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A k e n y é r . 
Gyergyó-Szentmiklós, február  18. 

Annak az egész hareznak, mely az 
emberiség1 erejét leköti, egyedüli czélja : a 
ketiyér. Már az ó korban ez okozol t legtöbb 
gondot a társadalomnak és államnak s liá-
borukat viseltek 111 egs/ e rez 11 et ésüki'rt. A sze-
gé ny nép kenyéi-kérdése nagyobb veszede-
lemmel fenyegette  az egykori hatalmas Ró-
mát, mint összes ellenségei s ha Menenius 
Agrippa ki nem békiti vala a „Szent-
Hegy "-re kivonuló köznépet, a római biro-
dalom martalékává esik ellenségeinek. 

Azóta az emberi életnek ezen árnya 
folyton  nő ; a „paiiperizniiis" sárkányának 
fejei  egyre szaporodnak s rettegve tekinte-
nek erre a császárok, királyok, kormányok 
és társadalom egyaránt Es méltán retteghet 
tőle mindenki ; mert. ha a nyomor sárkánya 
egyszer a maga teljességében kifejlett,  nem 
lesz az a Heracles, nem lesz az a Siegfried. 
a ki megbirkózzék a modern initos ezen 
legyőzhetetlen szörnyetegével. 

Legborzasztóbb, valóban fenyegető  olt, 
a liol a vagyon, a jólét ragyogó képének 
teszi kiegészítő árnyoldalát.. Kevésbbé fel-
ötlő. könnyebben eltitkolható azon orszá-
gokban, a hol a javak megoszlása egyen-
letesebb ; senki sem túlságos gazdag, kövc.t-
Jcezésfcép  senki sem lehet elviselh tctleniil 
szegény. 

A dolog lényegét tekintve a „patipe-
riznius" nemcsak veszedelmes kórsága szo-
cziális életünknek, hanem egyszersmind égető 
bélyeg a keresztény czivilizáezíó aiezulatán. 

A fegyveres  hatalmi versengés, élvsovár 
tőkegyűjtés korszakában jóformán  minden 
állani beéri azzal, hogy ideiglenes eszkö-
zökkel elodázza a közsy.egénység, társadalmi 
nyomor égető kérdéseire követelt, határozott 
válasz megadását. 

Sokan a vallásosságban keresik az 
orvosszert; de ma már a szegény ember is 
e földön  keresi a mennyországot s ugy 

i . . . ^ akarja látni, hogy itt van a pokol is az 6' 

számára. Éhező gyomrát nem tudja lecsilla-1 
pitarii a hit türelemre intő szava. j 

A társadalom nagyon sokat tesz a baj 
enyhítésére; a hol a nyomor felüti  magát i 
és sebet ejt. az embereken, ott megjelenik 

jótékonyság, gyógyítgatja a sebeket, le-
lürli a künyeket ; de egymaga nem tudja 
leküzdeni a nyomort, az igaztalanságot. A 
jótékonyság önmagában nem segíthet.; mert 
a mint Henry George annyi erővel kifejezi  : 
a jótékonyság ott, hol az igazlalanságok 
orvoslásáról van szó, hiába való és méreg-
ként hat. Az élet összhangját kell fejleszteni, 
a vagyon megosztását egyenletesebbé tenni ; 
meggátolni azt, hogy mig az ország lakóinak 
( Zerei kivándorolnak ; addig egyes vállalatok 
körül a könnyű nyereség ezreket tereljen le 
a becsületes munkának nehéz, de nemesitő 
utjáról. 

Aggódva nézhetjük, hogy a szerény, de 
becsületes munka iránti hajlam, kedv na 
gyon meggyengült a társadalom elemeiben 
Sőt mig egyfelől  a tudomány óriási vívmá-
nyokat mutathat fel,  addig munkás népünk-
nél a munkaképesség, a munka-értelem stag-
nál s minden a régi ösvényen halad. 

Különben ezen a stagnáiv.ión nagyon 
nőin ím csodálkozhatunk. Epén a s/egény 
mimkásnép részesül a legsilányabb oktatás-
ban : az iskolai oktatás jótékonysága reá 
nem terjedhet ki, :i stej. - n ) g miatt nem 
részesülhet annak áldásaiban Az uj közok-
tatásügyi miniszter programmjábau elrettentő 
-zámát adja azon szegény gyermekeknek, 
kik nem részesülnek iskolai oktatásban Ezen 
számot, mely a félmilliót,  meghaladja, bizo-
nyára a mi községeink is gyarapítják, mert 
nálunk is ngy a nagyobb, mint a kisebb 
községekben 1O0—300 g\érmek nő fel  ta-
nulatlanul, liogy értelmetlen munkásokká 
legyenek. 

Még a legegyszerűbb munkásra nézve 
is azi a mértéket kell felállítanunk,  liogy 
annyit, ér, a mennyi az értelme ; a mit. pe-
dig elhagyatott környezetében nem szerez-
het meg. 

Ugy az állam, mint a társadalomnak 
legfőbb  feladata  egy becsületes éa értelmes 
munkásosztály nevelése volna. Tapasztalhat-
juk, hogy az értelmes munkás tisztessége-
sen, becsületesen megél a maga emberségé-
ből, bajt sem az államnak, sem a társada-
lomnak nem okoz. A társadalom salakjai a 
tudatlan tömegből kerülnek ki legnagyobb 
számban. 

Csakhogy értelmes munkásosztályt a mai 
oktatással nem nevelünk. Ma még az iskola 
és az élet között, nincs meg a szoros kap-
csolat A bebizonyításért nem kell messze 
mennünk. A mi megyénk népiskoláiban pél-
dául egyetlen egyben sem vették fel  a kéz-
iigyességi oktatást,*) mely előiskolája a gya-
korlati munkának a a munkásértelemnek. 
Törvényeinkben, intézményeinkben, s okta-
tásunkban a legtöbb czél : a való élet le-
gyen ; akkor a társadalom erősebb alapokon 
i'og nyugodni s a kenyér kérdése nem fog 
soha kiélesedni. $ 

M o l n á r J é z N e f  b e s z é d e a k é p -
viMelŐliáxban. 

M o 1 n á r József  beszédének elején kér-
dezi a pénzügyminisztert, hogy elődjének ha-
gyatékát mindenben átveszi e feltétlenül?  Kérdi 
nevc/.etcscn, liogy az egyesen adók reformja 
mikor következik be s részéről aggályosnak 
tan ja az elődje által benyújtott emlékiratnak azt 
a kijelentését, liogy a tervezett adó törvények 
a jövedelem emelkedések fellételeit  és maguk-
ban fogla  ák. mert cz népies nyelven szólva 
adó emelést ,elcnt. A progresszív adóztatás elvét 
jónak tal;il;a a maga helyén, de ha ez már 
adóztatási elviil felállíttatik,  nem látja át, hogy 
miért ne alkalmaztassák az minden adó nem-
nél, kivévén a/, épen tervezett jövedelmi adót, 
mely a különböző foglalkozásokból  eredett 
jövedelemre vettetnek ki. A tervezett uj jöve-
delmi adó alap át ugyanis a memorandum 
szerint az egyénnek bármely forrásból  eredő 
jövedelme képezné, mé.,' pedig oly inkvizitorius 
módon kutatott jövedelme, hogy például a föld-

*) Mennyiben cz alatt czikkirú talán a Skjöld-öt érti, 
e tekintetben '"ég »em mondhatjuk magunkat nagyon elma-
raitollaknak, mert olyan intézet cz ideig csak egy van az or-
szágban. Szerk. 

ALCSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Elveszett. 

Francziából fordította:  Korber Imre. 
— Igy ni, — mondá Albagni asszony és ké-

nyelmesen dőlt karosszékébe, most elmondtam a 
tegnapi hangversenyt, de ama megjegyzést bátor-
kodom tenni, hogy ön egy fölötte  szórakozott hall-
gatója volt s nem tudom, ha most egzaminálni akar-
nám 

— Az Istenért ne tegye, nagyságos asz-
szonyom 1 

— Ugy e itt van! Tehát jóváhagyja tanár 
nr, hogy felolvasásom  alkalmával szellemileg nem 
volt jelen ? 

Ugy van. 
Albagni asszony nevetett. Mit tegyen az em-

ber ily szórakozott, udvariatlan pátronussal, mint ön ? 
— Kegyelmet és elnézést kérek nagyságos 

asszonyom. 
— Jól van, kegyelmezni akarok önnek, de 

csak egy feltétel  alatt. 
— S mi volna az ? 
— Ha őszintén bevallja, hogy mi kötötte le 

figyelmét  olyan nagyon, hogy előadásomra éppen 
nem figyelt. 

