét 
inulva az olvasókör azért ült össze, hogy a magyar 
nemzet megdicsőült nagy halottja Kossuth Lajos 
iránt érzett kegyeletét lerója. Hervadhatlan érde-
meit jegyzőkönyvbe iktatta és temetése napjáig 12 
napig gyászlobogót tűzött ki. 

Az év folyamán  az olvasókör halottja Káüya 
György közgyám, 48-as honvéd, kit a szabadság-
harczban a begyuladt lőporos láda, a melynek te-
tején ült, a levegőbe röpített, a minek következ-
tében súlyos égési sebeket kapóit. 

Az olvasókör és népkönyvtár az év folyamán 
szédjére Darányi Ignácz válaszolt szintén szép és a ^ t község házából a lóin. kath. iskolaépület 
hatásos beszédben. Mély meghatottsággal hangoz- j a l k a | n l a s helyiségébe költözködött át és ugy 
tatta, liogy a kormány helyeiül diadala tftopontián  . . ^ . . ... ...... , , I U . 
távozik, hogy politikájának végrehajtását megköny-,llt" m i n t »»">tt m , n d e n (l,-> n e l k u l k a »» o t t s z á l l á 8 > 
nyitse és biztosítsa, példát adva a jövendő időknek,'a miért fo-ulják  a községek képviselőtestületei és 
hogy miként kell az egyéni érdekek félretételével  az' iskolaszéke ezen az uton is a kör hálás köszönetét. 

P O L I T I K A I MOZGALMAK. 
A válság. A már hosszas idő óta lappangó 

válság karácsony hetében teljesen akuttá vált 
Deczember hó 2C án V^ekerle miniszterelnök ki-
rályi kihallgatásra Bécsbe utazott, ö felsége  a 
kormányelnököt délben egy órai magánkihallgatáson 
fogadta.  A kihallgatás lefolyásáról  a dolog termé-
szete szerint majdnem semmi sem szivárgott ki 
annyi azonban tény, hogy a minisztérium sorsa 
ezen kihallgatás alkalmával dőlt el, oly eredméuy-
nyel, hogy a k o r m á n y b e f o g j a  a d n i le-
m o n d á s á t és hogy a k i r á l y e z t a 1 e-
m o n d á s t h a l a d é k t a l a n u l el is f og j a 

elveket szolgálni. Beszédét igy végezte : „Köszön-
jük a bizalmat, melyet irántunk egyenként és ösz-
szesen tanusitoltak. A kapocs közönünk sem meg 
nem szakad, sem meg nem lazul. A mi viszonyuuk 
csak alakot cserél Mi a bizalmat bizalommal, a 
ragaszkodást ragtszkodással fogjuk  mindenkor vi-
szonozni s magunk tartása olyan lesz, hogy el-
lehessen egykor rólunk mondani, hogy mi méltók 
voltunk önökhöz s hogy a milyen jellemes volt a 
kormány, ép oly politikai jellemet tanúsított a párt 
is, melyet maga után hagyott. A nagy helyesléssel 
fogadott  elnöki beszéd után még C s á k y Albin 
gróf  emelt szói, kifejt'/te,  li,>jry mély sajnálattal, 
sőt a legmélyebb fajdalommal  vette tudomásul a 
kormányeluök szájából megerösiiését annak, a mit 
már uapok óta mindnyájan tudnak. Az ország ér-
deke azt kívánja, hogy minél előlit) megszűnjék az 
a fölötte  káros és sajnos körülmény, mely a kaiiinet 
visszalépését okozta. Ily szempuiitliól tekintve a 
kérdési, a kormány liu/.aliui szolgálatot teli akkor, 
midőn lemondását bejelentette, épen ezért tiszte-
lettel hajlik meg a lelépő kormánynak ezen hazafias 
ténye előtt. 

