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Előfizetési  felhivás. 
Midőn ezennel a „Csíki Lapok" 1897-ki 

évfolyamára  az érdeklődő közönséget fel-
hívjuk az előfizetésre,  újból is hangsúlyoz-
zuk, hogy e lapok az igazság védője, a 
közvélemény kifejezője  fog  lenni mindig 
s noha politikai tartalma is lesz, igyekezni 
fog  megtartani azt a kitűzött álláspontját, 
hogy pártokon kivUli szempontból itéli meg 
a közdolgokat. A csiki viszonyokat pedig 
különös figyelemmel  fogja  kísérni s kri-
tikáját mindenkivel szemben megmondani. 

E l ő f i z e t é s i  ár: 
Negyedévre 1 frt. 
Félévre 2 frt. 
Egész évre 4 frt. 
Külföldre  . . 6 frt. 

A szerkesztőség és kiadó-
tulajdonos. 

Csíki vasúti politika. 
Ez év folyamán  Csikvármegyére nézve 

kétségtelenül a székely vasúit megnyitása 
lesz a főesemény.  Hogy mikor lesz ez a 
megnyitás, legalább Csik-Szeredától Sepsi-
Szentgyörgyig, azt józan halandó a mi ííaz-
Hze-vimxáa kormányzásunk mellett meg nem 
mondhatja. Hiszen a székely vasút építésé-
nek már a megkezdési módja is épen ellen-
kezője annak, a mit a helyes és czélirányos 
rendszeresség megkívánt volna. A helyett, 
hogy az állam első sorban a Csíkszereda -
Hzázrégeni, vagy az udvarhelyi vonalat épít-
tette volna ki, melynek minden kilometere 
közelebb liozta volna a megyét a fővárossal 
és a világpiaczczal, belekezdettek a Sepsi-
szentgyörgy-brassói összeköttetés építésébe, 
a mely vonalon pedig Brassóig és onnan 
megint Héjasfalváig  a vasút használata hiába 
való utazás és kétszeres fizetés. 

Nem kell ahoz nagy kombináczió, hogy 
a vármegye székhelyétől, Csik-Szeredából a 
fővárosba  jutni Szász-Régen felé  112 kilo-
méterrel és Székely-Udvarhely felé  92 kilo-
méterrel rövidebb az ut, mint Brassón át. 
Minden utas, minden metermázsa áru tehát 
évek, sőt talán évtizedek során át is 112 
vagy 92 kilométerrel több utat tesz meg, 
mint kellene, ha a kormény nem Brassó 
felé,  hanem Szász Régen vagy Udvarhely 
felé  kezdi meg első sorban az összeköttetést. 
Hogy nem ezt tette, az annyival inkább ért-
hetetlen, mert hisz Gyinies utján egy bizo-
nyos világforgalmat  is fog  közvetíteni a szé-
kely vasút *, inár pedig a világforgalmi  c/.ik-
kek igen megérzik a távolság növekedését, 
mely kapcsolatos a szállítás drágaságával. 

Ha tehát már az építés sorrendje te-
kintetében a legrosszabb lett választva, na-
gyon kell vigyázni, hogy se a székely la-
kosság, se a világforgalom  a személy és áru-
szállítás ára tekintetében ne fizessen  kétszer 
annyit, a mennyit kellene, ha betartatott 
volna az ész által diktált sorrend. 

Különbözeti díjkedvezményt kell tehát 
kiszabni, mivel klllönben semmi érezhetőbb 
előnye nem éri a vidéket abból, hogy végre 
valahára vasutunk lesz. Egyáltalában a vasút 
megnyitása egy egész tönwgét veti fel  azon 
kívánságoknak, melyeket nem szahad meg-
tagadni, ha csakugyan enyhíteni akarjuk azt 
a hibát, a mit a kormány az építés helyte-
len sorrendje által elkövetett. A közlekedési 
politika nem olyan szabályok szerint mozog, 
a mint a szeszély vagy az egyes ember ön-
kénye diktálja; annak meg vannak a ma-
gai elvei, a melyeket büntetlenül nem sza-
bad áthágni soha sem. Reméljük is, hogy 
ugy a kereskedelmi miniszter, mint maguk 
az államvasutak ezúttal nem hagyják figyel-
men kívül a székelység jogosult kivánalmait, 
melyek különben is a helyes közgazdasági 