— Szívesen 1 Gondolataim és figyelmem  csak 
egy pontra volt irányozva — de valami nagyon 
különöst láttam, nagysádon 

— - Rajtam ? Hogy érti ezt ? 

| — Ugy a liogy mondtam, 
j — De én azt nem értem! Az a „valami", a 
nii önnek feltűnt,  valami különös lerae'-szei.ü ? 

— Igen, sőt lia megengedi, szívesen eltávo-
lítom. 

— Hm, teliát egy — toálletihiba ? 
— Eltalálta, nagysád, egy öltözködési hiba. 
— Mily határozottsággal mondja ön ezt; pe-

dig ki tudja, liogy felfogása  helyes-e ? ! 
— E fölült  lehetne vitalkozni — de meg-

engedi ? 
— Szívesen, hisz éppen feltűnő  kedvem van. 
Annál jobb, én igen szeretem a veszekedő 

természetű nőket, — mondá Mollé tanár és gyor-
san fölemelkedett.  Habozás nélkül húzta ki Albagni 
asszony övéből a finom  csipkekendőt s avval tö-
rölte meg a bámuló hölgy fülezinipáját. 

— Igy ni, mondá ö is — mint a ki dolgát 
jól végezte — s udvarias meghajlással visszaadta 
a zsebkendőt. 

— Mi volt az ? talán korom vagy füstkata 
bogárka ? 

Nem, egyik sem, csak — Poudre de riz. 
A Ibagni asszony e fölött  igen csodálkozott ; 

ezután pedig egy kis szünet állott be. 
— Ah, Ou engem zavarba akart hozni, ta-

nár nr ? Engedjen meg, de — vagy Kongóból vagy 
az eszkimók országából jön ? 

— Nem, hanem — a mint tudni méltóztatik 
— egyenesen a divat hónából, Parisból jövök. 

I — Akkor bizonyára azt a feltűnő  s nagy új-
ságot hozza onnan, liogy a párisi nők —egy hét 
óta - a „pudera-t a divatból kiküszöbölték? 

— S kínálatomra a tárgy álladékát akként 
kell megállapítanom, hogy a párisi nők — csak 
ugy, mint ezelőtt — elég Ízléstelenek, mert festik 
magukat. 

— Nos, nem mondtam, hogy ön valami fad 
helyről jön? Mióta „festék"  a „pouder?" 

— Miuden, a mivel az ember arczát bekeni 
vagy behinti, az festék;  minden festék  az arezon 
rut és esztelen, természetellenes és közveszélyes; 
mert a pórusokat bedugja, a bőrt 

— ü kérem, kérem, kedves tanár ur, csak 
ne tartson most orvosi vagy szépészeti előadást! 

— Na féljen,  nagysád — hagyjuk el tehát 
az egészségtelent és nézzük a szépérzést, hol ma-
rad az ezm esetben ? Vagy talán szépnek talál 
egy belisztezeli arczot ? 

— Nem, — mondá nevetve Albagni asszony 
— egy belisztezett arczot bizonyára én sem talá-
lok szépuek, az inár sok volna a jóból, azonban 
ne tessék túlozni, kedves barátom I Hisz ön éppen 
ugy adja elő a dolgot, mintha mi nők vakolóka-
nállal csapdosnánk a rizsport arezunkhoz? A pn-
der használatát érteni kell és ha egyszer-másszor 
véletlenségből egy kis por fülezimpánkra  tapad 
is, nem árthat meg. 

— Ha az ember önt hallja, szinte arra a meg-
győződésre jut, hogy a púder használata államéi-
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birtoknál nem a kataszteri jövedelem vetetik 
alapul, hanem az adózónak földbirtokából  eredó 
tényleges jövedelme és igy minden más kereset 
forrásnál  is a tényleges jövedelem. Már mostan 
mintán a pénzügyi közegek állapítanák meg a 
különböző kereset ágakból származó tényleges 
jövedelmet, képzelhetni, hogy minő önkény és 
igazságtalanság összezavarása lenne a legtöbb 
esetben a kikutatott tiszta bevétel. Ilyen adó 
alapra aztán a progresszív adóztatási kulcsot 
alkalmazni igazságtalanság volna, mert hisz 
anomalia az, hogy a föld-  és házbirtok jöve-
delme épen olyan adóképesnek tekintessék, 
mint az ingó vagyonból származó jövedelem. 
Ezután áttér arra, hogy a legszegényebb osz-
tály miért tegyen csak a kereseti adónál adó-
mentes és miért nem egyúttal a löld- és ház 
birtoknál is. Majd fejtegeti  a házadó törvény 
aránytalanságait és azon nézetének ad kifejezést, 
hogy az uj adótörvények egy egész uj törvényt 
képezzen és ne csak a régieknek módosítását. 
Majd áttér a valuta szabályozás kérdésére s 
ugy ezen, mint a szesz monopolium ügyében, 
nem különben a bank és gazdasági hitel kér-
désében is részletesebb lelvilágositásokat kivan. 

A pénzügyi adminisztrácziónál kifogásolja 
azt, hogy még mindig nincs meg valósítva a 
törvényhozásnak azon intenczíója, hogy minden 
törvényhatóságnak m^g legyen a maga külön 
pénzügyigazgatósága. Nálunk Csikmegyében is, 
ugy mond, hiányzik a külön pénzügyigazgató-
ság, a minek tetemes és hátrányos következmé-
nyei oly sulyos-ak, hogy néhány évvel ezelőtt 
egy 25 tagból álló deputáczió járt a miniszte-
rekhez pénzügyi igazgatóságot kérni. 

Pedig az nagy dolog, hogy magyar ember 
fináiczot  kérjen, de mégis megtörtént, mert 
Csikmegyét nagy hegyek veszik körül és vá-
lasztják el Udvarhelymegyétől, ugy, hogy bár-
mely kis dolgában is napokig kell fáradni  an-
nak a szegény embernek, kit a sors valamely 
igazságtalan pénzügyi intézkedéssel sújtott. 

Nem tudom ismeri-e a miniszter ur ezt 
az állapotot, vagy halott-e valamit elődjének a 
deputáczió előtt tett ígéretéről, de annyi bizo-
nyos, hogy egy megyében sem oly égető szük-
ség a külön pénzügyi igazgatóság felállítása, 
mint Csikmegyében, a miért is tisztelettel ké-
rem a miniszter urat, hogy elfogulatlanul  mér-
legelje ez irányban felhozott  panaszomat. 

Szóló ezután hosszasabban fejtegeti  a lo 
gyasztási adók, különösen a szeszitalmérési adó 
bérleti ügyét és az azzal járó visszaéléseket, 
s azután áttér a bélyeg és illeték szabályok igaz-
ságtalanságaira ; hosszasabban mutatja ki, hogy 
a pénzügyi közegek egyes váltóleletezéscknél, 
továbbá a házadó kivetéseknél is milyen fer-
dén és igazságtalanul alkalmazták a törvénye-
ket sok vidéken, csakhogy magasabb bevételt 
szedhessenek be a szegény néptől. Végül pártja 
nevében hosszasabb indokolás mellett egy ha-
tározati javaslatot nyújt be, mely a miniszterek, 
politikai államtitkárok és a főispánok  nyugdi-
jára, illetőleg e nyugdijak eltörlésére vonatkozik. 

P O L I T I K A I MOZGALMAK. 
A képviselőházból. A képviselőház tagjai 

a mait hét folyamán  a pénzügyi tárcza költség-
vetésének megvitatásával foglalkoztak.  A vitát 

ênes merénylet; de tanár úrral e tárgy fölött  nem 
vitatkozom, mert bármit hoznék fel  a por dicsé-
retére 

— Bizonyára mindent alaposan megczáfolnék; 
azonban csak Albagni urat nem értem, hogy nem 
tiltja el önnek egyszer mindenkorra ezen gyaláza-
tos arezrontó szert. 

— A tanár ur valóban naiv, mint minden 
férfi  — hasonló dolgokban — férjem  kivételesen, 
sohasem törődött az én „toallette1* ügyemmel, ő 
meg sem lát ilyesmit — várjon csak, majd ha meg-
nősül, akkor — — — 

— A szépség istennőjére, Vénuszra esküszöm, 
hogy nőm soha sem fog  púdert használni 1 

— Mintha nem látná meg az ember! 
— Hát mai napig, midőn a véletlen akarta 

ngy, nem vette észre rajtam ? Különben nincs uri nő, 
a ki azt — legalább a zordon évadban ne hasz-
nálná 1 

— Merész állitás, nagyságos asszonyom 1 
— Pedig ugy van, kedves tanár ur, bizo-

nyos lebet abban — vagy ismer-e körünkben oly 
hölgyet, ki púdert soha sem használ? 

— Többet egynél — egész tuczatot! 
— Ugyan, kik azok?! 
— Olt van p. é. Guidean őrnagyné, La Fi-

déle ügyészné, Torute erdőmesterné, Simaine ta-
nácsosné és Melinda húgom. 

