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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E G J E L E N I K ^aXfcTIDEIfcT  S Z E R D Á N . 

Előfizetési  ár: 
Kgéiiz évre 4 Irt. 
(Külföldre)  6 IrL 

Félévre 3 frt 
Negyedévre . 1 frt 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak 
Ifélyegdijért  külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyilttéri czikkek 
soronként 10 krért kOrti. 
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Fölhivás előfizetésre. 
A .CSIKI LAPOK" VII. évfolyamának 

január—máczius havi 1-ső negyedére uj 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egészévre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre  : 12 korona (fi  frt.) 
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal liát-
rálékbau vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentinikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1895. január hó. 
.A. „ C s l l s l X j a p o l c " 

szerkesztője és kiadója. 

Ai uj városatyák. 
Csik-Szeredő, jan. 22. 

Mult kedden, folyó  hó lö-én folyt  le 
Csik-Szeredában a képviselő-testület újjá 
alakítása, olyan eredménynyel, melyhez 
sok szó fér. 

Egy évig fel  volt függesztve  a kép-
viselő-testület működése. Hogy miért, az 
iviniak iik'jén volt ismertetve. Most csak 
annyit konstatálunk, hogy a felfüggesztés 
teljesen okus és helyes intézkedés volt. 
Nyomban rá konstatálhatjuk, hogy az ujon 
választott képviselő-testület a réginek pro-
grammja alapján választva, rövid időn — -
talán a legelső gyűlésen - rá fog  szol-
gálni arra a dicsőségre, hogy azt is nyom-
ban felfüggeszszék. 

A trunkusok ugy ejtették meg a vá 
lasztásokat, hogy oda maguk közé alig 
vettek be egy-két Jövevényt". így hát 
az eddigi bölcs irányzat fog  dominálni jö-
vőre is, melynek programmja az, hogy 
meg kell buktatni a városi szervezetet. 

Ha a polgárság szempontjából fognók 
fel  a dolgot, azt tartjuk, hogy Szereda 
csakugyan megérdemelné, hogy falu  vagy 
község még pedig kis község — le-
gyen. Beosztassék egy körjegyzőségbe 
Zsögöddel és Szentlélekkel s a főszolga-
bíró tegye rá a kezét erre az önhitt pol-
gárságra, mely semmi szin alatt nem ké-
pes felül  emelkedni az önérdek színvona-
lán s nem képes megérteni, hogy mit ki-
van a maga saját városának közérdeke. 

A szeredai trunkus polgárság máig is 
azon színvonalon áll, hogy szidja a „jö-
v e v é n y e k e t s távúiról sem képes fel-
fogni  és megérteni azt a megfizethetetlen 
közgazdasági jelentőségét a város emel-
kedésének, inely az abban lakó ősi lakók 
könnyebb megélhetését elősegíti. Ők áll-
hatatosan hiszik, hogy Szeredában azóta 
és a miatt nehezebb a megélhetés, mert 
sok Jövevény" (értsd az intelligencziát 
és a nagy hivatalnoki kart) lepte el a vá-
rost. Olyan apostol nem született erre a 
világra, a ki az ezzel ellenkezőt el tudná 
hitetni. Természetes, hogy erre mi sem 
vállalkozhatunk, legfennebb  regisztráljuk 
e szimptomát és mély sajnálkozásunkat 
fejezzük  ki felette. 

Mikor a megelőző években napi kér-
dés volt a városnak községgé való devál-

válása, akkor minden képzelhető fogással 
bele heczczelték a polgárságot ebbe az 
ellenálló és elégedetlen hangulatba. Köz-
bejött a polgármester választás, mely a 
gordiusi csomót megoldandó volt, de ez 
sem tudta már lecsendesíteni az épen ta-
lán azon oldalról felhajszolt  indulatokat. 
Most a folytatása  következik s talán még 
nagyobb erővel fog  nyilatkozni az ellen-
állás, mint azelőtt. Ezután már az is be-
következhetik, hogy a városi tanácsot 
épen az az elem fogja  székéből kiszoritni, 
a mely a mult választás alkalmával abba 
belesegítette. 

Meg is érdemlik emberül; mert ma-
gának a tanácsnak némely tagjai azok, 
kik ezt a minden józatiul ítélni képes em-
ber előtt kárhoztatott irányzatot, Isten tudja 
minő egyéni érdekből, szítják — sőt ve-
zérlik. 

Sajnos, hogy városunk nagy intelli-
gens közönsége ezen dolgokat csak távúi-
ról nézi s annyi érdeklődéssel sem visel-
tetik ezen nyomorult város közügyei iránt, 
hogy a választás alkalmával szavazati jo-
gát gyakorolja. Kellemetlen egyénileg igaz, 
egy ilyen elkeseredett harcé közepette 
szembeszállni egy oktalan áramlattal, de 
hát hol van a hazafiság  s hol van az egye-
seknek azon semmi szin alatt el nem há-
rítható kötelezettsége, melylyel mindenki-
nek a közügyekért tenni és munkálni kell. 

Ezen ügynek jobbrafordulásáért  min-
den intelligens embernek egy akarattal 
közremunkálni hazafias  kötelessége. 

Ne csak hibáztassák tehát a korlátolt 

_ A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. ; 
A világosság. 

Meg nc rémülj, nyájas olvasó, koránt sem 
ukarlak e helyen tejedet tizikai tételek Itoticzolţţa-
tásával untatni, igazán nincs szándékomban sem a 
Newton kilővellésí elméletét, sem pedig u Huvgens 
rezgési teóriáját fejtegetni  ; nem azért, mintha talán 
ezek is nem lennének elég vonzók és érdekesek, 
hanem csupán azért, mert a mint látni fogod  — hu 
ugyan elég türelmed lesz e sorokat végig olvasni — 
egészen más czéljaim vannak. 

Bibliai mondásokkal sem fogok  jelenleg elő-
rukkolni, hiszen to arnugy is jól tudod, hogy nem 
jó a világosságot a vékn alá rejteni, azt is tudod, 
liogy jó a mi szemeinkkel látni a napot. 

Arról a világosságról sem beszélők, mely a 
teritett asztalokon álló lámpásokból árad szét és 
rózsaszínre feHti  a benne gyönyörködök kedélyét, 
elűzi a búnak és gondnak homályát. 

A nappali világosságról sem szólok, hiszen lá-
tod é» tapasztalod, liogy a jó öreg nap azt hűséges 
mértékben árasztja ugy a jókra, mint a gonoszokra. 

Hanem szólok uz éjjeli világosságról, melynek 
mostanában teljes hiányával vagyunk. Különösen 
akkor, midőn földünk  hü kisérójc, a bájos Luna a 
nappal együtt irja le égi útját s ennek szelid vilá-
gát, amannak tüzes fénye  egészen elnyomja. 

Én a holdat nagyra becsülöm s bizonyára te 
is kedves olvasó ; szelid fényével  hányszor világí-
totta meg uz én vándor utaiinat és hányszor ábrán-
doztál tc is ezüstös sugarai mellett. Épen ezért soha-
sem tudtam mogérleni a nélmi kézdivásárhelyi kántort, 

ki derűs óráiban (a milyen sok volt neki) a hatalmas 
égi lámpást mindig dchoiicsztállu, mondván : ,0 te 
boldogtulan hold, milyen szerencsétlen vagy te ; egy 
egész hónapban csak egyszer telsz meg, inig én 
minden este megtelek". 

Kármilyen jóakarója is a hold az embereknek, 
még is az éjszaka sötétségét nem mi:id nkur oszlat-
hatja el s ilyenkor aztán mi világit nekünk '! 

Kz itt a kérdés ? 
Xo, ez nem nagy kérdés gondolod magadban 

s rögtön meg is felelsz  rá : 
— Ha a hold nem világit, hát világítanak 

lámpák ! 
Kpeu az a bökkenó, hogy most nem vilá-

gítanak a lámpák. 
— Már hogy ne világitnának. hiszen lámpánk 

van elég. 
— Iv/.l én is készséggel elismerem, mort em-

lékszem rá, hogy a mult évben a város podesztája-
nak kezdeményezésére nagy szánni lámpát tánczol-
tuuk össze, de azért még sem világítanak. 

— Már hogy no világitnánuk — mondod — 
hiszen a város költségvetésében néhány száz forint 
van felvéve  gázra (petróleum) és lámpa bélre. 

— Igazad van ! ezt én is ugy tudom, do azért 
még sem világítanak. Nem bizony, mert hogy vilá-
gítsanak, ahhoz nem elég u lámpa, meg a gáz, meg 
a lámpnbél, hanem kell hozzá még egy másik fontos 
tényező s ez — a lámpa gyújtogató. 