A király Budapesten. 0 felsége  a király 
deczember hó 27-én a kora reggeli órákban érke-
zett Biutapestre, hogy meghallgassa tanácsát azok-
nak a főrendeknek  és képviselőknek, kiket a vált-
ság megoldása czéljából magához rendelt. A király 
elsőnek fogadta  W e k e r l e miniszterelnököt, kinek 
hivatalos formában  kijelentette, hogy a k a b i n e t 
l e m o n d á s á t e l f o g a d j a .  A kormányelnök 
után V a s z a r y Kolos biboros lierczegpriinás, 
majd S c h l a u c h Lörincz nagyváradi kardanális, 
később S z 1 á v y József,  utána K á r o l y i Tibor 
gróf  főrendiházi  elnökök, Bánffy  Dezső báró, 
P e r c z e I Dezső és A n d r á s y Tivadar gróf 
képviselőházi elnökök logadtattak a király által. A 
király a kihallgatásra meghívottak mindenikéhez 
konkrét kérdéseket intézett s az azokra adott 
válaszokat kegyelmesen meghallgatta. Ezen a napon 
a leghosszabb kihallgatás sem tartott 16 percznél 
tovább. Deczember hó 23-án ő felsége  O r c z y 
Béla bárót, T i s z a Kálmánt, S z é l Kálmánt, A p-
pouyi Albert, F e s t e t i c i i Tasziló és Des-
se wffy  Aurél grófokat  fogadta. 

A képviselőház ülése. Decz. hó 28-án 
a képviselőház ülést tartott. Ezen az ülésen a kor-
mány nevében \Y e k e r 1 e miniszterelnök olyau 

Az uj helyiség bebútorozására három kerek asztalt 
és tizenkét széket készíttetett az olvasókör. 

A népkönyvtárt az E. M. K. E. juniusban 
9 drb bekötött köuyvvel és 2 drb füzettel  szapo-
rította, a miért az olvasókör november 10-én tar-
tott ülésében jegyzőkönyvileg a leghálásabb haza-
fias  köszönetének adott kifejezést.  Köszönetét fe-
jezte ki ezen a gyűlésen még Tompos Mátyás ka&li 
plnbáuosnak a „Képes Családi Lapoknak* öt éven 
át való járatásáért. Markaly Antal helybeli plébá-
nosnak a „Hazánk" czimii lapért és lncze Domo-
kos segéd lelkésznek a „Magyar Szemle" czimü. 
lap átengedéséért. 

A pénztári számadás 21 'J frt  02 kr pénztári 
maradékkal záratott le, a népkönyvtár pedig 194 
értékesebb darabból áll; de ebből a kiküldött bi-
zottság jelentése alapján hiányzik 3 drb. 

Az alapszabályok értelmében az elnök a saját 
és tiszttársai nevében lemondván, következett a 
tisztújítás. A gyűlés a volt tisztikari, a melynek 
elnöke Gergely Péter, jegyzője Márton Károly, 
könyvtárnoka Balási Sáudor, pénztárnoka Beke 
József  s ellenőre Potoczki József  újból megvá-
lasztotta. 

A már felajánlott  lapok mellé megrendelte-
tett : a Budapesti Hírlap, az Ország-Világ, * 
Csiki Lapok a Csikmegyei Füzetekkel, a Mátyás-
Diák és a Falusi-Gazda. 

Márton  Károly. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE 

„c S I K I L A P O K " 
1895. évi hetedik évfolyamára. 

Az általános szokásnak teszllnk ele>-
get, mikor a „Csiki Lapok" hetedik év-
folyamára  olvasóink figyelmét  felhívjuk  s 
uj felhívást  bocsátunk ki elöíizoK'sre; mert 
lapunk a lefolyt  hat év alatt bő alkalmat 
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nyújtott arra, hogy olvasó közönsége meg-, 
isincrkedhessék irányával és törekvéseivel. | 

Nem látjuk szükségesnek, hogy hat 
,>v óta következetes figyelemmel  és odu-
áiló igyekezettel követett programmunkat 
iiu'gujitsuk, mert lapunk hat évi folyama 
fekszik  olvasóink előtt, melyre mint múltra 
hivatkozhatunk. 

K múltból Ítéljen olvasó közönségünk 
mi mcghajlunk Ítélete előtt. 