— Talán ellelejti, kedves barátom, hogy szép 
bogocskája az én legbizalmasabb barátnőm. 

L á n g Lajos előadó vezette be, rövid ismertető 
beszéd után a költségvetést elfogadásra  ajánlotta 
Utánna M o l n á r József  választó-kerületünk kép-
viselője, a 48-as és a függetlenségi  párt pénzügyi 
szakembere mondott nagyobb szabású beszédet. 
(Lásd lapunk más helyén.) M o l n á r Józjef  után 
Lukács László pénzügyminiszter vette át a szót 
és terjedelmes a ház minden oldalán rokonszen-
vesen fogadott  beszédben fejtette  ki programmját. 
Három napi tárgyalás után, melyben az összes 
pártok vezérszónokai résztvettek február  hó 15-én 
a j>énzügyi költségvetés általános vitája záródott 
s még csak záróbeszédek vannak háti a, melyek 
elmondása után a részletes tárgyalás veszi kez-
detét. 

T A 5Í Ü G Y. 
D i t r ó , február  14. 

Tekintetes Szerkesztő Ur! 
A „gyergyói lóm. kath. tanító-egyesület" f. 

év február  hó 11-án Hochschihl Lajos elnöklete 
alatt a gyergyó-ujfalvi  népiskolánál tartotta év-
negyedes rendes gyűlését, melynek lefolyásáról  Tek. 
Szerkesztő ur szives engedelmével a következők-
ben van szerencsém referálni:  A gyűlést, mint 
mindig, ugy ez alkalommal is szent mise hallga-
tása előzte meg, melynek megtörténte után a tagok 
3 részre oszolva meghallgatták a György Lázár 
(beszéd- és ért. gyakorlat), László Antal (törté-
nelem) és Tamás István (hittan) által tartott gya-
korlati tanításokat. Ezek befejezésével  megkezdő-
dött a tulajdonképpeni gyiilés, melyet elnök rövid: 
de lelkes beszéddel nyitott meg; ezt követte az 
előző gyiilés jegyzőkönyvének felolvasása,  mely 
észrevétel nélkül hitelesítve lett. 

bejelentetett Papp Tamásnak az egyesületből 
való eltávozása és Hartalis Juliánná (Borszék), 
Csatlió Ferenez (Ditró), Iintts Tamás (Tölgyes) 
Pál Albert (Alfalu)  uj tagok belépése. A gyűlés 
Papp T. eltávozását sajnálattal, az uj tagok be-
lépését pedig ölömmel vette tudomásul. 

Tárgysorozat szerint a gyak. tanítások meg-
birálása következvén, alioz hozzászólottak : Balogh 
Lajos, Ferenczi Károly, Hozó Pál, László Dénes, 
Moluár János, Molnár Károly. Simon Ádám, Szé-
kely János. A gyak. tanítások bírálása igen élénk 
és részletes volt, ezek azonban a tanítások érde-
méből mit sem vontak le s azok mindegyike di-
cséretasen sikerültnek jelentetett ki.*) 

Elnök bejelenti, hogy püspök ur ö exczellen-
cziája a hozzá 50 éves jubileuma alkalmából kül-
dött üdvözlő feliratunkat  kegyesen vette s magas 
leiratában mindenkori jóindulata és atyai szerete-
téről az egyesületet biztosítja. A gyűlés a magas 
leiratot fiúi  hódolattal vette tudomásul s annak a 
jegyzőkönyvbe való bevezetését elhatározta. 

J * ) A b í r á l a t o k s o r á n h a n g o z t a t v a l e t t k ü l ö n ö s e n a z 
| c g y ' k „ d e r i n e » 7 , e i " t a n t e r e m é s a t ú l m e r e d e k f e l j á r ó  l é p c s i i z e t 

c z é U z e r ü t l e u a é g e , a m i e l é g g é s a j n á l a n d ó k ö r ü l m é n y e g y i l y 
l n a g y é s u j é i i i i l e t n ó l K ö z l ő . 

— Ezzel csak nem azt akarja mondani, hogy 
Melinda is rizsport használ ? 

— Mindennap, tanár ur, mindennap. 
— Lehetetlen! téved, nagyságos asszonyom, 

biztosan tudom. 
— Semmit sem tud, tanár ur, kérem tegye 

le fegyvereit,  itt győzelemre nincsen kilátása. De 
hallgassa meg indítványomat: ha betudja nekem 
bizonyítani, hogy társaságunkban egy, csak egyet-
len egy hölgy nem h a s z n á l j a az öntől any-
nyira gyűlölt és megvetett port, akkor megeskü-
szöm önnek, hogy soha az életben többé púder-
hoz nem nyúlok; — beleegyezik ebbe ? 

— Szívesen, nagysád, —kiáltá Mollé örömmel. 
— Jó, akkor három heti időt engedek tanár 

urnák a kellő bizonyítékok beszerzésére, de egy 
napot sem többet, — mondá nevetve Albagni 
asszony. 

— Szép, köszönöm, ennél maradunk; fogadja 
zálogul ezen kézcsokomat. 

— Három hét múlva egy hordár Albagni 
őnagyságának egy csomagot hozott; abban egy 
gyönyörű, gazdagon ezüstözött kristály szelencze 
volt, telve a legfinomabb  franczia  „Poudre. de rizu-
zel; mellette dr. Molle Gyula tanár látogatójegye 
feküdt,  a kártya másik felén  pedig ez volt irva: 
„Elveszett ! u 

Albagni asszony győzedelmes mosolylyal vitte 
a küldeményt — gyakori használat végett — öl-
töző szobájába. 

Felolvastatott nagys. Éltes Elek kir. tanfel-
ügyelő ur értesítése, melyben tudatja az egyesü-
lettel nyugalomba vonulását és köszönetet mond 
az egyesület tagjainak azon buzgó közreműkö-
désért, melyet huzamos tanfelügyelői  szolgálata 
alatt a megyei népoktatás ügyének fejlesztésében 
kifejtettek.  Az egyesület mély sajnálatát fejezi  ki, 
hogy meg kell válnia a szeretett tanfelügyelő  ur 
humánus és érdemekben gazdag működésétől, mely 
20 éven át fűzte  ugy az egyesülethez, mint annak 
minden tagjához. Midőn a gyűlés e benső és vál-
tozatlan érzelmét tolmácsolja, egyszersmind őszinte 
elismerését fejezi  ki a szeretett tanfelügyelő  urnák 
a gyergyói iskolák és tanügy fejlesztése  körfll 
szerzett kiváló érdemei fölött  s ezen érdemeit az 
egyesület jegyzökönyvében megörökiti. A tanítók 
iránt tanúsított humánus érzületéért pedig elfelejt-
hetetlen hálával adózik azon hő óhaj kapcsában, 
hogy engedje az Isten, miszerint a nehéz és hosszú 
pálya után nyert nyugalmat, minél hosszabb ideig 
élvezhesse. A határozat közlésével elnökség meg-
bízatott. Egyúttal amaz óhajtásának adott kifeje-
zést a gyűlés, hogy vajha mielőbb Csikvármegye 
megkapná uj tanfelügyelőjét. 

(Folyt köv,) 

Főváros i levél . 
(A „Csiki Lapok" saját lidósilójától.) 

B u d a p e s t , február  17. 
Kn is ngy kezdem levelemet, mint a tapasz-

talatlan gavallér az udvarlást: — az idővel. Hálá-
datos téma mindenesetre ugy az udvarlókra, mint 
a levélírókra. Akár szép legyen az a szegény idó, 
akár kellemetlen, mindenképen bele lehet kütni . . 

Hát bizony sző, ami szó, de mi budapestiek 
som akarunk hátra maradni idó dolgában, maholnap 
túlszárnyaljuk még Gyergyó országát is ugy 
esik itt a hó már egy hét óta, hogy még a gyer-
gyói tutajosok is megirigyelhetnék tiiliink. A fővárosi 
tnnáes meg nagyon szívesen átengedné ezt a dicső-
séget, mert ez a dicsőség már eddig is többe került 
neki pár ezer forintjánál. 

Xo de a fővárosi  publikumnak ez is látvá-
nyosság számba megy. akár csak a í'eszty Árpád 
körképe. — mindig nagy publikum nézi, mikor 
8—10 újmódi hó-eke kotorja egymásutáu tisztára 
az utczáknt. 

Az öreg Duna persze most még hallgat vastag 
jég-takarója alatt — majd megmutatja ó is tavasz-
szal, hogy mit tud, esak aztán sirás ne legyen a 
vége! 