Ilyen azonban nincs; ezen fontos  állás most 
roppantul üresedésben vnu, s ezért aztán a beállott 
uj esztendőben a sok lámpa, a rengeteg sok gáz s 
a kilométert kitevő láinpubét daczára is az alkony 

leszállta után egyiptomi sötétség uralkodik a mi ut-
czáinkon. 

Pedig mily kellemes a világosság és mily kel-
lemetlen, alkalmatlan a sötétüég. 

Épen tua-e-itélyről jő.sz, a tsa illatos gőze,'a ki-
tűnő havanna illatú, melyet egész élvezettel változtattál 
füstté,  a szellemes és érdekes csevegés, melynek ré-
szessé voltál, egészen egzáltálttá tesznek, egy ked-
vesen eltöltött estének emlékeivel foglalkozol  — éa 
majdnem lakásod előtt lakk topánoddal vagy brünell 
ezipóddel térdig esel a hideg hóléyel telt kátyúba. 

A város atya nagy megelégedéssel ballag baza 
a disznótorból, csak azt sajnálja, hogy a valódi sel-
meeziből felszálló  bodor füstöket  a nagy sötétség 
miatt szemeivel is nem élvezheti s a mint o felétt 
töpreng ft  mi hápa-hupás gyalog járónk egy kiálló 
szegletébe megakadva hasmánt vágja magát s testének 
azon részét, mely a legnugyobb zsarnoknak mon-
datik, kellemetlen érintkezésbe hozza a zsögödi hegy-
oldalból kifejtett  kövekkel. 

(iárzon ember létedre vacsora után még más-
fél  órát a vendéglőben töltesz, végre haza iudulBZ. 
Útközben mozgást érzesz magúd körül, öröm hangok 
jutnak a halló érzékedhez és igy szólsz : 

— Szervusz, kedves barátom, rég nem láttalak, 
(ugyan most sem látlak), hogy vagy V 

S akkor veszed észre, hogy hűséges vadász 
kutyád fejezi  ki örömét a nem vélt találkozás felett. 

Mindezek nein történnének, ha az utczai lámpák 
világitanának. 

Épen azért kiálts te is, velem együtt ekképen: 
O nemes tanács, o érdemes kommanitás vilá-

gosságot, azaz hojry egy láinpagyujtógatót minékünk 11 
BabilÁa. 
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és teljes egyoldalú felfogásból  eredő hi-
báit a nem eléggé jól látóknak, hanem 
hassanak oda, hogy ezen állapotok meg-
változzanak s a város — mint ilyen — 
ugy teljesítse hivatását, hogy abban végre 
megadással nyugodjék meg az az elem is, 
mely most nyugtalan és ellenáll. 

A m e g y e i k S i i g a z t á s i bizotimág 
ü l é s é r ő l . * ) 
C 9 i k-S z e r e d a, január 14. 

Megyénk közigazgatási bizottsága rendes bavi 
ülését ma tartotta meg Mikó Bálint föispin  ur 
elnöklete alatt, melyen a tagok közepes számban 
jelentek meg. 

Az egyes szakelőadói jelentésekből fölemlítjük 
a következőket: 

1. Az alispáni jelentés szerint mult deczember 
havában 2 fegyelmi  keresel bevezetése lett elren-
delve és pedig: egyik községi elöljáró ellen ha-
gyatéki ügybeni mulasztásért, a másik egy városi 
ás egy megyei tisztviselő ellen az 188C. évi XXIII. 
t,-cz. 1. §. b) pontja szerint minősülő vétségért. 

Tüzeset bejelentetett 11, melyek által G885 
frt  45 kr kár okoztatott; továbbá kiadatott marha-
levél 5500 drb, fegyverszabadalom  3, 15 napos út-
levél 13, egy évre érvényes útlevél 24. 

Bejelentetett az is, hogy a mult évre kirótt 
7248G frt  76 kr útadóból deczember végéig befolyt 
61164 frt  99 kr s hátrálékban maradt 11315 frt 
77 kr, minek nagyobb része mint téves kiróvás és 
mint behajthatlan leirandó. 

2. Az árvaszéki elnök jelentése szerint mult 
hó folyamán  gyámi számadás beadatolt 3, gyámság 
alá került 32, hivatalból felszabadittatott  18, saját 
kérelmére felszabadittatott  14 árva. 

A gyámpénztárba befolyt  2202 frt  79 kr. 
ebből kiadatott az árváknak 2760 frt  80 kr, tőké-
aittetett 700 frt,  maradi a hó végén készpénz 1741 
Irt 99 kr. 

3. A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi viszonyok deczember havában sem vol-
tak kedvezőtlenebbek a megelőző havinál. A heveny-
fertőző  betegségek közül uralgott a roncsoló to-
roklob Csomafalván,  Gyergyó-Szentmiklóson, Békás 
és Tölgyesben 44 

Egyes ipartelepek hiányos és szük kazán 
helyiségeinek megvizsgálása tárgyában leadott ke-
reskedelmi miniszteri rendelet az épitészeti hiva-
talnak kiadatni batároztatott. 

M. kir. pénzügyminiszter nrnak ahbéli leirata, 
melyben tudomására hozza a bizottságnak, hogy 
mult évi jnnius havi gyűléséből hozzá intézett fel-
iratra utasította a pénzügyigazgatóságot, miszerint 
azon két helyiségből álló házak, melyeknél külön 
konyha nincsen és igy az egyik helyiség förendel-
tetése nyilvánvalólag és tényleg is az, hogy kony-
bánl szolgáljon, az osztályozásnál egy lakrésznek 
tekintendők s mint ilyenek adóztatandók meg és 
az ezzel ellentétben álló felfogás  miatti 1894. évi 
téves házosztályadó kivetések általában belyes-
bittessenek, a bizottság által örvendetes tudomásul 
vétetett s közhírré tétel végeit a megye alispán-
jának kiadatni batároztatott. 

Ezek után a bizottság saját kebelében meg-
alakította az albizottságokat és pedig : 

a) A fegyelmi  választmány tagjaiul meg-
választotta dr. Fejér Antal, Pap Domokos, Nagy 
Sándor és Lázár Domokost rendes, póttagjaiul Nagy 
Józsefet  és a kir. pénzügyigazgatót; 

b) a gyámügyi felebbvilelí  bizottságba Becze 
Antal, Madár Imre, Gál Endre és Böithy Endre 
hivalaibéli tagokon kivül dr. Bocskor Bélát, Nagy 
Józsefet  és Györtty Ignáczot, főispán  ur ö méltó-
sága pedig kinevezte : Lázár Djmokost, dr. Fejéi-
Antalt és ifj.  Molnár Józsefet; 

c) a börtöuvizsgáló bizottságba Becze Antalt, 
Madár Imrét, Lázár Menyhértet, Nagy Józsefet 
mely bizottságnak hivatalból tagjai: dr. Molnár 
József  főorvos,  Barllia Ignácz kir. ügyész, Bándi 
Vazul gimn. igazgató, Berger Leó és Dobribán 
Antal járás-orvosok; 

d) az erdei kihágási Il-od fokú  bíróságba: 
dr. Bocskor Bélát, Fejér Antaft,  Nagy Sándort és 
Lázár Menyhértet rendes, Molnár József,  Lázár 
Domokos, Tiltscher Ede és Nagy Józsefet  pót-
tagokul ; 

e) az útadó felszólamlási  bizottságba: Gál 
Endre, Böjthy Endre, Bándi Vazul és a pénzügy-
igazgatót ; 

f)  a néptanítói nyugdíj bíráló bizottságba 
Becze Antalt és Madár Imrét, végül 

g) az erdészeti albizottság elnökéül Madár 
Imrét, alelnökéül Gál Endrét s tagjául Nagy Imrét 

Az erdőőröknek azonnali beállítása iránt az 
erdőfelügyelő  által tett előterjesztés tudomásul vé-betegedési és 12 halálesettel; 

a vörheny Csik-Szentléleken, Zsögödben, Ditróban,' tetett s Töldmivelésügyí miniszter úrhoz felirat  kül 
Remetén, Várhegyen és Szárhegyen 109 betege-|dése batároztatott el azon okból, hogy mivel a 

továbbá a hasihagymáz 
és 1 halálesettel. 

dési és 29 halálesettel 
Szépvizen 48 betegedési 

A szeredai közkőrházbau 72 beteg ápoltatott, 
kik közül meggyógyult 33, javult 1, elhalt 1 s to-
vábbi ápolás alatt maradt 37 beteg. 

4. A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint 
deczemberben egyenes adóba befolyt  58984. frt  91 
kr, hadmentességi díjba 5058 frt  38 kr, bélyeg-
díj és jogilletékbe 9227 frt  26 kr, fogyasztási  és 
ital adóba 17600 frt  64 kr, dohányjövedékbe 14778 
frt  09 kr. 