és közlekedési politika igényeit teljesen fe~ 
dik. E kívánalmak nagyjából a következők : 

1. Az államvasutak a háromszéki vasút 
sepsi-szentgyörgy-brassói vonalát használja 
mint peage vonalat, ugy hogy minden szál-
lítás Csikból és a gyimesi vonal megnyitása 
folytán  egész keletről Brassón túlra akár-
meddig is ugy tekintessék, mintha az az ál-
lamvasutak megszakítás nélküli vonalán 
menne keresztül. Ez lehetséges is, mert a 
háromszéki vasút engedély okmányában csat-
lakozások esetére fen  van tartva az állani 
részére a jog, hogy a pálya közös haszná-
latát a háromszéki vasút bizonyos ellenér-
tékek fejében  tűrje. Sajnos, hogy e tekin-
tetben, noha a pálya egyik része megnyi-
tás előtt áll, az államvasutak még csak 
egyetlen lépést sem tettek a háromszéki vas-
útnál. 

2. Mindazon áruknál, melyek Héjasfal-
ván tul mennek, az ár kiszabásánál a befu-
tott vonalhosszból aránylagosan bizonyon 
szánni kilometer leütendő és pedig oly íor-
mán, hogy e leütés Budapestig vagy azon 
tuli szállításoknál legalább 100 kilométert 
kitegyen. 

3. Ezen feliil  azon czikkeknél, melyek 
a megye főterményeit  képezik, vagy a me-
lyekre Csikvármegyében nagy szükség van, 
kivételes díjszabás állapítandó meg; hogy 
egyréfcft  a vidéknek a nagy píaczoktól való 
távolságát épen az az áru ne érezze meg, 
melynek bővében van a megye, másrészt 
pedig a nagyobb szükségleti czikkek köny-
nyebben keressék fel  az egész székelyföldet. 
Ilyen czikkek volnának a megyéből való 
kiszállításoknál: a fa,  a kőzetek minden faja, 
a savanyuvizek, állatok, minden ipari és 
bányászati termény: továbbá a megyébe 
való beszállításoknál: a bor, sör, szesz, gé-
pek és géprészek, kukoricza, ezukor, kávé, 
liszt. 

4. A vasúti fővonatokhoz  való helyes 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Főispáni ebéd. 

A főispáni  ebédeknek sokféle  faja  van. VAI-
lozik az megyénként és országrészekként is. főt 
változik az ugyanazon megyében is, a szerint, hogy 
ki 01 a főispáni  szétben. Mert némelyik főispán 
u>ag&t legalább is a miniszter helytartójának te-
kinti, mi;; a másik egyszerfl  kormányzónak, de 
azért akad olyan is, ki a megye lakosai fdetti 
atyai kötelességeket teljesiti. 

Az ebédek is a szerint változnak, a mint a 
főispán  ereiben a helytartói, kormányzói, vagy 
atyai feladat  vércsepjei csergedeznek. Ünnepélyes, 
hivatalos vagy családias a hangulatuk, a miként a 
főispán  felfogja  szerepét. 

Nálunk Csikmegyében a főispáni  ebédek ban-
gal&ta szinte családias jellegű, a mint maga t fő-
ispán is inkább családfő  a megyében és nem mi-
niszteri helytartó vagy egyszei Q kormányzó. A hi-
vatalos főispáni  ebédeknek kétféle  fajtája  divatos 
nálunk, iiz egyik azon alkalommal szerepel, mikor 
közigazgatási bizottsági ülések vannak, a másik 
pedig törvényhatósági közgyűlések alkalmával. 

Nem akarok senkit sérteni, de bevallom, 
hogy a közigazgatási bizottsági ebédek jobban tet-
szenek nekem, mint a közgyűlésiek, ba másért 
nem, legalább azért, mivel gyakoriabbak. Aztán 
meg amazon kevesebb is résztvevő, mint emezen 
és Igy az érdeklődésből, a tréfáé  megjegyzésekből 

jóval több jnt mindenkire, mint máskor. Már pedig 
bármennyire jól főznek  is a főispánnál,  a több tag-
ból álló ebédlő társaság jó kedvének csak egyetlen 
fő  sarka van, a humor. 

Maga a főispán  ebben a tekintetben a köz-
igazgatási bizottsági ebédek alkalmával jó példá-
val jár előre, s ámbár alapjában véve komoly em-
ber, de ilyenkor beáll ö is a humoristák közé s 
ha valahogyan előkaphat egy jóravaló ellenzékit, 
azt agyán tréCás szatírájával megperzselgeti, de 
nem égeti meg. 