* * 

A farsangban  is benne van a fővárosi  publi-
kum — nyakig. Erról persze a legtöbbet tudnának 
beszélni a — zálogházak. Farsangolni pedig kell, 
ha törik, ha szakad ; igy kívánja ezt a bon tou, no 
meg a fővárosi  kisasszonykák és úrfiak  pezsgő vére. 
Járja is a „soh'se halunk meg" bőven; van olyan 
nap, amelyru három bál is jut, ilyenkor az arany-
ifjúság  csak azt sajnálja, hogy nem lehet ott mind 
a hárman. 

Legutóbb a medikusok tértek le az igazság 
útjáról, — no igen, amennyiben hivatásuk ellenére 
nem hogy csillapították volna a VI—VII. ker. kör 
helyiségében nagy számmal megjelent „szépek" 
lázas állapotát, hanem azt a legmagasabb hőfokra 
emelték. 

A „kereskedelmi bál" is megesett: a villany-
lámpák fényét  a gyémántok és brilliántok egészen 
elhomályosították Hja ! Hebron rózsáiból 
gyönyörű bokrétát lehetett volua kötni. 

* 

* • 

A budapesti lapok szerkesztőségeinek ismét 
meggyűlt a bajuk: a telefon  folytonosan  cseng, 
csilingel. 

— Halló! 
— Halló! Ki beszél? 
— A 10070-ik számú előfizető.  Mi liir Albrecht 

főherezegról  ? 
Egy munkatárs alig győzi a sok kérdezős-

ködót kielégíteni. Hát bizony beteg, nagyon beteg-
A kiadott bulletinek koránt sem mondják ugy a 
dolgot, amint vau. A privát sürgönyök sokkal komo-
lyabbnak tüntetik fel  a dolgot, ugy hogy a lcg-
koinolyabbtól lehet tartani. 

Az érdeklődés fóvárosszerte  nagy, nagyon 
nagy Albrecht fólierczeg  személye nagy sze-
repet játszott Magyarország belélotében ugy a múlt-
ban, miut a jelenben . . . Az érdeklődés tehát nagyon 
is érthető. 



ru . C S I K I L A P O K . szám. 

Albrecht kir. berezeg. 
Csik -Sze reda , február  18. 

községe 50 frtut.  Karácsony Józsi f  3 frtot  Kiss András 3 
frtot.  Balogh Lajos gynjfüivén:  llilogh Lajos -J  f.en,  Kun 
Illés 1 frtot;  Kóróily Mihály gyüjtőivén: Knrn.lv Minály 1 
fi'ot,  Ónodi JAnos 20 krt, (iái Mihály 50 kit. Nyila Györgv 
10 kr», Szeles K 50 krt, Csercscr Józsel i>o krt, Jane-Ó tí'á" 
lior 50 krt, Jancsó Géza 50 krt; Imre l'iits gviijtöivén: Imre 
l'ins 1 frt.  Suli mai Gusztáv 1 frt,  Fekete C/.cezil -Jt>  krt, 
T.mbcr líóz.ika 40 krt, Dornz.sa Miklós 5(1 krt, Imrn Mihály 

. , 1 0 R r l- Imre Berta ő krt, Kés Ferencz 1 frt,  Kiilüp K.le 50 
Hmlapesti levelezőnktől a délutáni órák- kr». l-'nir.p Gyula 20 krt, ifj.  Füii.p M háiv 10 u t i.l Fülöp 

.Vnliály úo krt, Fulop Sándor 10 krt, Fülöp András 10 krt, 
Dózsa Domokos 60 krt, liundschiih Maric 25 krt. Ifundschuh 
Adél 25 krt, Ábrahám Anna 30 krt, Zsdó Eszter 20 krt, 
Zsidó l.ajoj 5 krt, Szilágyi László ev. ref.  lelkész 20 krt, 
Lakatos Mihály ev. ref.  tani tó 10 krt; Fülöp János gyüjtő-
ivén: Nagy Ferencz 20 krt, Bálint János 10 krt, Itanc'z Lö-
rincz 10 krt, Kíllöp János 2 Irtot, Halo János 10 krt, Györpál 
Tamás o krt, Bálint Ferenaz 10 krt, Balázs János 20 krt, 
László Károly 10 krt, l'étor István 20 krt, László Ignácz 50 

(léll »en 
bau a következő táviratot kaptuk : 

„ A l b r e c h t kir. berezeg ma 
íneghait". 

A kir. berezeg a téli szezont Arcoban 
töltötte. A nápolyi ex király temetésén or-
vosai tanácsa ellenére részt vett. Itt. erősen 
meghűlt s azóta folyton  gyöngélkedett. A 
mult hét folyamán  tüdőgyuladás tüneteit 

krt,  Meduy.iii-zky Lajos SOkrt, Pók Antal 40 krt, Gál Mihály 
10 krt, I'app Jakab lo krt, Székeili László 5 krt, Szúkedi Ká 
roly 30 krt, Györpál Ágoston 20 krt, Gál József  10 krt, Gv-1 

„..;,.. ',11 . „. " 1 1 1 1 Ferenc.: áll krt. Dcinény Lajos 20 krt. Az Internátusi seeéiá-
konstataltak rajta, allapota a leggondosabb alap javára rendezett mulatság jövedebnét a rendezöseg llkül-
ánolás daczára is mind rosszabbra fordult,  ''ölte és pedig: Szent-Domokosról Hl f  t í)!l krt, Hé.kosiól 17 

lirek jöttek róla for-
a táviró íneghgzta a 

ipr 
nap-nap aggasztóbb 
galomba s végre ma 
katasztrófa  beálltát. 

A gyászeset mély gyászba borította 
dicsőségesen uralkodó királyunkat és a fel-
séges királyi családot. 

Mi tisztelettel hajlunk meg emléke 
előtt, készséggel elismerjük fényes  hadvezéri 

frt  '.X>  krt. Fogadják mindnyájan a nemes iigy érdekélten tett 
áldozatkészségükért az intézet hálás köszönetét. B á n d i 
Vazul, igazgató. 

F A R S A N  Cí. 
A karczfalvi  estély. 

A rossz viliig azt mondja, hogy a jó Istennek 
nincsen szeszélyesebb teremtménye, mint 11 nó és 
mi, az erésebbik nem, ezen tételt készséggel aláír-

tehetségét melynek több alkalommal, nevo-jjuk tekintet nélkül arra, hogy szeszélylyel, rigolya-
zeteaen 1849. márczius havában a mortarai 
novarai ütközetekben, 18GG-ban pedig Cus-
tozánál oly fényes  jeleit mutatta be. Kiis-
merjük azon kiváló érdemeket is, melyet 
mint a közöshadsereg főfelügyelője,  annak 
fejlesztése  és szervezése kőiül szerzett 

Felséges királyunk és királyi család 
fájdalmában  és gyászában alattvalói hódo-
lattal és a le»mélyebb részvéttel os/.takozunk. 

Béke lengjen porai felett  ! 

— Meghiusult választmányi gyűlés. 
Az országos vöröskereszt-egylet csikszeredai fiók 
' trye>i\letének elnöke folyó  hó 18-án d. u. 2 órára 
az egyesületi választmány minden tagját szabály-
szerűen választmányi ülésre hivta össze, a mely 
ülés azonban tekintettel arra, hogy a határozat 
képességhez az elnökkel rgyntt legalább is 5 tagnak 
jelenléte szükséges, nem volt. megtartható abból az 
tikból, hogy csupán 4 tag jelent meg. Igazán meg-
lepő az a m e l e g é r d e k l ő d é s , melylyel a vá-
lasztmányi tagok az egyesület ügyei iránt a vá-
lasztmányi ülés tennebb jelzett nagy sikerének 
tanúsága szerint viseltetnek. Ilyen körülmények 
között leghelyesebb az egyesületet feloszlatni,  s 
ezt a fiók-egyesületnél  lévő vagyon maradék 

val, tücskükkel, bogarakkal slb. stb. mi is alaposan 
böviilküdiiiik. Itt azonban — az igazság kedvéért — 
konstatálni kívánjuk, bogy a nőnél is vuu valami 
szeszélyesebb és uz az időjárás. Századok óta ku-
tatják, tanulmányozzák az időjárás törvényeit, meg-
állapítják u tényeket, megmagyarázzák 11 inututkozó 
tünemények okait s a vakmerőbbek még azt is meg-
rcszkirozzák, liogy illegjöveiidölik az időjárást egész 

j év számra s akkor elü áll az idő, 11 szeszélyes idő 
kicsúfol  minden emberi tudományt, lepipálja dr. Kal-
bot és társait s megmutatja, bogy 11 bölcsek és bu-

I várok áltul kieszelt törvényeket semmibe se vezzi s 
! ugy csinálja a dolgot, a bogy neki tetszik. Innen 
van aztán az, liogy Jcczembcrbeii líoreász helyett, 11 
ki köztudomásúlag egy mogorva zsarnok, a szelid 
Zefirek  veszik át a szerepet s februárban  pedig, 
midőn a kikeleti hóvirág dugogatja fejecskéjét,  elő-
áll lioreász ur s azt parancsolja : tessék még egy 
hónapig alunni. 