5. Az épitészeti hivatal főnök  jelentése sze-
rint a megye területén lévő összes megyei és állami 
ntak állapota deczember havában jó volt. s azokon 
közlekedési akadályok nem fordultak  elő s az épít-
kezések szüneteltek. 

Kereskedelmi miniszter ur által a megyei 
utaknak a törvényhatóság által lett megállapítása 
helyben hagyatván, a szereda-sepsí-szentgyörgy és 
szentkirály-kézdi-vásárhelyi 62 klmtr útvonal a 
szentmártoni, a szereda szentdomokoai és szereda-
mindszenti 67 klmtr útvonal a szeredai és a szent-
domokos-tölgyesi, gyergyó-szentmiklós-parajdi, to-
vábbá a ditró-topliczai 92 klmtr útvonal a szár-
hegyi utbiztosnak osztatott be felügyelet  végett. 

6. A kir. ügyész jelentése szerint a megye 
területén lévő bírósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  201 volt s ebből elitélt 176. Büntetés 
idejét kitöltötte 120, maradt letartóztatva 50. 
Bűneset feljeleutetett  68, melyek közölt fontos 
eággal biró nem volt. 

A fogházak  biztonsági és egészségi állapota 
jó volt s fegyelmi  eset sem merült fel. 

7. Minthogy Éltes Elek kir. tanfelügyelő 
nyugdíjaztatott s főispán  ur ő méltósága az ülés 
szinén bejelentette, hogy az ürességbe jött állásnak 
betöltéséig a tanfelügyelői  teendőkkel ideiglenesen 
Böjthy Endre árvaszéki elnököt bízta meg, ez 
utóbbi jelentést tett arról, hogy a tanfelügyelői 
ügyek vezetését e hó 8-án megkezdette, az ez évi 
flgydarabokat  átvette, de azok között a mai köz-
gyülésre előadandó tárgy nem fordult  elő. 

8. A folyó  ügyek közül fölemiitjük  a követ-
kezőket : 

A brassó-tölgyesi törvényhatósági közút 
157—159. klmter szakaszán az úttest mindkét ol 
dalának száraz kőburkolattal 2 év alatt leendő 
ellátása, valamint a Knrficzpatak  szabályozása tár 
gyában kiadott alispáni végzést Szárhegy község 
elöljárósága megfelebbezvén,  a neheztelt határozat 
helybenhagy atott, 

községek közül vannak olyanok, kik az erdőőrök 
felállításával  járó tetemes köliségeket hordozni 
képtelenek, engedtessék meg minden község részére 
egy bizonyos erdőterületnek oly czélból való ki-
szakitása, hogy abból az alkalmas fák  elárusittas-
sanak b az azutou befolyó  jövedelem az erdőörök 
fizetésére  fordittassék. 

Végül a pénzügyigazgatóhoz kérdés intézte-
tett, hogy bir-e tudomással arról, hogy a kincstár 
által a honvéd lő- és gyakorlótérhez megvett terü-
letek után eladók bélyegilletékekkel rovattak meg ? 

Mire az igazgató kijelentette, hogy arról tu-
domással nem bir s az ügyet azonnal megfogja 
vizsgálni és a jövő ülésen kellő felvilágosítást 
fog  adni. — 

V Tárgj halmaz miau ktactt. Szerk. 

Farttaugi téma. 
Szinte 

tollúnkat ez 
a legkomolyabb tárgy az. a mely 
időszerű mondani valókra inspi-

rálja. És ne látszassák a legkevésbé paradokszon-
nak, hogy a mulatozás e virágzó idejében a 
farsangi  bohóságok e gondfeledt  szezonjában 
megütjük a komolyabb érzelmek hangját azzal 

mohó vágygyal, vajha sorainkat nem csak 
elolvasnák, hanem meg is szívlelnék. 

Mert nem ugy van már mint volt régen. 
Ma már nincs kedélyes mulatozás, csak feszelgő 
csillogás. Az emberiség a legkevésbé sem lett 
boldogabb, hogy igényeit kifejlesztette.  Hanem 
igen is, boldogtalanabb lett. Mert a családokba 
az oktalan költekezés a legszomorúbb katasz-
trófákat  vitte, mert a társadalmat dekompo-
nálta. Mennyi szatíra van abban, hogy demok-
ratikus korunkban hány féle  széttagoltság mu-
tatkozik a társadalomban. Nincsen olyan kis 
városka, hol a koketteriának legalább baczillusait 
ne látnók az egyes vigasságok alkalmával. Ez 
azonban a családok dolga és legyen kinek az 
ö tetszése szerint, ha a közérdek múlhatatlanul 
nem követelné szanálását, bizonynyal szóvá se 
teszszük. De mi magyarok igen messze állunk 
a fényűző  francziáktól,  a kiket majmolunk. A 
francziáknak  lehet léháskodni és ezek között 
az arra éretteknek elzülleni, a mi nekünk nem-
zeti veszedelem, hogy a fényűzés,  gondtalan 
könnyelműség és az ezek folytán  elvesztett be-
csület revorvert juttat egyesek kezébe. 

Vagy a kiket végzetük nem is állított e 
rideg alternativa elé, azoknak is a gondtalanság 
e tomboló szezonjában vérzik szivök, mert tár-
sadalmi konveniencziáink szerint az árral kell 
úszni ok. 

Azokra a valóban jobţ? sorsra érdemes 
családapákra gondolunk, a kiknek a sors ked-
vezése nem juttatott annyi vagyont, hogy a 
lukszuse káprázatos idejében a többiekkel lépést 
tarthasson, kényszerül az adósságcsinálás ingo-
ványába lépni, odakényszeriti a hamis felfogá-
son alapuló apai szeretet, mely szerint tartozik 
gyermekeinek megadni a költséges elvezetet, 
hogy az szerencsét csinábon és odakényszeriti 
az álszégyen, a félelem  attól, hogy a társaság 
benne a Harpagoni, vagy a félszeg,  lelkiisme-
retlen családlentartól fogja  kigúnyolni. 

Nevelésünk pedig nem olyan, hogy a Ka-
tók és Kataimák benne tul nagy számban le-
ledzeiének, ne csodálkozzunk tehát, mikor itt-ott 
felötlik  a család katasztrófája.  Ne csod álkozzunk, 
hanem tegyünk ellene-

A farsangi  fényűzés  e korszakában ám jöjj 
el te, emberi véleményeket, közérzületet, er-
kölcsöt átformáló  szellemi renészánsz, térjünk 
vissza a családi pátriarkális életre, melytől oly 
messze eltértünk. 

Ide-oda a családi fészek  bája kialszik. Ki 
ne tapasztalná, hogy az agglegények száma meg-
sokasodik. És a felötlött  eszme egyenesen el-
vezet a kérdés legfontosabb  részleteihez; kába 
remény többé és a kik ezekre építenek, csak 
szerencsevadászok, a kik a/.t hiszik, hogy a 
sima parketten indulnak meg a házasságok, kép-
telen régi felfogás,  a melynek ma semmi alapja. 
Sőt merjük mondani, hogy a hívságos életnek 
ragyogójukszusa nagyon sok házasulásra törekvő 
embert elriaszt. Ezért papák kár a költségért. 
Ma a házasságok nem az égben, legkevésbé a 
sima parketteken, hanem a járásbíróság, avagy 
törvényszék telekkönyvi osztályában köttetnek. 

Igazán ma-holnap arról kell gondoskodni 
a szülőknek, hogy leányaikat valami kenyérke-
reseti pályára való kiképzés által mentsek meg 
a késői leánypártához, az előítéletes világ os-
tobasága által fűzött  szégyenkezéstől, minthogy 
arra, hogy szive választottja, vagy legalább el-
fogadható  kérője legyen, többé számítani alig 
lehet. 

Pedig a nemzet erejének gyökerét a csa-
ládok képezik, ha a családalapitási kedv meg-
csökken s helyét az állandóságot né külöző er-
kölcstelen együttélések foglalják  el, tönkre fog 
jutr.i a nemzet. E szerint a törvényhozásnak e 
nagy és ismét megujuló társadalmi seb gyógyí-
tásáról kell gondoskodnia. 

A fényűzés  kultusza ha kisebb lesz, akkor 
a hozomány vadászás is enyhülni log. A szülők-
nek már a zsenge kortól munkához kell szok-
tatni a leányokat, korán meg kell ezeknek ta-
nulniok, hogy az élet nem örök tavasz, mely-
ben tarka pillangóként gondtalanul röpködlet-
nek az örömök folyton  nyiló virágai között, 
hanem a hamar elmúló tavasz s a rövid nyár 
útán a zord idő is elkövetkezik, a mikor a 
könnyelműség és munkátlanság hideg szobáiban 
és üres kamara mellett nyomorog; idejében 
tájékoztatni kell arról, hogy az a nagyon óhaj-
tott fejkötő  nem az urizálás, nem a hivalkodás 
kifejezője,  hanem egy magasztos és nagy fárad-
sággal, sok lemondással betölthető életpálya 
nemes jelvénye, melyet megszerezni nem nagy 
dicsőség, de méltatlanul viselni nagy szégyen. 