Küzdelmes hat év volt igaz, mely 
liatt nemcsak olvasó közönséget kellett 
-/ereznünk - mondhatnók nevelnünk, 
iianem állandó törekvésünket kellett ké-
pezze. hogy lapunk mellé oly munkaerö-
Aet nyerjünk, kiknek munkássága olvasó 
közönségünk várakozását minél jobban és 
jobban kielégíthesse. 

Programmunk lesz a régi. 
Munkatársaink régi gárdája mellé si 

került vármegyénknek több oly avatott 
tollú munkását megnyernünk, kiknek köz-
reműködése mellett lapunk ugy béltarta-
lomban, mint a közlemények változatos-
ságában emelkedni fog. 

A gyergyói részek érdekeinek kép-
viseletében líochschild  Lajos főmunka-
társunk továbbra is megmarad az állásá-
ban, mig a belső dolgozótársak sorában 
liartalis  Ágost, Lakatos  Mihály (segéd 
szerk.), Sánthn  Simon és Vilos  Mózes 
eddigi ismert tollú munkatársaink járul-
nak közleményeikkel a lap béltartalmának 
emeléséhez; sikerült megnyernünk dr. 
GyörH'y  (îyula, ifj.  Molnár  József  és dr. 
Tódor  József  országos képviselőket és 
dr. Szilvássy  János orvos urat, kiknek 
állandó közreműködésére számitnunk sza-
bad lesz. 

Vidéki munkatársaink és levelezőink 
egész sora fogja  naponta a vidék társa-
dalmi életében előforduló  mozzanatokat 
lapunk olvasóival közölni, kiknek sorából 
az Antul  József,  Baka  József,  liuka  Já-
nos. ' ">ászúr  Nándor, Csiszér  Pető. Éltes 
•Jánus. Unss/ii  Ferenez, Józsa  Sándor, és 
Konc/.  István neveit emiitjük fel.  mintegy 
tájékozásul arra, liogy a vidék érdekeire 
is mily sulyt kiváltunk fektetni. 

Végül el nem mulaszthatjuk azon tö-
rekvésünknek kifejezést  adni, hogy olvasó 
közönségünk megszaporodott s még inkább 
szaporodandó számával s e mellett a fo-
kozottabb igényeknek minél megfelelőbb 
kielégithetése végett, elhatároztuk, hogy 
lapunkat  a legközelebb  jövőben — vagy 
talán napok alatt  mint politikai  köz-
lönyt fogjuk  kiadhatni.  Xrm  azért.  hogy 
a lappal  nagv politikát  űzzünk  s nrm 
azért,  hogy n lap e minőségében  vala-
mely uralkoiló  párt politikájának  sze-
gődjék  szolgálatába.  Imni'in  egyszerűen 
azért,  hogy a lapban naponként  meg-
beszélendő  társadaimi.  közgazdasági,  köz 
igazgatási  és más kérdések  politikai  vo-
natkozásukban  is szabadabban  tárgyal-
hatók  legyenek. 

Az általunk ezélba vett és legjobb 
reményünk szerint már a legközelebbi 
jövőben megvalósítandó azon változtatás, 
hogy a „Csiki Lapok- politikai iránynyal 
is fog  bírni, továbbá az ezen változtatás-
sal járó nagyobi) felelősség  által felölelt 
intenzivitás, okozói annak is, hogy újév-
től kezdve lapunk fején  a felelős  szer-
kesztő neve mellett csupán még a gyer-
gyói részeket képviselő főmunkatársunk, 
jobban mondva társszerkesztőnk neve fog 
feltüntettetni,  többi fő-  és belmunkatár-
saink nevét egyedül jelen programmuuk-
baü rtnelvén ki. 

Egyebekben maradunk hívek a múlt-
hoz. Maradunk önállóak, senki érdekének 
alá nem rendeltek, egyedül a köznek 
óhajtva szolgálni! 

Midőn ezt olvasóink szíves figyel-
mébe ajánljunk, kérjük, hogy becses tá-
mogatásukkal tegyék lehetővé, hogy elha-
tározásunkat mielőbb tett követhesse. 