Mennyit sopánkodtak az emberek deczember-
ben és januárban a hó nem léte miatt nem is gon-
dolván reá, liogy Csíkba a farkas  nem eszi meg a 
havat; nem is ette meg, mert február  két öregebb 
kollégájának mulasztását bőséges mértékből! kiegyen-
lítette s lett annyi hó, a mennyire még a legöre-
gebb emberek sem emlékeznek s ezzel együtt be-
állott annak természetes folyomány  11 is a reggeli és 
éjjeli csipös hideg. 

I Ha a szeszélyes időjárás némelykor tromfot  ad 
I . , , , , . , , - .... , .. f  . . , . 1 az embereknek, az is megtörténik, bogy az emberek 
kuldesével e^dejuleg a kozpo.it.,ak ludomasára ^ m u t ( l t n a k i ( , ( - l j ! U , l s n i l k . Kzen állitásunk iga-

zolására, hivatkozunk a folyó  hó 17-én C'sikkarez-liozni. Mint halljuk, az egyesületnek alig egy évvel 
ezelőtt ujonan választott elnökei közül özv. KWziier 
.lózsefné  tisztségéről már régebben lemondott, mi-
hez hasonlóan cselekedni isren alkalmas indokul 
szolgál a férfi  elnöknek is a 18-án tapasztalt nagy-
fokú  érdeklődés. 

— Halálozások. A székely érdekek egy 
derék és buzgó munkása dőlt ki az élők sorából. 
Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy K é t h y 
Dezső a maros-vásárhelyi keresk. és iparkamara 
fényes  tehetségű és a fáradhatatlanságig  munkás 
titkára, az életét fenyegető  rettenetes kór, a tüdő-
vész miatt kétségbe esve, önkezével vetett véget 
életének. Midőn e tragikus vég felett,  legmélyebb 
fájdalmunkat  fejezzük  ki, a derék férfin  emléke-
zetének,. a szorgalmas munkálkodásának megfelelő 
legmélyebb tisztelettel adózzunk. A gyászesotröl 
a marosvásárhelyi keresk. és iparkamara a követ-
kező gyászjelentést bocsátotta ki: A marosvásár-
helyi kereskedelmi- és iparkamara mély fájdalommal 
tudatja, bogy R é t h y D e z s ö ur, a kamara nagy-
érdemű titkára s a székely közügyek fáradhatatlan 
munkás bajnoka folyó  lió 15 én, életének 30-ik 
évében, Nagyváradon váratlanul elhunyt. A meg-
boldogult hült tetemei folyó  hó 16-án d.u.3 órakor 
fognak  az ágostai hitvallás szertartásai szerint 
Nagyváradon örök nyugalomra helyeztetni. Béke 
lengjen porai fölött!  — I m e t s János gyergyó-
alfalvi  felsőnépiskolái  igazgatót súlyos csapás érte, 
neje S z é k e l y Gizella életének 27-ik, boldog 
házasságának 8 ik évében folyó  hó 11 -én gyermek-
ágyi láz következtében megszűnt élni. A boldogult 
hült tetemét 12-én nagy részvét mellett kisérték 
az örök nyugalom helyére. Ravatalára rokonai és 
ismerősei kegyeletük jeléül több koszorút tettek. 
— Gál Mihály, Gyergyó-Szentmiklósnak közbe-
csülésben állott, derék iparosa, rövid szenvedés 
után elhunyt. Bi-nne a pontos és lelkiismeretes 
iparosoknak egy igazi mintaképe dőlt ki. Teme-
tésén, mely folyó  bó lG-án ment végbe, az egész 
község nagy számbau volt képviselve s mély rész-
véttel kisérték a boldogultak hónába. Koporsójánál 
a „Polgári dalkör" megható gyászdalt énekelt. 

— Eladó egy jó fekvésű  puszta belső 
telek. Hol? Megmondja a kiadíhivatal I 

— Adakosás és köszönetnyilvánítás. A rsik-

falváti  u csiksomlyói főgimnázium  iiitornátusi segély-
alap javára rendezett estély re. Sem a rengeteg hó, 

I sein pedig a hideg nem tudta megakadályozni az 
embereket, bogy a szép és iidvüs eszme, az inter-
nátusi segélyalap társadalmi utón való megteremté-
sének eszméje iránti meleg érdeklődésének a legfé-
nyesebb bizonyságát ne adja. 

A nevezett estély re oly nagy szánni és oly fé-
nyes közönség gyiilt össze, a milyen még a mi me-
gyei fővárosunknak  is becsületére vált volna. 

S a mint uz alábbiakból ki fog  tűnni, senki 
sem bánta ineg, liogy részt vett benne. Azon fé-
nyes erkölcsi siker, melyet a esikkarwl'alvi miiked-
velök s azok élén uz estély rendezője, a község ér-
di'inos plébánosa : R a 11 e z János elértek, méltán 
megérdemelte azon nagymérvű pártfogást,  a mely 
ezen alkalommal nyilvánult. 

A község tágas mulató helyiségét az estély 
megkezdésére kitűzött idő előtt zsúfolásig  megtöl-
tötte, ugy, hogy mikor én megérkeztem, alig tud-
tam befurakodni  az ajtón. Es ekkor egy kis afféréin 
történt, ülőmbe állt egy szigorú tekintetű uri ember 
és igy szólt : 

Jegyet kérek ! 
Én a mennyire a körülmények engedték ille-

delmesen meghajtottam magam, mondván : 
Kérem, én kérek jegyek. 
—• Kii vagyok jegyszedő, — mondá ö mordul. 
Én pedig nzt biliéin, liogy uraságod a jegy-

áruló, — feleiéin  én szelídüli. 
— A jegyet a község házánál árulják. 
— Kii nein tudom, bol van a községháza, ha-

nem, méltóztassék átvenni a jegy árát. 
— Az nem lehet. 
— Hát akkor, majd átfogom  adui az arra il-

letékes személynek. 
— Az már lehet, mondá ő, <le e közben olyitu 

mérges pillantást vetett reám, melyből joggal kö-
vetkezhetnem, hogy engem „szökevény'-nek tekint. 

Ennek tudatábuu szerényen odalapultam a fül-
höz (a jobban órtosültek azt mondják, hogy oda szo-
rítottak) h c inifttt  11 már elkezdett „Czigány" czimü 
színdarab első felvonását  csak halló érzékeim segé-
lyével élvezhettem. Igy is meggyőződtem azonban, 

oldásában tudással, hivatottsággal és kiváló ügyes-
gol járnak el, épen ezért a felvonás  közben és an-
nak a végén felhangzó  tapsokat én is segitettem vi-
harosabbá tenni. 

A beállott rövid szünetet elintézetlen jegybeli 
ügyeim rendezésére fordítottam  s miután ez meg-
történt, mint teljesen jogos alapon álló veudég, nyu-
godt lelkiismerettel foglaltam  el egy derék falusi 
ur helyét, ki elég vigyázatlan volt azt odahagyni. 

A mint a rendezői csengettyű a második fel-
vonás kezdetét jelezte és a függöny  felgördült,  meg-
lepett a csinosan berendezett színpad, a jól megvá-
lasztott kosztümök és a kiváló inaszkirung, s fokozta 
érdeklődésemet a folyékony,  korrekt és összevágó 
előadás. 

Xe vegyék tehát rossz néven az olvasók, ha 
a szereplőkről névszerint is megemlékezem. 

Dr. S z a b ó 11 é mint Rebeka, magas színvo-
nalon álló, kiváló tehetségre és nagy tanulmányra 
valló alakításával egészen elragadta a közönséget s 
azon benyomást tette, hogy nem egy műkedvelővel, 
hanem egy gyakorlott színésznővel van dolgunk. 

Az elismerésben méltán osztozott vele B a r r a 
Vilma, ki Rózsi nehéz szerepét kellőleg érvényre 
emelte s a nehéz feladat  megvalósításában ritka 
talentummal járt el. 

L a k a t o s Etelka (Evi), K e d v e s Juliska 
(Sári), (íid ró Róza (Krzsi) kedves jelenségek vol-
tak s egész tehetségükkel arra törekedtek, hogy az 
előadás minél magasabb színvonalon álljon. 

15 0 11 r e s z l'orencz kitűnő Zsiga volt, a ne-
héz szerepbe teljesen beletalálta magát K némely 
momentumokban játéka művészi szinvonalru emel-
kedett. 

S z ö e s J. mint (íynika szintén bevált, ugy 
játéka, mint szép dalai kiváló szorgalmáról tanús-
kodtak. 

I' a 1 á 11 e z Sándor, mint Peti, jól megállotta 
helyét s szerepének jelentősebb részeit kollóen ki-
domborította. 