A szülők leányaikban nc bábokat nevel-
jenek, hanem honleányokat, kik át vannak hatva 
rendelteté.-ök nemességétől s értik, hogy mit 
tesz az: Magyar nőnek s/.ületni nagy és szép 
gondolat! 

P O L I T I K A I M O Z G A L M A K . 
A válság, mely majdnem egy teljes hóna-

pig tartotta izgatottságba hazánk közönségét s 
melynek indító okait még inai napon is titokteljes 
fátyol  borítja, az uj kormány, a Bánffy-miniszte-
rium kinevezésével le van bonyolítva. Igazán sa-
játságos, majdnem érihetetlen a helyzet. Csupán 
a személyek változtak, egyéb maradt a régiben, 
a régi kormány által adott programra az uj kor-
mány által fenn  van tartva a maga egészében, azt 
a mit a lelépett minisztérium kezdeményezett, az 
uj vállalkozik megvalósítani és ebben őket a sza-
badelvű párt teljes erejével támogatni fogja.  An-
nál harcziasabb hangulat uralkodik az ellenzéki 
pártoknál, köszörülik, élesítik a fegyvereket  s 
minden jelenség oda mutat, hogy a honatyáknak 
zajos tanácskozásai lesznek; ennek tünetei egyéb-
iránt már akkor mutatkoztak, midőn az uj kor-
mány a háznak bemutatta magát. 

Az u j kormány tagjai a hivatalos esküt 
ö felsége  kezeibe f.  hó 16-án délelölt 11 órakor 
tették le a magyar királyi udvartartás nj sza-
bályzatának értelmében. Az eskütételnél jelen 
voltak S z é c h e n y i Gyula gróf  főajtonálló  mes-
ter és T a r k o v i c h miniszterelnöki államtitkár. 
Elsőnek esküdött fel  B á n f  f  y báró miniszterel-
nök, azutáu L u k á c s Liszló pénzügyi, Da-
n i e l Ernő kereskedelmi, P e r c z e 1 Dezső bel-
ügyi, W las s íe l i Gyula közoktatásügyi és Er-
d é l y Sándor igazságügyi miniszterek. Az eskü-
tétel után ő felsége  az egész kormán} t hosszabb 
kihallgatáson fogadta. 
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Az ő felsége  személye körüli tárczát a! 
miniízterelnfik  J ó s i k a Samu báró, vo!t belügyi 
államtitkárnak ajánlotta fel,  ki azt el is fogadta.' 
J ó s i k a báró az esküt vasárnap délelőtt tette le. 

A régi kormány tagjai folyó  hó 16 án 
és H-én vettek bncsat minisztériumaik személy-
zetétől, egyen egyen a legnagyobb óvác/.iókban 
részesültek, ugyanezen napokon vették át az uj 
miniszterek is hivatalaik vezetését. 

Miniszteri tanácskozás volt e hó 17-én. 
Kkk«r állapították meg a kormány nyilatkozatát, 
m, !yet li á n f  f  y báró a szabadelvű pártkörben 
jan.iir hó 18-án, az országházban pedig január 
in-én terjesztett elő. 

A szabadelvű pá r tkörben jan. 18-án mu-
tatta be magát az nj kormány. Az értekezletet 
D a r á n y i Ignácz alelnök nyitotta meg s rögtön-
it adta a szót a miniszterelnöknek. A miniszter-
elnök rövid beszédben jelezte, hogy az uj minisz-
térium kizárólag azon irányban fog  ínöködni, melyet 
a lelépő kormány követett, tehát nem uj rendszer 
f.i?  következni, hanem csak folytatása  az előbbinek. 
A miniszterelnök előterjesztését rokonszenvesen 
fi>iradták  s elnök a párt nevében igen meleg hangon 
válaszolt reá. Szólottak még Boi oss Béni, Hege-
dűs Sándor ás K ő r ö sy Sándor, kik mindnyájan 
biztosították a kormány tagjait a párt támo-
gatásáról. 

Az ellenzéki pártkörök a fentebb  emli-
tut napon szintén üléseket tartottak s ezeknek 
lefolyásából  konstatálhatjuk, hogy a hangulat a 
nemzeti pártnál továbbá a 48 as és függetlenségi 
pártnak a kormány iránt szerfelett  ellenséges. 

A képviselőházból. A képviselőház jan. 
19 én ülést tartott. Az ülésen a képviselők igen 
nagy számban jelentek meg és a karzatok is zsú-
folásig  tele voltak. Az ülést A n d r á s s y Tivadar 
vezette. Az elnöki előterjesztések után felolvasták 
a királyi kéziratot, azután Bánffybáró  terjesz-
tette elő programmját. Hangsúlyozta, hogy az 
irányzat határozottan szabadelvű lesz, a czél pedig 
a magyar államnak magyar nemzeti irányban való 
fejlesztése,  a magyar állameszme biztosítása és 
ientartása. A nemzetiségekkel szemben tekintettel 
lesznek azoknak a törvény által biztositottt jogos 
igényeire. A inár szentesitett egyházpolitikai tör-
vényeket annak idején végre fogják  hajtani, a 
ni»!» Íiiíji;űben levőknek pedig teljtartalmulag igyek-
szenek érvényt szerezni. A katholikus autonomia 
és konsţura rendezése, a közoktatás, közgazda-
sági viszonyuk javítása, főgoudjukat  fogja  képezni 
A miniszterelnök beszéde alatt a közbeszólások-
nak. nevetésnek nem volt vége hossza, az elnök 
tilív•-hneztetései nem használtak, utoljára kénytelen 
volt a képviselőket névszerint megszólítani. Az 
ellenzéki tagok szertelenkedéseit, a jobb oldalról 
szüntelenül felhangzó  éljenzés sem volt képes 
ellensúlyozni. A pártvezérek köuil: J u s t Gyula, 
Apponyi, S e r b á n és E ő ' v ö s Károly szó-
nokoltak mindnyájan meglehetős ellenséges indu-
lattal. Felszélalt még P o l o n y i Géza, ki a kor-
mányon kívül még Szilágyi Dezsőt is megcsipkedte, 
továbbá S e r b á n Miklós, ki a nemzetiségi köve-
telések kielégítését hangoztatta. 

A főrendiház  ugyanazon napon szintén 
ülést tartott. Itt a kormányt sokkal rokonszenve-
sebben fogadták.  Az ellenzék részéről Z i c h y 
Nándor beszélt, kijelentette, hogy az egyházpolitika 
terén eddig vallott elveit felfogja  tartani, egyéb-
iránt az nj kormány üdvözölte. 

K V L O N F f i L E K . 
— Adakozás a madófalvi  emlékalap 

j avá ra . Gy.-ltemetéről M é I i k Paula k. a. 893. sz. 
gyüjtő-iv kíséretében 8 frt  50 krt. Ezen íven ada-
koztak: Mélik Paula, Mélik Bogdan, Puskás Józsrfné, 
Málnás Antalné, Zakariás Antalné id. Mélik István-
né, ifj.  Mélik István, 1—1 frtot.  Puskás Antalné, 
60 krt. — B u d a p e s t r ő l „A s z é k e l y köz -
m ű v e l ő d é s i és k ö z g a z d a s á g i egye-
s ü l e t gyüjtőivén 12 frtot.  Hozzájárultak: Turóczi 
Adolf,  Szilágyi Sándor, Bedő Albert, Gidótalvi 
István, Kiss István, Nagy Gábor 2—2 frttal.  — 
C s i k-S z e r e d á b ó l O e c z ő Béláné ő nagy-
sága gyüjtőivén 11 frtot.  Ezen íven adakoztak: 
Bajkó Péter 5 frtot,  dr. Fejér Antal ügyvéd 2 
frtot.  Gecző Béláné 1 frt  50 krt. Barla Melinda, 
dr. Csiki József  l - l frtot.  — C u i k v e r e b e s -
r ö l A n d r á s György, András György né, Kovács 
Domokos, Kelemen György 20—20 krral, Ábiahim 
János (Lázárfalva)  és Antal Imre 10-10 krral. — 
Kir la b a b á r ó l Becze József  és Pap József 
csendőrök 50—50 krt. Jeleu számunkban ki vau 
mutatva . . 33 fit  20 kr. 
Az eddigi gyűjtés 2113 frt  0*> kr. 