Az elöfizelési  feltételek  maradnak a' 
régiek. , 

Egész évre 4 frt.  i 
Félévre ~ I 
Negyedévre 1 j 

i 
Dr. Bocskor Béla, Györgyjakab Márton, 

felelős  szerkesztő kiadó- és laptulajilonos. 

K V L O J í F f i í i E K . 
— Olvasóinkhoz. Lapunknak suk olyan 

olvasója van, kik nem járathatnak több lapot, de 
azért még is szt-retnek tájékozást szerezni, legalább 
lövi,len a világ folyásáról.  Olvasóink ezen igényei-
nek is megfelelni  óhajtván a lapunk korábbi év-
folyamaiban  szerepelt „Politikai mozgalmak" és 
Pltövid Hírek" cziiiiü rovatokat ismét felujitjuk. 
Az előbbi czim alatt adjuk a hazában történő po-
litikai irányú mozzanatok rövid leírását, az utóbbi 
eziin alait pedig a nagy világban történő főbb 
eseménytk^t fogjuk  röviden összefoglalni.  A nél-
kül tehát, hogy a történteket taglalni és bármely 
irányban tárgyalni óhajtanok, csak egyszei üeu tu-
domására hozzuk olvasóinknak a fent  nevezett 
rovatok alatt. 

— Boldog újévet! Még néhány óra van 
hátra és az 1894-ik esztendő minden ölömével, 
minden bujával együtt az idő végtelen sirjába ha-
nyatlik, a múlté lesz s csak az emlékezetben hagy 
kellemes, vagy fájdalmas  nyomokat. Mire lapunk 
Vll-ik évfolyamának  első száma t. olvasóink ke-
zébe jut, az 189Ő diki újesztendő már beköszön-
tött. Hogy mit rejteget előliünk a titokzatos újév, 
azt még csak nem is gyanítjuk, de az emberi szív 
sajátságos ösztöne folytán  a jobbat reméljük s eb-

| böl kilolyólxg i. olvasóinknak, elöfüetőinkiirk,  la 
jpunk barátainak a beálló ui esztendőben szereu-
csét, megelégedést, boldogságot kívánunk, lloldog 
újévet! 

— Kinevezés. J a k a b Alajos csikszoulmi-
liályi plébánost L ö n li a r t Ferenez erd. róni. katli. 
püspök tiszteletbeli alosperessé nevezte ki. (iratu 
lálunk! 

— Eljegyzés. S a 11 ó Károly gyergyóre 
metei vezértanitó eljegyezte deczember hó 25-én 
T a k á c s Teréz tanítónőt, Takács József  buda-
pesti hivatalnok szép és kedves leányát. Tartós 
boldogságot a s/ép frigyhez  ! 

— Molnár Ákos lapunk bulmuiikatársa a 
felelős  szerkesztőhöz intézett levelében kijelenti, hogy 
súlyos elfoglaltságai  miatt a szerkesztőségből ezennel 

1 kilépik. Lapunk derék és szorgalmad munkatársának 
{ezen elhatározását sajnálattal veszsziik tudomásul. 

— Jótékonyczélu tánczestély. A esik-
szentdomokosi műkedvelő kör 1895. január bó 
8-án a csikszentdomokosi róni. ka'.li. iskola he-
lyiségében a csiksomlyói róni. katli. főgimnázium 
rInternátust s.-gélyalapja" javára szini előadással 

'összekötött zártkörű tánczestélyt rendez. Ezen al-
I kálóimnál szilire kerül Szigligeti Ivlének „Három-
I széki leányok"1 czimü 3 felvonásos  eredeti nép-
színműve. 