A mellékszereplók, nevezetesen G á 1 Márton 
(Kurta). F e r e n c z József  (Kerkó), T r 0 h á 11 Béla 
(Várhegyi), Merza I. (kis biró), U 0 11 r 0 s z I.( Márton) 
kis szerepeikben teljes odaadással igyekeztek gya-
rapítani az összhatást. 

Midőn igy az egyes szereplők érdemeit elis-
merjük, engedtessék meg, hogy bálánkat a rende-
zővel, li a n c z János plébánossal szemben is^Lrój-
juk, a dicsőségből őt illeti az oroszlánrész, azW ki-
viili szorgalmáért és fáradhatatlan  buzgóságáért, me-
lyet az előadás rendezése körül tanúsított. 

Dicsérettel kell felemlítenünk  Koron cz Jó-
zsef  tanítót is, ki a színpad berendezése és a dísz-
letek előállítása körül szerzett érdemeket. 

A csikkarczfalvi  műkedvelő társulat ezen elő-
állásával belépett a megyénk területén működő 
elsőrendű ilynemií társulatok sorába. 

A közönség nem is volt irántuk háládatlan, 
mert elismerésének az előadás folytán  és a felvo-
nások végén zajos tapsokkal adott kifejezést.  A da-
rab végén ugy a szereplőket, mint a rendezőt több-
ször kihívta. 

Az el'adást fesztelen  és kedélyes tánczmulat-
ság követte s a közel vidékről összegyűlt sok szép 

1 leány s a lelkes tiatal emberek rakták a UNbzot 
egész ki világos virradtig. 

É11 igazán nem bántam meg, hogy elmentem 
Karezfalvára,  szívesen elfelejtem  a hideget és más 
uti kellemetlenségeket, megbocsátok a vendéglősnek 
sőt. meg elfelejtem  azt is, hogy egy furfangos  szé-
kely liezk» l'sicsó között megkérdezte tőlünk : „me-
leg van-e a kalap alatt." 

Az ö-topliczai bálból. 
(Reflexiók.) 

•ocilyói „Intcrnatu-i segély-alap- részére adakoztak: Dániaivá hogy a szereplők az általuk elvállalt feladat  meg-

Kedves Szerkesztő ur! 
Nem tagadom, gyakran föl  akartam már önt 

keresni soraimmal, egy-egy elbeszélés, vagy rajz 
kíséretében, de valahányszor arra került a sor, 
hogy csakugyan elküldjem a megirt tárczát és 
levelel önhöz, mindannyiszor a szekrényem alsó 
fiókjába  vándoroltak, összegyűrődve a sok fogo-
gatástól, százszori átolvasástól. És nem láttak 
napvilágot az abban szereplő fdss  asszonyok, piruló 
bakfisek  és a mindenesetre, áldozatkész szerelmes 
lovagok, félelmetes,  vad Otliellók stb., stb. 

Igy senki sem tudhatta meg, hogy nem 
vagyok" csak olyan „mindennapi halandó", a mi 
bizony megesik a legtöbbjével. — Egyelőre csak 
referádát  akarok irni a topliczai bálról kedves 
lapja számára. Azt hiszem, már ebből is rá jön, 
hogy szellemes leánynyal van dolga. 

Nem tudom, mindenki ugy cselekszik-e bál 
után mint én. A mikor három-négy órai mély álom 
után felébredek,  uiból behunyom a szemem. Hagyom, 
hogy pihenjen tovább a test, még karomat sem 
mozdítom, és bágyadtságom nem bánt. Csak a 
lelkem működik a szivem verése hangosabb. 

Gondolataim még egyre össze- visszaságban, 
szaggatottan de folyton  hajszolják egymást a 
forró  homlok alatt. — Szines báli képek jelennek 
mint valami laterna magika képei és fülemben 
egy-egy elhangzott dallam cseng halkan, mintha 
mérföldekről  jönne. 

Oly édes ez a kábult hangulat 1 
Azután lassan, lassan mind tisztábbak a 
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képek, összefüggőbb  a gondolái, jobb kezem is 
felemelkedik  s végig simítja lágyan nrnője hom-
lokát tia végén az ajkak közül még is csak egy 
mély sóhaj száll el: vége ennek is! 

Csendes lett a fényárban  uszó, parfümös  leve-
gőii kis terem, hol újra, meg újra kezdtük a csár-
dásokat daliás tánczosunk karján. Egyéoiránt ne 
hogy azt gondolja tisztelt uram, hogy holmi kis 
bakfis  leánynyal van dolga, ki a falusi  ivó szobát 
is ragyogó báli teremnek VPSZÍ, ha balja a czigáuy 
primás hegedűét és da'iás lovagjának, eszmény 
képének tekinti azt a legelső úrfit,  a ki bevezeti 
a báli közönség közé, 

Oh nem kedves uram! söt többet mondok, 
én már mennyasszony is vagyok és éppen ezért 
higgadtan és illő komolysággal adtam az uj sze-
repet. midőn a mama kíséretében átléptem a bál-
terem „küszöbét." Csak a szivem dobogott kissé 
idegesen, szerettem volna megtartani dicső hozzám 
illő komolyságomat, szerettem volna leereszkedő 
nyájas, kissé kicsinylő mosolylyal fogadni  ezt, a 
„szememben" már gyerekes ugrálást, mit tánez-
nak neveznek, hanem engemet is elragadott az 
uralkodó jó kedv. A banda pompásan húzta s 
bizonyosan szépen ragyogott a sötét égbolton a 
millió csillag. 

Ezt ugyan neu láthattam, de ugy gondolom, 
mert egy ilyen feledhetetlen  édes báli éjjel csak 
szép, csak kedves történhetett. 

De nem untatom tovább kedves szerkesztő 
ur, elégedjék meg ennyivel és szánbalja-báiihatja 
hogy nem vett részt a toplicziai mulatságon. Kü-
lönben ez nekem szerencse, (pardon !) mert akkor 
bizonyosan ön irta volna a báli referádát,  melyben 
bizonyosan előfordult  volna az is hogy : szerelmes 
lánykák kipirult arczczal, pihegő kebellel csak 
ngy lejtették szenvedélyes tánczosaik karjain az 
andalgókat, mit irigy tekintetekkel néztek a nem 
tánczoló férjek  és udvarlók." 

Ugy-e eltaláltam ? No látja, ez nekem még 
veszedelmemre is lett volna, mert féltékenynyé 
tette volna vőlegényemet, mivel ő nem tánczolt, 
de én annál többet. 

Sokat tánczoltuuk és mintha minden mámort 
és szerelmet lehelt volna abban a tündéri szép te-
remben. 

No de csitt! Kedves szerkesztő ur, vigyázzon 

Károly, Pap Ferenez, Prolich Nándor, Zonda János, 
Takó János, Koscli József,  Csiky Dénes, Fesztinger 
Hermann, Lázár Gyula, Laurencz.v Jánosné. Deák 
Lajos, Visky Ferenez. Gáspár Gyula, Kovács 
Ferenez, László Gerű, Nagy Elemér, Körösy Albert 
2 - 2 frt  tal. 

Walter Jánosné 1 fit  50 kr., Kricsa P. 
1 frt  50 krral. 

Sbrucsa Szimion, Szabolcska Mihály. Kiss 
Antal, Wagner Lipót., Urmánczy Imre, Walter 
Kornél, Hálás Ferenez, dr. Bálás Endre, Molnár 
János, Walter Mihályné, Benedek György, Bo-
csánczy István, Czilira Mihály, dr. Dobribán Antal, 
Martinoz K., Gráuz Bogdán, Köllö Iguácz, Kedves 
Tamás, Urmánczy Vertán, Ferenczy Lajos, Lengyel 
János, Kricsa Zoltán, Lázár János, Lázár Péter, 
Lázár Lukács, Simon Eduárd, Lázár Z. dr. Szenl-
pétery Kristóf,  Vákár István, özv. Vákár Istvánné, 
Szász Ignácz, Kun Illés Vilmos, Kádár Ernestine, 
Miklós L. 1 —1 Írttal. 

Blága Imre, Lázár Antal. Czilira János. 
Kricsa Konrád, Krisztián Antal. Zárug Z., Nyerges 
Gyula, Popovics Dezső. Simon Balázs öO—50 krral. 

Magyarosy Imre 40 kr, N. N. 30, Pap 
Lajos 25 krral. 

Ezenkívül befolyt  két ananásznak, amerikai 
módon történt elárverezéséből . 21 frt  56 kr. 

A nagy tánezrend elárvere-
zéséből . . . 45 frt  —-

Kártyapénzből . 1 1 frt.  — 
Összesen"540 frt  05 kr. 

A kiadás pedig telt 77 frt  00 kr. 
Tiszta jövedelem 469 frt  05 kr. 