Főösszeg . . . 2446 frt  26 kr. 
Azaz: Kótezernégyszáznsgyveiihat forint  26 kr. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 

— Kinevezés. A már huzamosabb idő óta 
ürességben levő városi rendőr kapitányi állásra, 
vármegyénk főispánja  K o v á c s János karczfalvi 
körjegyzőt nevezte ki. A kinevezett képességeibe 
vetett bizalommal nagy várakozással nézünk mű-

ködése elébe, mert ha valahol ez országban, ugy| 
Csíkszeredában egy erélyes rendőrkapitány műkö-
dése ugyancsak kívánatos. Arra előre is felhívjuk 
az u ra kinevezett figyelmét,  hogy előre ne az 
irodában, hanem inkább kiinn ragadja meg az 
intézkedések szorgos és szigorú rendjéii'-k fonalát. 
Kiilömben szívesen üdvözöljük uj hivatalában, de 
azon kikötésünknek, liogy a netán ezután is elő-
fordulható  rendetlenségeket időnként figyelmébe 
ajánljuk, előre is kifejezést  adunk. 

— Helyettesítés. Az Éltes Elek kir. tan-
felügyelő  nyugdíjaztatása miatt üresedésben levő 
kir. tanfelügyelői  állás betöltéséig, vármegyénk fő-
ispánja a tanfelügyelői  ügyek ellátására Böjtliy 
Endre megyei árvaszéki elnököt helyettesítette. 

— Éltes Elek Csikvármegye kir. tanfel-
ügyelője folyó  év elejétől nyugalomba vonult. Har-
minczkilencz évig szolgálta a közoktatás ügyét, 
előbb mint a gyulafehérvári,  azután mint a csik-
somlyói lögimnáziumnak tanára, később a gyergyó-
alfalvi  gazdasági felső  népiskola igazgatója lett s 
mint ilyen neveztetett ki Csikvármegye kir. tan-
felügyelőiévé.  Ezen állásban huaz év óta szolgálta 
vármegyénk népoktatás ügyét. Munkássága csendes 
és zajtalan volt s mindig a legjobb egyetértést 
tudta felmutatni  ugy az egyházi, mint a nemzeti-
ségi törekvéssel szemben, a nélkül, hogy az állam 
népoktatási czélja veszélyeztetve lett volua. Ha 
nem is létesített nagy reformokat,  de hatáskörében 
komolyan szolgálta az ügyet, melynek élén állott. 
Husz év óta számos diszes hailék emelkedett a 
vármegye külömböző községeiben az elemi nép-
oktatás ügyének szolgálatára, melyek többé-kevésbé 
az ő közreműködését vették igéuybe. Ily hosszas 
szolgálat méltó jogot nynjt arra, hogy a nyuga-
lomba vonulót a közelismeréx jutalmazza. Kívánjuk, 
hogy a kiérdemlett nyugdijt még sokáig élvez-
hesse 1 

— Képviselő testületi tagok válasz-
tása. Városunk képviselő testületének újra ala-
kítását tolyó hó 15-én ejtették meg BJjthy Endre 
árvaszéki elnök vezetése alatt. A választó polgárok 
legnagyobb része nem nagyon érdeklődött a vá-
lasztás iránt, mindössze csak 82-en jelentek meg 
alkotmányos jogaik gyakorlására. Különösen távol 
tartotta magát az intelligens osztály ) bizonyába 
e miatt történt, hogy a képviselő testületbe olya-
nok is bejutottak, kik arra aligha tarthatnak 
igényt. A választást B ő j t h y Endre választási 
eluök megnyitván, bizalmi férfinkül  kiküldettek: 
Dáv id Lajos, Kovács Fereucz, É l t e s Jakab, 
és L ő r i n c z Ferencz. A szavazás délelőtt 9 óra-
kor kezdődött s eltartott délutáni 4 óráig. Az 

i eredmény a következő: Rendes tagok: M á r t ó n 
! Ignácz. B e c z e Antal, T a m á s József,  D á v i d 
| Lajos, D á v i d János, J a k a b János, S z ö c s 
j Ignácz, G y ö r g y j a k a b Márton, H a j n ó d 
I János, H a j n ó d József  (csütörtök falvi).  T a m á s 
i József,  D á v i d István, E r ö s s Antal, L ő r i a cz 
i Ferencz, M á r,t o n Dávid, K o n c s a g György, 
[Pál István, É t li e s Jakab, Kovács Ferencz, 
ID ó c z i József,  S z o p o s József,  S z o p o s Albert, 
{Kiss Antal, P e t r e s András, póttagok: l i ancz 
Liiinez és E r ő s s E'ek. A választást — a mint 
halljuk — inegtVleb'ie/.t^k. A választásról lapunk 
más heiyén bővebben is megemlékezünk. 

— Két u j dal. M o l n á r Akos és dr. U r-
m á n c z i Nánilor szerzőknek két hangulatos dala 
jelent meg a pesti könyvnyomda részvénytársaság 
kiadásában. Az első darab czime: „Szállj el, szállj 
el fecske  madár", a másodiké: „Hogy te leszel a 
babám'*. Mind a kettő kedves, fülbemászó  szerze-
mény. Kapható Györgyjakab M. és Kritsa Péter 
(Gy.-Szentmiklós) könyvkereskedésében, ára 1 frt. 

— Kinevezések. A helybeli kir. tőrvény-
szék elnöke K é m é n e • Balázs gyergyó-szent-
miklósi járásbirósági dijnokot, a helybeli törvény-
székhez III. oszt. hivatalszolgává és P e t r e s Antal 
helybeli ILI. oszt. hivatalszolgát a második fizetési 
fokozatba  nevezte ki. 

— Halálozás. Márkus Irma-Kapisztrána, a 
gyergyó-szentmiklóüi leánynevelő zárda buzgó és 
tehetséges szororja folyó  lió I6-án, két heti súlyos 
szenvedés utáu, 29 éves korában elhunyt. A bol-
dogult nak tetemét 18-án a közönség általános rész-
véte kisérte a nyugalom helyére. 

— Halálozás. Sepsi-Szentiványi Henter Judith 
Pápai Vajna Sandorné, élete 57-ik évében, rövid 
szeu védés után folyó  hó 16-án Csik-Szenttamáson 
d. e. U órakor jobblétre szenderült. Hült tetemeit 
f.  hó 19-én d. u. 2 órakor Csik-Szenttamáson a 
családi sírboltban helyezték őrök nyugalomra. Béke 
.engjen porai felett! 

— Községi jegyzőválasztás. Gyergyó-
Szentmiklóson az üresedésben volt községi másod-
jegyzői állásra a képviselőtestület folyó  hó 14-én 
Csergő Gyula, újfalvi  kö/ségi jegyzőt felkiáltás 
utján választotta meg. Benne egy munkás és gya-
korlott tisztviselőt nyer a község. 

— Színészet. Mezei Béla színtársulata a 
nia't héten Gyergyó-Szent-Miklósra érkezett a azóta 
itt f.iljlatja  miiködését. Eddig bohózat-, vígjáték, 
néps/inmü s drámai előadásokat mutatott be. A 
társulat tőle kitelhető igyekezettel iparkodik meg-
oldani feladatát  s megnyerni a közönség tetszését, 
in<'ly kedvező véleménynyel van a társulat iránt 
s kellő pártolást tanusit. 

— Tűzoltók tánczmulatsága. A gyergyó-
szentmiklósi önkéntes tűzoltó-egylet saját pénztára 
javára folyó  évi február  lC-án a községház nagy 
termében népies tánezniulatságot rendez, a melyre 
előre is felhívjuk  a t. közönség figyelmét,  ez a 
bál Szt.-Miklóson mindig a legjobban szokott sike-
rülni; a rendezőség élén Hozó Pál alparancsnok és 
Simon Balázs oszt, parancsnok mint elnökök álla-
nak s minden kitelhetőt megtesznek, hogy derék 
tűzoltóink és a közönség jól mulathasson, a készfi-
ietek nagyban folynak  s hogy a tagok egyen-
ruhában jelenhessenek meg, a már meglevő 50 
drb zubbonyhoz ekkor az egylet szabójánál még 
40 drb zuhbony s ugyanannyi nadrág lett meg-
jendelve. 

— Jótékonyczélu estély. A gyergyószent-
miklósi örm. katli. templom javára a gyergyó-
szentmiklósi hölgyek február  2-án nagyobbszabásu 
estélyt fognak  rendezni, melyen hangverseny, buf-
fet.  tombolázás is lesz. A női rendező bizottság 
Lázár Menyliértné, Csiki Kálmánné, Demeter Do-
mokosné, Lizái- Zakariásné hölgyek elnöklete már 
meg is alakult. 