— A kaszinó. A csikszerrdai olvasókör, 
vajiy h m:iiL közönségesen nevezzük — kaszinó — 
mar kél évtized óta áll lenn. Alakulásának első 
idejében nagyon szerény körben mozgott, mert 
tagjai s/.áma is kevés volt, de iiiiudig betöltötte 
hivatását, iiihI kis városunkban mindig az inlel-

' lijrens kö/öuség napi találkozó és szórakozó köz-
i pontja volt. A legutóbbi két év óla fokozatosan 
hidegüli el a közönség a kaszinó helyiségének 
látogatásától, meiyt.ol önként, következik, hogy a 
kaszinó most már kevésbbé felel  meg azon liiva-
tá-n ik, melyet betöltenie kellene, li körülménynek 
alig lehet megmagyarázható okát találni A kör 
tagjainak száma alig fogyott  s mégis sokszor na-

I pokoli keresztül alig tordul meg egy-két ember a 
'kör helyiségében. K/ tovább igy neui maradhat. 
Épen azért emiileltük tel, hogy a legközelebbi 

; közgyűlés foglalkozzék  e tárgygyal s találja mód-
' ját. unnak, hogy a kaszinó necsak tagjai számában 
álljon lenn, hanem mint igen hathatós társadalmi 
intézmény is szolgálhassa városunk intelligens kö-
zönségének érdekeit. 

— Karácsonyfa.  Szép ünnepély folyt  le 
decz. 23-án Budapesten azon 10« székely ifjú  ked-
vére, kik a kereskedelemügyi miniszter által Bu-
dapest eu küliimböző gyárak ban és mülielyekbeu 
helyeztettek el mint tánonezok. Az illető gyári 
vállalatok, hol a tánonezok alkalmazva vannak, a 
székely egylet indítványára szép karácsonyfát  ál-
lítottak fel,  mely rakva vilt az ifjak  részére min 
denléle ajándékokkal. Maga a kereskedelmi mi-
niszter, Lukács Béla is megjelent az ünnepélyen 
Felszegby Ferenez iparfelügyelő  kíséretében. Bor-
széky Soma az ünnepélyrendező bizottság nevébeu 
szép beszéddel üdvözölte a minisztert, mely után 
dr. Valló Simon, a róni. kath. flapnövelde  prefek-
tusa s utána Szász Károly ref.  püspök tartottak 
szép beszédeket az ifjakhoz.  Németh Gyula szé-
kely ifja  többi társai nevében megköszönte a gyá-
raknak és műhelyeknek, valamiut a székely egy-
letnek és kereskedelmi miniszternek a ritka figyel-
met és gondoskodást. Végül Lakács Béla minisz-

ter beszéde zárta be az ünnepélyt s kiosztattak 
a tánonezok közt az ajándékok és szerszámok s 
a Korbuly Józsefné  által adott diós patkók. A 
„Szózat" éneklésével az ünnepély véget ért. 

~ A Hilária fellépte.  Kiváló elismeréssel, 
sőt dicsérettel kell megemlíteni azt a szép sikert, 
melyet a gyergyószentmiklósi Hilária fáradhatatlan 
karmesterének : Nyers Károly polg. iskolai tanárnak 
vezetése alait karácsony első napján az örmény 
szertartású misén gyönyörű énekeivel aratott. Uin-
den egyes éuek kitűnő szabatossággal s preczizi-
tással ment; de kiváltán gyönyörűek voltak a 
vegyes kardalok. A siker érdemeiben minden egyes 
tag osztozik ugyan; a legnagyobb rész azonban a 
buzgó karmestert illeti. A karácsonyi mise magasz-
tosságát teljessé tette Görög Joáchim plébános 
lélekemelő, remek szónoklata, melyben Isten dicső-
ségéről és a földi  békességről emelkedett szellem-
beu s gyönyörű formában  beszélt. 

— Vélemény. Ezen czimfl  hirdetményre 
felhívjuk  olvasóink ügyeimét. 

— Szerkesztői üzenet. Ny.  IC  urnák. 
Gycrgyó-Szentmiklós. A küldött czikk jelen szántunk-
ból tárgyhalmaz miatt maradt ki; jövő számban 
adjuk. 