Különben mindkét fajtájn  ebédeknél szere-
tetreméltó házi gazda s oly lekötelező humorral 
fogadja  vendégeit, hogy a körjegyző és községi 
biró is olyan otthonosnak érzi magát, mint akár 
az alispán vagy a havasi javak igazgatója. 

Téli közgyűlések alkalmával rendesen legke-
vesebb a vendég, mert hiába a téli szél és hideg 
a kályha mellé szorítja a legalkotmányosabb ér-
zelmű embert is. Ilyen törékeny az ember; ha 
egy kis hideg van, ugy megijed tőle, hogy míg a 
főispáni  ebédtől is megszalad. Átobár az utóbbi 
két évben még a meleg időjárásban is hiányzott 
az asztalitól egy társadalmi osztály, a papok. Pe-
dig az igazat megvallva, okuk a kimaradásra nin-
csen, mig megjelenésük örvendetes volna. Mert ne-
künk csíkiaknak egy nagy bajunk van s ez az al-
kalom hiánya arra, hogy a különböző társadalmi 
osztályok érintkezzenek egymással. A főispáni  ebé. 
dek ilyen alkalmak és azt felhasználni  már csak 
azért is fontos,  mert az eszmetársulás révén több 

oldalra terjeszti ki az ember a figyelmét  és igy 
nem okvetlenül egyoldalú. 

A legutolsó közgyűlési ebéd a főispánnál 
Szilveszter előtt két nappal volt. Volt a vendégek 
közt egy pár gyergyói, egy pár telcsiki és alcsiki 
ember, de Kászonból senki. A társalgás ezúttal 
nem is volt oly élénk, mint máskor, sőt a pohár-
köszöntők is igen lanyhán indultak. 

„Valószínűleg vénülünk" — mondá az alis-
pán, s alig ha igaza nincsen. Nem jó a túlságos 
egyetértés, gondolták magokban a titkos kritiku-
sok. Sőt egy jelen volt kormányp;irti képviselő 
szemeiből kilátszott azon óhaj, hogy máskor ellen-
zéki embert is kell előteremteni, mert egy kis ösz-
sze-vissza boronálás nélkül n igyon egyhangú az élet. 

Nem politikai ellenzéki embert óhajtott bi-
zonyára a vendégsereg, mert hisz ilyen talán volt 
ottan, hanem olyan embert, ki mindenkinek ellni-
mond. Ilyen hiányában a pohárköszöntők a körül 
forogtak,  hogy ki minél érdemesebb ember. Hát 
liis'.en ennek is meg van a maga alapja és igaz-
sága, de mégis a legigazabb az alispánnak azmi 
kívánalma volt, hogy a főispán  legalább még tiz 
évig legyen köztünk, mint a kormányzati ág feje, 
hogy igy megülhessük a főispánsági  95 éves ju-
bileumot. 

„Az egy kicsit sok" — mondá a főispán  * 
nevetve hozzátette, „mert öreg ember soha se *ka. 
rok lenni." „Nem is leaz az soha" — mondják h 
azép asszonyok és szép leányok. 

I . . na, 
T^pmiW m i i « i m á h o a mrr fállv  BMll t tUt owtolv». 
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csatlakozás is egy igen lényeges igénye min-
den vidéknek. Miután remélhetőleg minden 
irányban legalább kétszer fog  a vonat köz-
lekedni, Brassó felé  a leghelyesebb csatla-
kozás az lenne, a mely a Brassóból délután 
2 óra 45 perczkor induló gyorsvonathoz, 
továbbá a mely az ugyancsak onnan este 7 
óra 48 perczkor induló személyvonathoz tör-
ténnék, mely esetben Csik-Szeredából körül-
belől délelőtt 11 órakor és délután 4 óra-
kor indulhatna a vonat. A Budapestről való 
visszautazásnál pedig azon vonalokhoz kel-
lene folytatás  Brassóból Csikba, melyek 
egyike Budapestről mint gyorsvonat este 9 
óra 15 perczkor, a másika pedig, mint sze-
mélyvonat reggel 8 óra 30 perczkor indul 
és igy az ember gyorsvonattal Csik-Szere-
dába köriilbelől délután 5—6 óra között, a 
személyvonattal pedig délelőtt 11 órakor 
lehetne. 