— A „Gyilkos" és „Szt.-Anna-tó" dom-
ború térképei a millenniumi kiállításon. Az „Erdélyi 
Kárpát-egyesület" megyénk e két természeti ritka-
ságát is be fogja  mutatni a kiállításon. Értesülvén 
ugyauis arról, liogy a gyergyó-szentmiklósi polgári 
iskola tantestülete a „Gyilkos-tó" és vidéke dom-
ború térképét, mint taneszközt, ki akarja állítani, 
megkereste a testületet aziránt, hogy a fent  neve-
zett tó plasztikai térképét engedje át az ö kiállí-
tása részére is és egyszersmind felkérte,  hogy a 
„Szt.-Anna-tó" és vidéke plasztikai térképét is 
készítse el számára. A tantestület mindkét meg-
keresésnek eleget kíván tenni a a „Gyilkos-tó" és 
vidéke domború képéhez hozzá is fogott,  mely 
után a „Szt.-Anna-taváf  és vidékét mintázza ki. 

— „Gazdasági számviteli kézikönyv4* 
és számviteli napló 1895-re, összeállította és 
kiadja Laykauf  M. Emil és gr. Grotta Frigyes. 
A munka két darabból áll. Egyik a tulajdonképeni 
napló, a másik a kéziköuyv. A napló rovatokkal 
van ellátva, melyekbe a gazdálkodás különböző 
ágához tartozó bevételek és kiadások jegyezhetők 
be. A kézikönyv útmutatásokat tartalmaz a napló 
vezetésére, nagyobb részit azonban az ország egyes 
vármegyéibe a földárának  és forgalmi  értékének 
kimutatásai foglalják  el. A két könyvnek ára 
együtt 3 frt, 

— Ismét tüz. Sajnos, hogy Nagy-Kászon 
közaégeibeu a szokásos gyújtogatás nagyobb mérvet 
kezd ölteni, alig telik el egy pár éjszaka és a 
nyugvó közönséget a félrevert  harangok zngása 
riasztja tel, ugyanis e hóban 3 gyujtogatásból 
származott tüzeset történt, még pedig f.  hó 4-én 
este 9 órakor K.-Altizi Markaly András csűre gynlt 
meg és égett le, 7-ére virradólag 2 órakor k.-impéri 
Mihálcz István egy fedél  alatt levő csűre és istál6ja 
a belehelyezett takarmánynyal égett le, 14-én este 
11 órakor Balisi Lajos nagybirtokos szalma kazalit 
gyújtották meg, mely teljesen leégett, a kár A 9 
esetben S00 írtra tehető. Ezen esetekkel rövid 4 
hónap óta a gyujtogatásból származó tűzesetek 
száma ö, melyeknél a tettest kipuhatolni nem si-
került s ez csak a csendőrség távol való lakásá-
nak tudható be, s annak, hogy a csendőrség száma 
mindig kevés és a községet annyiszor a hányszor 
kellene leportyázni, nem képesek, e mellett tanús-
kodik az a körülmény, hogy a csendőrség a 2-ik 
vagy 3-ik nap értesül a tűzvész megtörténtéről. 
Az utóbbi 3—4 évben számos oly büntetendő cse-
lekmény történt, melyek eléggé indokolnák a K.-Uj-
faluba  elhelyezett csendőr őrsnek Kászon-Altizbe, 
mint Kászon közpoutjára leendő áthelyezését. 

— Halálos kimenetelű verekedés. Erős 
György és itj. Geréd Antal több társaikkal együtt 
f.  hó 13-án a Csik vacsárcsi korcsmában pálin-
káztak. A kezdetben csendes társalgás később 
hangossá vált s a két névszerint emiitett egymás 
iránt felingerlödve  hagyták oda & korcsmát. Az 
utczán összeszólalkoztak, a veszekedés verekedéssé 
fajult  és ifj  Geréd Antal állítólag ugy megütötte 
Erős Györgyöt, hogy másnap meg is balt. Ifjabb 
Geréd Antalt az erélyes községi biró letartóztatta 
s át adta a csendőröknek, kik beszolgáltatták a 
tőrvényszékhez. 

— Olvasóink figyelmébe.  Mai számúak 
hirdetési rovatában közölt „Esterházy-féle  Coguac" 
czimü hirdetésre felhívjuk  b. figyelmüket. 
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Egy uralkodó herczeg városunkban. 
(Riporterünk lázas jelentése.) 

Szerkesztő ur! 
Ha szenzácziós tudósításomat elméltóztatik olvasni, bi-

zonynyal felfogia  emelni a havi fizetésemet  és cz önvallo-
másra fanyalodik:  ejnje, <Ie tehetséges ember ez az én ripor-
terem. Ugyanis elképzelve, Iiogv milyen színesen tudnám le-
írni, ha egy kilencztagn család széngöz áldozatává lenne, po-
xitiv unalmamban betekintettem a csiki száz éves kalcndá-
riamba. Mintha a darázs csípett volna meg. Törüin a zúzáját, 
hiszen nagy sor van most és magamhoz vettem egy rizsiua 
papirt meg egy tuczat irónt s loholtam a városba. 

Az oláhfalvi  vonat volt megérkezendő. Váltottam egy 
helyi forgalmú  zónabiletát Szered áh a és ott megérkezvén 
az udvari vonat, bejelentettem magamat az uralkodó herczeg-
nek. A herczeg igazán fidélis  ficzkó,  a ki azonnal bnidort 
akart velem inni és azonnal lúrom csillagos konyakot ren-
delt nekem. De szerencsétlenségemre ẑeredában elfogyott  a 
három csillagos konyak. 

Várnak-e a lányok az iiniik városában ? — a mire 
én szellemesen igy feleltem. 

— Ójje! Fölség! Hiszen fölséged  a szezon királya! 
Hízelgő! — mondotta az uralkodó herczeg. Fog-e 

sikerUlni magoknál uralkodásom? Epednek-e értem a táncz-
vágyó hölgyek? 

— Hogyne! De fönséged  nem riporter, én meg az va-
gyok, engedje meg, hogy a kérdéseket én tehessem fül. 

A herczeg elnevette magát. 
— Talán csak nem a kormányválságról? E tekintet-

ben nekem specziális elveim vaunak. IVldául én menten Bu-
koray Abszenczius urat bíznám meg a kabinet alakítással és 
az összes adóhivatalokat a farsang  idejére átalakítanám zá-
logházakká, a hová mindent, csak frakkot,  klakkot, lakkot 
nem szabad becsapni. 

A hcrczeget egy gondolat kapta meg. 
— Remélem a takarékpénztárak lesznek annyi lojali-

tással irántam, hogy a megszorult hálrcndezőknck és lányos 
papáknak készséggel le fogják  számítolni a váltókat? Alit 
gondol? 

— Fönség, én nem vezetem a közgazdasági rovatot. 
Én erről nem gondolkoztam. Inkább azt mondja meg fönsé-
ged, térjhez megy-e sok leány városunkban,? 

— Ez nagjon icdiszkrét kérdés. Egyébiránt telelek, 
kétségtelenül férjhez  megy nagyon sok. 

Ez alatt beérkeztünk városunkba. A szeredai szálloda 
vendéglőse már várta, a herczeg ezt irta be a vendégkOnybe: 

CARNEVAL, HERCZEG. 

C S A R N O K . 
.A. mostolia. 

(Rajz.) 
— Irta: BisEner—Draudt Tekla. — 

A szobában uralkodó, mély csöndet csak az 
ablakhoz verődő fagyos  hópelyhek zizegése s a 
kandalló tüzének perczegése szakították félbe.  Az 
asztalnál, melyre — halvány rózsaszín ernyőtől 
mérsékelt — fényét  veté a nagy, bronztalpu lámpa, 
két nő ült: az egyik fiatal  leány ; fényes,  dus, 
fekete  fürtökkel  fedett  fejét  tenyerébe támasztva, 
az előtte fekvő  könyv fölé  hajlik ; keskeny, fehér 
ujjai a sötét hajzat között eszébe juttatják a né-
zőnek a fűzfa  tövében, sürü lomb kö/.t pihenő 
hattyúk karcsú nyakát. A másik, mintegy harmincz 
éves, szőke, átlátszó arczu asszony : egyike ama 
tündérszerü lényeknek, a kiktől minden peiczbeu 
félve  várjuk, hogy el találnak repülni lel, a fényes 
égbe, hová mindenesetre jobban beillenék. 

— Mamácska, édes, szépen kérlek: mesélj 
egy csöppet kicsi Olgának, — szólalt meg a szőke 
nő Ölében ülő gyermek — látod, nem vagyok 
álmos 1 . . . 