1T.I.K1.ÖS SZIilíKF.SZTÖ : 

Dr. B O C S K O R B É L A . 
I-'ÜMI:XKATÁIÍS IÍVI:HI;VÓIIAN 

H O C H S C H I L D L A J O S . 
KIAHÓ KS I.Al'TlI.VJliONOS 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N Y I L T T E » .*) 
A t. községi elöljáróságok é9 közbirtokosságok 

szíves figyelmébe. 
Regálé kártalanítások szabályszerű felosztá-

sára 2, illetve ÍVj'Vo-ért egy gyakorlott szakember 
ajánlkozik. Czime megtudható ezen lapok kiadó-
hivatalában. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelő  wéget 
nem vállal a Szerk. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt községek elöljárósága küzliirré 

teszi, hogy Kászon-Ujtalu községében gya-
korolandó szeszitalmérési jog folyó  január 
hó 15-én d. e. 9 órakor K.-Ujfalu 
község kivatalos házánál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2839 fit  02 kr. 
A legtöbbet ígérő fog  a fogyasztási  adók 

beszedésével megbízatni. 
Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-

tási ár 10°'«-át az árverés megkezdése előtt 
az árverező bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  hivatalos órák alatt 
a községházánál bárki által betekinthető!. 

K-Újfalu  község elöljárósága, 1894. 
deczember 31-én. 
Illyés Ádám, 

bir». 
Bőjthy Károly, 

kjegyzó'. 

Hirdetés. 
Közhírré tétetik, hogy a Szárhegy köz-

ség tulajdonához tartozó mintegy 40 eZGr 
hold erdős- és nu-zőteriileten gyakorolható 
vadászati és halászati jog az 1895 év fab-
ruár hó 1-től kezdődőleg 6 egymásután 
következő évre 1895. jan. hó 30-án d. 
e. a község hivatalos helyiségében Gyer-
gyó-Szárhegyen tartandó nyilt árverésen a 
legtöbbet i"érő vállalkozónak haszonbérbe 

O O 
adatnak. 

A vadászterület kinyúlik Borszéken tul 
a vármegye és niarostordamegyei birtokos-
ság és a Keletnenlifivtis  erdőségéig ; a ha-
lászteriilet pedig magában foglalja  a Maros 
folyóját,  a Moldovába folyó  Besztercze vizét 
és számtalan sok kisebb havasi patakokat. 

A vadászati jog évi bérletének kikiál-
tási ára 4 0 frt,  a halászati jogé 5 0 ftt-
b a n állapittatik meg, melyhez képest ár-
verezni kívánók az árverés megkezdése előtt 
10°/. bánatpénzt köteleztetnek az árverező 
elöljáróság kezére lefizetni. 

A nyilt árverés megkezdéséig kellő bá-
natpénzzel ellátott és szabályszertileg felsze-
relt zárt irásbeü ajánlatok is elfogadtatnak. 

Egyéb részletes feltételek  hivatalos órák 
alatt a jegyzői irodában megtekinthetők. 

Kelt Gyergy ó-Szárhegyen, 1894. de-
czember 16-án. 

2-3 Az elöljáróság. 
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Szám 637—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birós'gi végrehajtó az 1881. évi LX. 

t-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1894. évi 
4196. p. számú végzése következtében a Pollák és 
Sőhne, ugy Falk József  javára idősb Potoczki Ger-
gely elleD 142 frt  és 50 frt  i  jár. erejéig fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
31G frtra  becsült bolti áruk, női é9 férfi  czipőkböl 
álló iDgóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a kir. járásbiróBág 3338. 
és 4020. 1894, száma végzése folytán  142 frt, 
és 60 frt  tőkekövetelés, ennek 1894. évi augusztus 
hó 1-ső és november hó 3-ik napjától járó 6"/0 
kamatai és eddig összesen 29 frt  80 krban bírói-
lag már megállapított költségek erejéig Csik-Sze-
redában a bolthelyiségbe leendő eszközlésére 1895. 
évi január hó 15-ik napjának délelőtt 8 érája és 
folytatólag  határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 18ol. évi LX. t. cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1894. évi deczember 
hó 20 ik napján. 

Szőllössy Ferencz, 
kir. jliirósági végrehajtó. 