Kolbász  Mi/Jós,  Zonda  V/ncze, 
ti. ellenőr. b. pénztárnok. 

K O Z t l X S K G K O B E B O L " ) 
Az indulatos albiró. 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Becses lapja ez évi 7-ik számában „Az indu-

latos helyettes biró czimmel egy közlemény jelent 
meg, a melyre legyen szabad válaszolnom. 

Azon indulatos helyettes biró én vagyok Tom-
pos János és nem N. N., az egyik községi tanitó 

szavaira, ne hogy vőlegényem kezébe kerüljön, ki | Györpál János, s a köztünk feuforgó  ügy a kö-
még gyanúba találná fogni  valamelyik szenvedé- j vetkező : 
lyesebb tánczosoinat - ártatlanul. A u m l t 1 8 , J 4 é v e g i i k n a p j i l n beállít hoxzáin 

Külömben ha még tud valami szépet a top-1 G Ul . i k k ö z < é j t a n i t ó (Csik-Felsőszentgyör-
i nálrnl eafllr  li-ia hipít L-etpin tniliu <»lvan 

gyön) s kért, hogy a dijlevele másolatát hitele-
liczai bálról, csak irja meg kérem, tudja olyan 
dolgokat, minők csak önöket és a lelkes rendező-
séget érdeklik, tudniillik mennyi volt a bevétel ? 
Mert bizony én ezt nem tudom, és nem is vagyok 
rá kíváncsi, elég az nekem, hogy jól mulattunk, 
sokat, sokat tánczoltunk kitűnő kedv volt és 
szivek nyíltak meg egymásnak Topliczáu február 
9-én 

Üdvözli híve 
Eiiia. 

Nyilvános számadás. 
A taploczai vigalmi bizottság örömmel 

jelenti, hogy nagy mulatsága folyó  hó 9-én 
fényesen  sikerült, egyúttal hálás köszönetet mond 
mindazon adakozóknak, kik lehetővé tették, hogy 
már esetleg tavaszszal ujabb ünnepély rendez-
zen: a gödemesterházi kápolna alapkövének leté-
tele ünnepét. 

Hozzájárultak a kápolna épilési költségéhez 
részint személyesen, részint szellemes sorok kísé-
retében : 

Özv. Urmánczy Jánosné 50 írttal. 
Csiky Kálmán 20 frttal. 
Lázár Stefánia,  Szentmáriay Dezső, Burián 

László, ifjabb  Éltető Albert, Merza Kálmán, Ur-
mánczy István 10—10 frttal. 

Balásj Lajos 8 frttal. 
Mélik Paula. Bogdán Ist vánné, gróf  Béldy 

Ákos, dr. Fejér DAvid, Fejér József,  Orel Dezső, 
dr. Lázár János. Walter Ede, dr. Kornhoffer 
Vilmos, Wagner Oszkár, Schobel József,  Szent 
péUry János, Molnár Akos, Kovács Lajos, Vesz-
prémy József,  Giaeomuzzi Tita. Zomora Dániel, 
Wagner Ede, Kallini .lasztin, Kall' Károly, Popeszku 
János, Dobál Autal, Wermescher Dániei, Ferenczy 
Dezső, Dájl.ukát János, Kallini Gyula. Budinszky 
Ernő, Mélik István, dr. Tiltscher Jenő, Ozimbalinos 
Ferenez, Giaeomuzzi Vigilió. Debordes Auguszta, 
Schmidt Ferenez 5—5 fi  ital. 

Karácsony Gerö, id. Éltető Albert, Kolbász 
József,  Mojzer Károly, Zonda Vincze, Török Lajos, 
Lázár Jenő, Majer-család, Lázár Viktor, Csolosz 
Jenő, Ferenczy István, Seibriger Frigyes, Giaco-
mnzzi Baptiszt, Kopatz Lukács, Prokupek Sámuel, 
Sándor József,  Moliay Sándor, Verzár István 
3—3 frttal. 

Özv. Gerbert Emiiné, Csergő Venczel, Be-
nedek Dez.-ö 2 frt  5 0 - 2 frt  50 krral. 

Márk Endre, Éltető Dániel, Krippel Móricz, 
Wachner Hermann. Miklós Kati. özv. Nóvák 
J&nosné, P..peszku Gergely, Ágoston Gynla, Bofh 
Ferenez, Bodó János, Karácson Márton, Ferenczy 

Mt.sem, mert valami adóelengedésért akarna folya-
modni, s azt be akarja fektetni. 

Én rögtön megjegyeztem, hogy dijjlevelek 
másolatainak hitelesítésére nem érzem magamat 
illetékesnek, s igy nem is tehetem azt, s utasítot-
tam, hogy vigye ezt máshová, s megjegyeztem azt 
is, hogy a hitelesített másolatoknak bélyegeseknek 
kell lenniök. Gy. ur erre azt mondta, hogy csak 
adóelengedést kér s ily esetben a másolat lehet 
bélyegmeutes, s ezt a kérdéses másolat bal sar-
kára, már fel  is irta ; továbbá, hogy az iskolaszéki 
elnökük nem ért az effeléhez,  (pedig ezt épp ők 
telték elnöknek) a lőbiró niucsen hon, s a kör-
jegyzőhöz, nein megy, inert az a múltkor ajtót 
nyitott, s az irodájából kiutasította (pedig ö nem 
iudulatos körjegyző, de oka volt rá). Igy, hogy 
szabadulhassak tőle, összeolvasás után aláirtam 
azon gondolattal, hogy ha használhatja jó, hanem 
ugy is jó, s többé nem törődtem, sem az emberé-
vel, sem a dijjlevelével, midaddig mig az általa 
említett napon egy, azt se tudom miféle,  de nem 
adóügyi kérés mellett becsatolva uein találtam. 

Ekkor látva azt, hogy Gy. nr hogyan szedett 
rá engem s hogyan akar kitenni az esetleges meg-
leletezésnek ; indokolva a gyűlés előtt, hogy miért 
teszem, azt a nagybecsű másolatot összetéptem s 
a tűzbe dobtam. 

Azonban, a mig indulatoskodásom méltó ju-
talmát elvenném ; feljogosítom  Gy. uraf,  hogy ve-
lem s indnlatoskodásaimmal bővebben foglalkozzék, 
fentartván  jogomat a válaszra. 

Tompos  János, 
h. biró. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRSGYEUGYÓDAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LVI'TL'I.AJDOííOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

*) Az c rovat alatt megjelentekért csak a sajtóhatóság 
'lányában vállal felelősséget  a szerk. 

Szám 44 — 1895. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1894. évi 
4088. p. száiuu végzése következtében Hirschmann 
és Marta javára B-nedek Ödön ellen 166 frt  93 
kr s jár. erejéisr foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján foglalt  638 frtra  becsült bolti áruk, 
széna és sertésekből álló ingóságok nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

MHy árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 3811—1894. száiuu végzése folytán  166 frt 
93 kr tőkekövetelés, ennek 1894. évi január hó 14-ik 
napjától járó 6"/0 kamatai és pedig összesen 60 
frtban  bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Csik-Madarásou leendő eszközlésére 1895. évi feb-
ruár hó 27-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzeiik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 18.il. évi LX. t. cz. 107. és 108. §-a értel-
mében kés/.pénzli/.etés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is el fognak  adatui. 

Kelt. Csik-Szeredában, 1895. évi január hó 
28-ik napján. 

Szőllőssy Ferenez, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

Szálli 8 — 1895. 

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

t. cz. 10-2. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a nagyváradi kir. törvényszék 1894. é\i 
219H3. szánni végzése következtében nagyváradi 
Neumann József  c/.ég javára várhegyi Benjámin 
János ellen 130 frt  s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt  és 
337 frt  7 krra becsült, házi bútorok, gabonane-
müek, bolti rövid c'-s hosszú áruezikktk, törökbuza, 
stb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság 208—1895. száma végzése folytán  loO 
frt  tőkekövetelés, ennek 1894. évi augusztu-i hó 
24-ik napjától járó G°/0 kamatai és összesen 49 frt 
38 krban bíróilag megállapított költségek ereiéig 
Várbegyen alperes lakásán leendő eszközlésére 1895. 
évi február  hó 24-ik napjának délelőtti 10 órája ba-
táridőül kilűzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az éi intett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi febr. 
hó 10-ik napján. 

Juhász Károly, 
kir. jbirósági végrehnjtó. 
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Kisküküllőmenti borok. 
Van szerencsém a t. közönség tudomására hozni, miszerint az általam 

személyesen és kiváló gonddal vásárolt, kisküküllőineiili borokból saját házam 
pineséjében nagy raktárt tartok, melyeket 

5© literen fel-iil  30 és 33 Jsxért, 
továbbá: 

1 literes üveg, 1890-beli igen jó asztali bort 48 krért üvegestől. 
1 » n 1892 beli egész finom  „ „ 52 „ „ 
7'io n n 10 éves pecsenyebort 60 „ „ 

. . n B 15 „ „ 70 „ 
árusítok. 