S ennek bizonyságául ugy belecsípeszkedett 
kövér karjaival a szőke asszony nyakába, hogy 
majdnem lerántotta a pamlagról könnyű, kicsi 
mamáját. 

— Jól van, aranyos bébém 1 Mesélek !! Volt 
egyszer egy nagyon szép, karcsú, fekete  hajú 
leány; Leonának hívták! 

— Éppen mint az én szép, nagy testvér-
kémet! — mondja már félig  lehunyt szempillák-
kal Olga. 

A feketehajú  leány föltekint  könyvéről s a 
mint az elbeszélő asssony felé  fordul,  arczéle 
eksztazisba ejtene egy szobrászt. 

— Asszonyom!! Rólam akar mesélni leá-
nyának ?! 

— Nem, Leona! Nem is akartam egyátalán 
mesélni; láttam, hogy az én angyalkám rögtön el 
fog  aludni (itt óvatosan maga mellé helyezi a kis-
alvót.) Inkább egy, egész napon át szövődő vissza 
emlékezés, tört magának utat ajkamig. 

— És ki volt ezen emlék Leouája ? 
— Egy boldogtalan fiatal  mostoha! 
A barna hölgy ajkai körül a megvető guny 

mosolya jelent meg. 
— Minő kár, hogy a kegyed leánya alszik. 

Most elmondhatná : 
— Épen mint az én szép, kicsi mamám! 
Ida — a szőke asszony — haja tövéig el-

pirul, majd kísérteties halványság boritja finom, 
sienvedő vonásait! Néhány másodperczig tart mig 
szólni bir,! 

— Én sohasem vallottam magam boldogta-
lannak, mióta Olga megvan ; talán azelőtt sem.. . 
legalább nem eniVkezem! 

— Térjünk át a mese Leonájára, ha kérnem 
szabad! Érdekelni kezd sorsa ! 

— Tiz éve ma éppen, hogy Pozsonyban, 
Neuilly asszony termeibeu, kiválóan sikerült mű-
kedvelői előadást néztrm, — jobban mondva — 
sírtam végig, bár ez utóbbit rendkívül „shoking"-
nak tartotta kísérőm, a modoros Téryné. A darab 
czime „A mostoha" ; hősnője Leonn, egy hamburgi 
bankár leánya, ki — ugyancsak — hamburgi ban-
kárhoz megy nőül — második feleségnek  A 
bankár neve Fels ; különben, ha jól tudom, Ne-
uillyné, ki maga is hamburgi nő és rendkívül éles 
emlékező tehetségéről híres volt, szabadon dol-
gozta át emlékezetből a darabot s lehet, hogy a 
neveken is változtatott. Leona atyja a tönk szélén 
állott, agg, beteges ember volt; Fels, a dúsgazdag 
özvegy bankár, leánya kezének árán menti meg 
ettől . . . De Leonának jegyese van 

— És hol mulat az — veti közbe keserűen 
a leány, mig választottja férjhez  megy ?! 

— Fokvárosban van, szerencsét keresni! — 
dobja vissza szint' oly keserűen Ida. 

Tovább, kérem! S Leona újra tenyerébe 
hajtja feiét. 

S az jól van igy . . . . Legalább nem látja, 
mint ül ki a beszélőnek arczára a kinos emlékek 
raja ; mint telik meg könynyel a nagy, kék szem 
— nehéz könyekkel — miket lopva kap le onnan 
a fiuom,  fehér  kéz . . . . 

— A bánatos, hallgatag asszonynak hamar 
hírét terjesztették, ho'Ţy gőgös, rideg, szívtelen ! 
Ilyennek hitte őt a háznép, a társaság, ilyennek 
főkép  Károly, Felsnek 22 éves fia. 

— Áh !! A régi történet!! Idős apa, szép 
ifjú,  boldogtalan mostoha ! S egy felnőtt  fiu  !! Is-
merem, untig találkoztam velük a regények lapjain ! 

— Csalódul, leányom!! Leona számon se 
veszi a fiút,  ki viszont gyűlölte mostoháját, vagy 
iegalább is félt  tőle. 

De Felsnek volt leánya is !! A tizenhét éves 
Marit várják az első felvonásban  ; Károly megy 
elébe; mig a vonattól beérnek, előkészíti a szer-
tartásos modorra, melylyel a nagyságos mamát 
üdvözölnie kell s ezzel magára hagyja Leonával. . . 
De Leona eléje siet, karjaiba öleli, kéri: legyen 
hozzá bizalommal; szeresse őt! A leányka szive 
megnyílik e szép szavakra, vallani kezdi, hogy 
szive már választott; de fél  atyjától, ki őt a 
tönkrement N . . . . bárónak szánta, mig viszont 
Károlynak, szintén szive ellenére egy gazdag örö-
kösnőt kellene nőül venni. 

Oh mama! — zokogja végre — szóljon mel-
lettünk ! Ne engedjen mindkettőnket boldogtalanná 
tenni . . . . Azt mondják, itt minden a mama szive 
szerint megy (Leona uusan bólint.) Kérje a papát! 
Oh szánjon meg! 

És arczát Leona ölébe rejti, kinek lábainál 
ült ezideig! Igy kapja őket a belépő Fels,  ki leá-
nyát most is uti ruhában látva, nagy megbotrány-
kozással küldi szobájába toálettet váltani. A ma-
gukra maradott házasfelek  között mindjárt szóba 
jön a két gyermek jövője. 

Leona kér, követel, szemrehányásokat tesz . . . 
Hasztalan !! Fels hajthatatlan marad. 

Épen távozni készül, mikor az inas név-
jegyet hoz. 

— Nem ismerem ! — mond, a nevet elolvasva. 
Fogadja el az idegent, asszonyom, éu sietek! 

Leona átveszi a névjegyet, rá sem tekint, 

hanem elmélázva néz Fels után Mitévő legyen 
most már!! 

Szeme a névjegyre esik, felsikolt,  az aitó felé 
rohan Ott áll vele szemben jegyese : Warnow 
Oszkár! 

(Folytatása következik.) 
KKI.KI.ÜS SZKUKKSZTÜ : 

Dr. B O C S K O R B É L A . 
FÖML'NK.VTÁIÍS litKKfiYÓBAX 

H O C H S C H I L D L A J O S . 
Kl.vnó KS I.AI'TUI.AJlJONOS 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Meghívó. 
A csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság 

XII-ik évi 

r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
Csik-Szeredáfcan,  1895. éri február  3-in 

délután 2 órakor kezdödölcg az intézet helyiségében 
fogja  megtartani, inelyro a t. részv. meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Igazgatósági jelentés és a zárszámadás beter-

jesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
4. Általános tisztujitás. 
5. Igazgatóság indítványa az alaptőke feleme-
lése iránt. 

Az alapszabályok  20-ik §-ának  kivonata. 
A szavazati jog akár személyesen, akár két tann által 

aláirt felhatalmazással  ellátott megbízott által — kinek azon-
ban részvényesnek kell lennie - gyakorolható. 

Nő részvényesek csak felhatalmazott  által, gondnokság 
vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek 
felhatalmazottjai  által és erkölcsi testületek megbízottjuk által 
gyakorolhatják szavazati jogukat ; ez utóbbi esetnél nem kí-
vántatik, hogy a megbízóit részvényes legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik 18;>r>. január l-ig az in-
tézet részvénykönyve szerint, mint ilyenek igazolva voltak, a 
fennebbi  módon szavazati jogukat — részvénybematatás nél-
kül — gyakorolhatják. 
A csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága 

nevében: 
Csik-Szeredában, 181)5. január 9-én. 

Lázár Domokos, Dr. Fejér Antal, 
elnök. titkár. 

Pályázat. 
A „gyergyói első takarékpénz-

tár részvénytársaságinál újonnan 
rendszeresített, havi utólagos részletekben 
500 frt  évi fizetéssel  díjazandó s a 
folyó  év február  havában tartandó közgyű-
lés által betöltendő segédkönyvelői ál-
lásra pályázat hirdettetik. 

Az alapszabályok értelmében az inté-
zet tisztviselői 6 évről (> évre választatnak. 
A megválasztandó aegédkünyvelő egy évi 
sikeres szolgálat után fog  fentebbi  értelem-
ben állandósittatni. 

Pályázók képességüket igazoló okmá-
nyaikkal felszerelt  folyamodványaikat  f.  é v i 
j a n . 31-ig alulirt igazgatósághoz adják be. 