Szám 528—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1894. évi 
4218. p. számú végzése következtében dr. Hoz 
József  ügyvéd által képviselt Jungreis és Weis-
czég javára Benedek Ödön ellen 211 frt  56 kr s 
jár. erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás 
atján lefoglalt  és 632 frt  20 krra becsült bolti 
árukból álló ingóságok nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 2562. p. 1894. számú végzése folytán  211 frt 
56 kr tőkekövetelés, ennek 1894. évi január hó 
1-sö napjától járó 6% kamatai és összesen 45 frt 
55 krban bíróilag megállapított költségek erejéig 
Csík-Madarason leendő eszközlésére 1895. évi ja-
nuár hé 10-ik napjának délelőtti 10 érája batáridőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1894. évi deczember hó 
19. napján. 

S z ő l l ő s s y F e r e n c z , 
kir. jbirósági végrehajtó. 

Az 

Elejtett vadakat 
egész a tilalom vígéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszünk és a 
postaköltségeket is mi hordozzuk. 

Özeket darabonként 7—9 frtiir,  vasrv 
O » & J 

kiló számra bőröstül 40 krért kilónként. 
Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyarós tyúkot drbonként GO krért. 
Fogoly madarat drbonként 40 krért. 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne-

vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kol-
bászt és friss  tormás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajezárban 
számitjük. 

Kuschman testvérek 12 12 vad- és hentes iizlctc Brassó. 

G - T T l v í l ^ I I 
Vakuli |'ári-i kiiliinlogpsiógek! F. Be guerand flls 
párisi pyárából. Giiiuini és lialbólvag jótállás mellett 
tnczatiinkint I, 2, :i 4. 5 vs G !r..' (apottcs amiricains 
tuczatoiikint 3. 4 cs tj frt.  I'iirUi s/.ivacska 2 - (i f,tjg 
gyűjtemény uraknak :i 10 friijr.  Ereileti psasarium 
oclu-miun Meusin .. tanár szerint 1 80 5.20 t'rtig. 
I I Ír lon«n <rt M''"1™ hölgynek nélkülözhetetlen 

a ^Diana-öv" 2.:>0 5 frtig  Hc-
tegápolási czikkek gyári árakon. 10 Irinyi megrende-
lésnél 10"/,, árkedvezmény. Megrendelés pontosan éj 

diseréten eszközöltetik. 
K : E ÎL. E T I J-. 

Cé. é* kir. szab. m'Tvkúlő gyártója 
BUDAPEST. IV., KoronahercEeg-utcza 17. BE. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

„A 1 c s i k i B a n k R é s z v é n y - T á r s a s á g " 
I I I - i k é v i 

r © n cL s s k ö z g y ű l é s i t 
Csik Szentmártontiai i , üz le t i he ly iségében 

1895. j a n u á r 20-án d é l e l ő t t 9 ó r a k o r t a r t j a , 
melyre a részvényesek meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Bizottságok választása. 
2. Az igazgatósági je lentés és zárszámadás beter jesztése. 
3. A felügyelő  bizottság jelentése. 
4. A felmentvény  megadása és a nyereség feletti  határozat. 
5. Az alapszabályok 54. §-ának módosítására vonatkozó indítvány tárgyalása. 
G. Könyvelő fizetésének  felemelése  feletti  határozás. 
7. A vezérigazgató 1895. évi fizetésének  megállapítása. 
H. A pénztárnoki állásnak választás utjáni betöltése. 
9. Egyéb időközben beérkezendő indítványok tárgyalása. 
10. Az évezredes kiállitásbani részvétel. 

Az alapszabályok 42. §-ának kivonata : 
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen, vagy meghatalmazottja által — kinek 

azonban szintén részvényesnek kell lenni — gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban minden 
részvényes a gyűlést megelőzőleg 3 nappal részvényét szelvényeivel együtt a pénztárnál letenni. 

Az „Alcsiki Bank Részvény-Társaság" 
Csik-Szentmárton, 1895. évi jannár. 

Dr. Csiszér Miklós, 
igazg. tag. 

Dr. Molnár László, 
vezérigazgató. 
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3023—3033/1894. sz. 