A literes üvegeket 10 krért, a 7/i0 1. üvegeket 7 krért visszaveszem. 
Boraim dicséretre nem szorulnak, mert megdicsérik magukat és való-

diságukért is szavatosságot vállalok. 
:J - Tisztelettel Hary Géza. 

Nyomatott ik-Szeredába 5. laplajonos és kiad Györgyjaka Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapot" 1895. február  20,8-ik számához. 
N T I L T T É B . * ) 

Nyilatkozat. 
A vidéki lapok egy némelyikében „Nyilatko-

zat" czimmel Haldek Ignácz aláírásával egy nyilt-
h'-ri közlemény jelent meg, melyben Hnldck Ignácz 
magkereskedó, a ki rüvid idővel ezelőtt a budapesti 
kir. törvényszék fenyitó  osztályának nyilvános tár-
gyalási termében v á d l o t t k é n t a v á d l o t t a k 
p a d j á n ü l t , saját kényelmetlen szituácziéjánuk 
leplezése végett az ellene még mindig folyainnlban 
levő büuiigyrc vonatkozólag a vidéki közönséggel 
egyet-mást elhitetni igyekszik. 

Ezen tendencziózus híreszteléssel szembon, de 
unnak előrebocsátása mellett, hogy egy birói hatá-
rozatnak jogerőre cmelkcdéso előtt senki ember 
fiával,  különösen a még jogerőre nem emelkedett 
birói határozat által érdekelt Téllel polémiába nem 
bocsátkozom, szárazon csupán annuk konstatálására 
szorítkozom, hogy a budapesti kir. törvényszék mint 
biintotó bíróság előtt szabályszerűen lefolyt  biin-
\ izsgálat alapján a budapesti kir. ügyészség mint 
vádhatóság hivatalból Haldek Ignácz magkereskedó 
ellen vádinditváuyt tett és a főméltóságu  kir. Kúria 
7307/B. HD4. sz. a. kelt határozatával épen a vizs-
gálat adatai alapján Haldek Ignácz magkereskedőt 
a l o p á s b ű n t e t t é r e v a l ó f e l b u j t á s  miatt 
v á d a l á h e l y e z n i r e n d e l t c. 

Az ezen vádhatározat folytán  megtartott vég-
tárgyaláson a közvádló kir. ügyész ezen tárgyalás 
fejleményeihez  képest a vádat fentartotta  és Haldek 
Ignácz mngkcrcskcdót a lopás bűntettére való fel-
hajtás hivatalból üldözendő bűncselekményének el-
követése miatt indítványozta megbüntettetni. 

Az első fokban  eljárt bíróság vádlott Haldek 
Ignáczot felmentette  ugyan, de a bűncselekmények 
megtorlásának szorgalmazására hivatott vádhatóság 
nyomban nyilvános tárgyalásou a felmentő  ítélet 
ellett fellebezését  jelentette be. 

Haldek Ignácz felmeutéso  tollát még nem jog-
erős és felső  bíróságainak vannak hivatva Haldek 
Ignácz eljárása felett  Ítéletet mondani; ó maga sa-
ját ügyében biró nem lehet és nyílttéri .közlemé-
nyekkel bíróságainkat praeokupálni nem fogja. 

!'.'.:uyit tartoztam az igazság érdekében kije-
it'.' polémiába Haldek Ignáczczal nem bo-

csátkozom, esak azt kívánom még megjegyezni, 
liogy m e r i v a l ó t l a n s á g az a mit Haldek „nyi-
latkozat- -ában még eddig jogerőre nem is emelke-
dett felmentésének  okául felhoz. 

A kit^a Kúria jogérvényeseu lopás bűntettére 
való felbujtás  miatt vád alá helyezett és a ki ellen 
u vádhatóságot képviselő kir. ügyész ezen bűntett 
miatt a vádat nyilvános végtárgynláson hivatalból 
fentartotta  és a ki ellen végre a kir. ügyész felleb-
bezése folytán  a bűnvádi eljárás még ma is folya-
matban van: az ugyancsak hiába fenyegetódzik  ha-
mis vádaskodás miatt való feljelentéssel. 

Budapest, lb'Jő. február  hó. 
Mauthner  Oilön. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a Szent. 

Sz. 698—1895. 
ki. _ 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásához tartozó 

Jenőfalva,  Karcztalva és Dánfalva  községek-
ből Karczfalva  székhelyijei alakított körben 
a körjegyzői állás lemondás folytán  Ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása: 400 frt 
fizetés,  40 frt  lakbér, 32 frt  iroda átalány, 
40 frt  uti átalány és a magán munkálatokért 
szabályrendelet szerint szedhető dijakból áll. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állo-
mást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t.-cz. 6. §-ában körülirt képesitési és ed-
digi alkalmaztatásukat igazoló okirattal fel-
szerelt kérelmüket hozzám 1895. év i Illár-
czios hó 10-ig küldjék be. 

A választás Karczfalván  1895. évi 
márczius 14-én fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1895. február  hó 6-án. 
Mihály Ferencz, 

2 9 föszolgibiró. 
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A kisbirtokosok országos földhitel-intézetével  szövetséges gyergyói első mezőgazdasági 
előleg-egylet mint szövetkezet" 

-ü I, é?i rendes kösgjftléséi 
1895. márczius 14-én csütörtökön d. e. 9 órakor 

Ditróban, az iskolaépület nagy termében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

A t a n á c s k o z á s t á r g y a i : 1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Igazgatósági jelentés az 1894. évi ilzlet eredményéről. 
3. Felügyelő bizottsági jelentés, s ennek alapján 

4. a beterjesztett zárszámadások felülvizsgálása  és a fel-
mentvény megadása. 

5. A felügyelő-bizottság  választása. 
6. Esetleges kérelmek elintézése és indítványok *) — + — 

*) A közgyűlés tárgyni : 60."§. Ii. az igazgatóság és felügyelő-bizottság  javaulalni; valamint bármely egyleti tagnak indítványa, ha az a 
közgyűlést megelőzőleg 14 nappal az igazgatóságnak Írásban be lett adva. 

Gyergyó-Ditróban, 1895. február  hó 10-én. ^ . Z i g a Z g a t Ó S á g . 

Tartoíik. (Vagyon.) VAGYON MERLEG-SZÁMLA. (Teher.) Követel. 
Fö-

kunyv 
lapsz. 

207 
44 
55 

8 
20 

83 
200 
101 

Pénzmaradvány . 
Váltó tárcza . 
Kötelezvények . . 
Előre fizetett  házbér 
Ügyvédi költségek 
Kamathátralékok 
Előre felvett  tiszti fizetések 
Értékpapír 
Felszerelések 

Összeg o. é. 
frt  | kr 

216 
108215 

5796 
17 

175 
282 

79 
200 
300 

115283 

82 
55 

50 
56 
30 
16 

67 

56 

Fő-
könyv 
lapsz. 

24 
93 
27 

183 
302 

53 
113 

18 

Részvénytőke 
Tartalékalap , 
Takarékbetét tőkésített kamataival együtt 
Különféle  hitelezők 
Fel nem vett °/« osztalék 1893-ról 
Átmeneti kamatok . 
Részvény átirási bélyegilleték 
Befizetendő  tőke-kamatadó 
Ny eremény -egy enleg 

Összeg o. é. 
frt  I frt 

68117 
12270 
26852 

99 
122 

1525 
2 

74 
6218 

36 
91 
73 
83 
03 
99 
47 

2 
22 

115283 56 

Szathmáry János, s. k. 
ig. elnök. 

Gyergyó-Ditróban, 1894. deczember 31. 
Puskás Antal, s. k. Vendl Aladár, s. k. Egartner Lajos, k. 
Gaál Miklós, s. k. Ferencz András s. k. h. üzletvezető. 

Fülöp István, H. k. Dobribán János, s. k. Köllő János, s. k. Bajkó Gyula s. k. Lázár János s. k. 
alelnök. 

Ezen Vagyonmérleg, nyereség és veszteség, valamint forgalmi  kimutatás számlákat az üzlet fő-  és segédkönyveivel tételenkint össze-
hasonlítottuk, azokat teljesen egybevágóknak találtak. 

Gyergyó Ditróban, 1895. február  10-én. 
Takó János, s. k. Lukács János, s. k. Barabás Rajmond, s. k. 

f.  biz. tag. felügyelő  biz. elnök. felagy.  biz. jegyző. 

Nyomatott (feik-Szeredába,,  i 8 9 5. « laptulajdonos és kiad* Györgyjakah Márton könyvnyomdájában. 