Gyergyó-Szentniiklós, 1895. január. 2. 
Az igazgatóság. 3 - 3 

2—1895. jk. szám MEGHÍVÓ. 
A „Gyergyói első takarékpénztár részvénytársaság" 

az 1894-iki üzletévről 

X V - i k i ? I r t & d e 
C r y e r g y ó - S z e n t a a a l l s l ó s o a a . , 

1895-ik évi február  hó 15-én délután 3 órakor kezdődőleg 
a Laurentzi-féle  nagyteremben 

tartja meg, melyre a részvényesek tisztelettel maghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök által, a szavazati jogok igazolásá-

nak számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a közgyűlés határozatképes, a jegy-

zőkönyv hitelesítésére három tagnak megválaasztása. 
4. Igazgatósági jelentés az 1894-iki üzletévről, zárszámla és a nyeremény-

felosztás  előterjesztése. 
5. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
(>. Felinentvények megadása. 
7. Egy felügyelő-bizottsági  tag megválasztása. 
8. Segédkönyveid választás. 
(Jyergyó-Szentmiklóson, 1895. január 15-én 

A „gyergyói első takarékpénztár részvénytársaság" igazgatósába: 
Görög Joachim s. k., 

titkár. 1 3 
Nyomatott Csik-Szeredában 1 5 a aptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Csiky Dénes, s. k., 
elnök. 



Melléklet a „Csiki Lapok44 január 23. 4-ik számához. 
A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 303—895. 
k. i. 

Pályázat. 
Gyergyó-Alfalu  és Gyergyó-Osomafalva 

községekből alakult 5864 lelket  számláló 
körben a körjegyzői állás, melylyel 500 
torint évi fizetés  és 60 frt  lakbérilletmény 
. ui egybekötve, üresedésbe jővén, annak 
le töltésére ezennel pályázatot nyitok. 

Felhivom mindazokat, kik az 1883-ik 
i i I. t. cz. 6-ik §-ában előirt képesítéssel 
I urnák s ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 

oklevéllel, honossági és születési, vala-
Mint az eddigi szolgálatot igazoló bizonyit-
* ányokkal felszerelt/olyamod  ványaikathOZ-
zám 1895. február  10-ig bezárólag 
adják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1995. jan. 15-én. 

1—3 
Nagy Tamás 

fuszolgabiró. 

3°L-os 

Magyar Jelzálog-sorsjegyeket 
Évente 4 húzás 

Első húzás f.  é. január hó 25-én 
Főnyeremény 200.000 korona. 

eladunk havi részletfizetésre,  és pedig: 
1 darabot 27 havi 5 frtos  részletre, 
5 „ 33 i) 20 îi 

l 

Már ogy részlet lefizetése  után a vevőnek meg-
1 uMjiik a sorozat és számmal ellátott részletivet. 

Közvetítők jövedelmező foglalkozást  találnak. 

A magyar ált. Takarékpénztár r.-t. 
2 2 sorsjegyosztálya Budapesten. 2 - 3 

A hitelintézet részvénytársaság az 0. Magyar B. Mellékhelye 10. évi ZÁRSZÁMADÁSA az 1894, évről. 
M é r l e g - s z á m l a . 

Tartozik. Követel. 

8 
2 
2 
3 

16 

17 
* 

Készpénz maradvány 1894. decz. 31. 
Váltókban és id. telepitvényekben 
Bankmellékhelyi benyújtásokban 
Kötelezvényekben 
Értékpapírokban éspedig 10 drb o m. 

b. részvényben és 35,000 névértékű 
4°/o M. kor. járadékban 

Bizományi értékpapírban 22.600 név-
értékű 4°/o M. kor. járadékban 

frt 
11728 

294946 
72005 

134099 

26528 

10000 

kr 
13 
40 

80 

56 

549307 89 

1 1 
24 2 

ff 
n 
5 3 
n 4 
n 5 
6 6 

17 7 
23 8 

n 9 
19 10 

Részvénytőke 
Tartalékalap a megelőző évről 2056.90 

„ kamataira 123.31 
1894. évi gyarap. 5966.62 

Visszleszámitolt váltótartozás . 
Bankmellékhelyi benyújtásokért 

„ számla áthozatalért 
Tartalékbetétek és tőkés, kamataiért 
Bizományi értékpapírokért 
Kórházalap és járulékaiért 

„ kamataiért 
II. félév  kiadandó osztalékáért 

frt 

60000 

8146 
250770 

72005 
15000 

127086 
10000 

283 
15 

6000 

549307 

kr 

83 
83 

43 

59 
21 

89 

* Leltár készlet teljesen leirva. 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. deczember hó 31. 

Ezen forgalmi-,  nyereség-, veszteség- és vagyon-mérleg számlákat a fó-  és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben helyesnek találtuk. 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1805. január hó 6-án. 

Szentpéteri János, s. k. 
v. igazgató. 

Blága Imre, s. k. 
igazgató. Krisztián Antal, s. k. 

pénztárnok. 
Czrffra  Mihály, s. k. 

ig. tag. 
Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. 

fb.  eluük. 

Vákár Lukács, s. k. ig- tag-
Jak abfy  Ignácz, B. k. 

fb  tag. 

Jakabfy  B. Miklós, s. k. 
ig- »»g. 

Vákár László, s. k. 
fb.  tag 
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Szám 4627—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Népbank 
gyergyószentmiklósi czég végrehajtatómk ifj.  Csá-
szár István gyergyóditrói lakos végrehajtást szen-
vedő elleni 3000 frt  tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csikszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbí-
róság) területén lévő, a Gyergyó-Ditró község ha-
tárán fekvő,  a gyergyó ditrói 3812. sz. tjkvben 1., 
2. rendsz. 17119—17120., 17122.. 17139-17145., 
17156—17159., 17173. hrsz. a. felvett  ingatlanra 
az árverést 2200 frt  3 krban ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1895. évi február  hó 4-ik 
napján délelőtt 9 órakor Gyergyó-Ditró község 
hivatalos házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-

lanok becsárának 10°/0-át, vagyis 220 frt  kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
smervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyószentmiklóson, 1894. évi deczem-
ber hó 24. napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. Köllő Ignácz, 

kir. aljbiró. 

Szám 44—1894. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 

hogy a csikszeredai kir. járásbíróság 1894. év 
4088. p. számú végzése következtében Hirsclimann 
és Barta czég javára Benedek Ödön ellen 166 frt 
93 kr s jár. erejéig foganatosított  kielégítési vég-
rehajtás utján lefoglalt  s 638 frtra  becsült bolti 
áruk, széna és szekerekből álló ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszeredai kir. járásbí-
róság 3811 — 1894. számú végzése folytán  166 
frt  93 kr tőkekövetelés, ennek 1894. évi január 
hó 14. napjától járó 6"/0 kamatai és pedig össze-
sen 49 frtban  bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Csikmadarason leendő eszközlésére 
1895. évi január hó 24-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 18sl. évi LX. t. cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1895. évi deczember 
hó 9 ik napján. Szőllőssy Fe rencz , 

kir. jhirósági végrehajtó. 

A ,JDitrói Takarékpénztár Részvénytársaság" IV-ik évi ZÁRSZÁMADÁSA 
a z ie©-4. é v r ő l . 

V A G Y O N-M É R L E G-S Z Á M L A. 
TABTOZIZ. (Vagyon.) 1894. deczember hó 31-én. (Teher.) KÖVETEL. 

> >» 

a cd 
1 Osztr. ért. > t* Osztr. ért. 

Sg? 
U, forint kr forint kr 

31 Pénztári maradvány 20G8 22 1 Részvény alaptó'ke 30000 
27 Leszámított váltókban 56543 — 21 Tartalékalap kamataira 8327 84 
28 „ kötvényekben 9960G — Takarékbetétek és tőkésített kamatok 

1 Részvényesek tartozása 15000 — 29 108 könyvecskében 80969 79 
36 Felvett kölcsön tőke 45955 
2:5 Ez évi forgalom  tiszta jövedelme | 7964 59 

173217 22 17:5217 22 
II 1 IÍ !l 

(iyorgyó-Ditró, 1895. deczember hó 31-én. 

Dobribán Gergely s. k. 
pénztáros. 

Vákár Lukács s. k., 
ig- tag. 

Veress Sándor s. k., 
ig. tag. 

Blága Imre s. k., 
e lnük . 

Jakab Péter s. k„ 
ig. tag. 

Fülöp József  s. k., 
igazgató. 

Id. Mélik István s. k., 
ig- tag. 

Cziffra  Mihály 
'B- tag . 

Ezon forgalmi  kimutatás, nyereség- és veszteség, valamint vagyon-mérleg számla az üzleti fű-  és segédkönyvekkel összehasonlittatván, mindenben 
megegyezőknek találtattak. 

Gyergyó-Ditró. 1895, január hú 7-én. 

Mélik Bogdán, s. k., 
fb.  tag. 

Dr. Szentpétery Kristóf,  s. k., 
fb.  elnök. 

Száva István, s. k., 
fb.  tag. 

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