Folyó évi szeptember hó 26-án személyesen jelentem meg a 

Gróf  Esterházy Géza-féle  cognacgyár részvény-társaság 
budapesti gyártelepén, hogy ott a megejtendő kémiai vizsgálatra cognac-mintákat vegyek. 

E czélból a nagy udvari raktárba é* gyárhelyiségbe mentem, a melyek be-
rendezése a technikai ujabb követelményeknek minden tekintetben meg-
felelő  és tisztasága mintaszerű. A raktárban körülbelül 4 0 , 0 0 0 ( n e g r y -
v e n e z e x ) p a . l a . c z k c o g ; i i a , c volt elküldésre készen elhelyezve, a melyek 
közül minden minőségből tetszésem szerint, vettem egy-egy palaczkot magamhoz. A rak-
tárból a nagy és tágas pinczébe kiséztek, a hol körülbelül 

2 0 0 , 0 0 0 ( k é t s z á z e z e r ) l i t e r c o g u a c 
fekszik  hordókban, minden hordó számozva és csillagokkal jelezve van. Miután azt a 
felvilágosítást  nyertem, hogy a csillagjelzés a minőségét jelenti, ismét minden minőségből 
személyesen vettem mintát, a melyeket külön-külön szakszerűen vizsgáltam. E vizsgálat 
eredménye, hogy az Esterházy-Cognac tiszta bordesztillatum és minőségre 
nézve a forgalomban  levő jobb fajta  cognacokkal egy szinvonalon áll. 

Budapest, 1894. október 9-én. 
Nyilvános kémiai laborium 

P. H. Dr. Neumann Zsigmond, 
1 — 3 kereskedelmi lür vényszéki hites vegyész Budapesten. 

m 
R A T H M O R 

könyvkiadó-Ili va ta la és könyvkereskedése 
Budapesten Gizella-tér a Haas-palotában. 

Szerencsénk van a t. kaszinókat, olvasó és más közművelődési egyleteket és iro-
dalmi barátokat figyelmeztetni,  hogy kiadásaink egy részének: 

50° o é s 40"o-n y i á r l e s z á l l í t á s a 
még 1895. április l-ig érvényben marad. Ezek jegyzéke komoly reflektánsoknak  rendel-
kezésükre áll. 

De többi nagyszabású kiadásaink is a lehető legelőnyösebb feltételek  alatt rendel-
hetők. Különösen ajánljuk a világirodalom egyik legnagyobbszerübb kiadását Arany János 
balladáit Zichy Mihály raj/.ai val, a nagy illusztrált Shakspere uj jutányosabb kiadását, 
Arany, Eötvös, Jókai és a többi remekirók müveit számos fényes  disz- és igen jutányos 
kiadásokban, a gazdagon illusztrált Teleky S. gróf,  Hübner S. gróf,  Stanley, Holub, Be-
nyovszky-féle  utazási müveket, az Akadémia segélyével megjelenő fényes  kiállitásu Tör-
ténelmi életrajzokat több száz képpel és számos kitűnő iró müveit fényes  diszkötésekben is. 

Közel 40 éven át közbizalomban részesülő könyvkereskedésünk,  az országos köz-
ponti nagy könyvtárak, több száz Budapesti és vidéki Iskolai, Közművelődési 
és Kaszinói, Olvasó egyleti könyvtár, a polit. ós tud. élet legtöbb kitűnőségének 
stb. szállítója, ezentúl is lőczéljának fogja  tekinteni az általánosan nyilvánó népszerűséget 
fentartani,  és mindennemű irodalmi megbízásokat a legnagyobb figyelemmel  és lehető leg-
jutányosabban eszközölni. 

M F " Az Antiquariusok által hirdetett minden müvet legalább is azon áron, 
gyakran jutányosabban Bzállitjuk uj példányokban, mint a mely az ő katalógu-
saikban, gyakran ronda mételyeket terjesztő állapotban levő példányok áraként, előfordul; 
kérjük tehát megrendelések alkalmával ily esetleges leszállított árakra bennünket 
figyelmeztetni. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