5. Az utazás gyorsasága és olcsósága 
mellett egyik lényeges kellék még a kénye-
lem is s ezért mindenesetre egy pár köz-
vetlen caatlakozási kocsinak in kellene köz-
lekedni mindkét irányban. 

6. Minthogy a személyvonatokkal való 
közlekedés Budapestig 24 órán tul tartana, 
és igy a 14-ik zóna menetárára rá kellene 
fizetni,  ezen kivételes útszakaszra csak mér-
sékelt pótdíj volna a rendes zonadijhoz hozzá 
Ütendő, hogy igy a nép szegényebb osztá-
lya is részesüljün az olcsó utazás kedvez-
ményében még Budapestre való utazása al-
kalmából is. 

Ezek volnának dióhéjba szorítva azon 
kívánalmak és igények, melyek a vasutépit-
kezésnek rosszul való megkezdését, illetőleg 
az abból származó hiányokat enyhitenék s 
a melyek nem is állnak ellentétben egy-egy 
helyes közlekedési politika feltételeivel,  me-
lyek mindenütt azt tartják szem előtt, hogy 
mikép mozditsák elő a nép jólétét és bol-
dogulását, s igy minden ok ez igények ki-
elégítése mellett szól. Meg vagyunk győ-
ződve, hogy ezt tudják országos képviselő-
ink is s maguk is résen lesznek, nehogy 
hiba és baj érje a megye érdekeit, mivel 
különben szemükbe olvasnók programmjn-
knt, mely nemcsak a mandátum megszerzé-
séig kötelez, hanem azon tul is. 

- Az országgyűlés mindkét háza a 
karácsonyi és újévi szüneteket tartja o héten ia. 
Mihelyt ineguyilik a képviselőház, megkezdi a 
marhusó kiadásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalni, 
mely valószínűleg vita nélkül megy át ezen az 
állattenyésztésre oly fontos  intézkedés. Azután jün 
a költségvetés, m:ijd ineg a kiegyezési kérdések, 
inelyek könnyön furgeteget  hoznak politikai lát 
határunkra. 

A székely közbirtokossági vagyon 
és az a felett  való felügyet.  Nálunk (sikme 
gyében a székely közbirtokossági vagyon egy nngy 
vagyon, mely nemsokára közeledni fog  a megsem-
misülés felé,  ha az utóbbi időkben gyakorlntbn jött 
divatot nem hagyjuk el. Minden községben ugyanis 
van több kisebb vagy nagyobb közbirtokossági va-
gyon, főleg  erdőség, mely azonban nyakra-főre  el-
adásra kerül és pedig a legtöbb esetben olyan po-
toul áron, hogy egyenesen cl vesztegetés számba me-
het. Oka pedig ennek az, hogy a közbirtokosságnak 
szervezete nincsen, mindössze is néhány ember ha-
tároz a közbirtokosság nevében s a hatóságok tel-
jesbn felügyelet  nélkül hagyják ezen határozatokat. 
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségról szóló tör-
vény e tekintetbea semmi segítséget nem nyújt, 
miután egyrészt e vagyon leginkább erdőkből áll s 
azok a törvény első szakasza szerint kiesnek e tör-
vény hatálya alól, másrészt pedig különben is a 
mezőgazdasági törvény a birtokossági közgyűlés ha-
táskörét csakis a nyomásos gazdálkodás, a közös le-
geltetés és uz apuállattartás ügyeire korlátozza. Né-
zetünk szerint addig is, míg a törvényhozás e ren-
dezetlen viszonyon segit, a régi szokásjog alapján a 
közbirtokossági vagyon felett  a föfeliigyeleti  jogot 
vagyon ellenőrzési szempontból a törvényhatóság 
gyakorolja. Ugyanis a közbirtokosságnak organuma 
nincs, mert a közbirtokossági közgyűlés egy meg-
foghatatlan  és meghatározatlan valami. Csupán azon 
községekben lehet közbirtokossági szervezetről szó, 
a hol alapszabályok hozattak s esek hatósági meg-
erősítés alá estek, mint például Csik-Szépvizen. 
Minden más községben a közbirtokosság képviselő-
jéül a községi képviselőtestületet kell tekinteni s 
ugy tudjuk, hogy a belügy miniszter néhány évvel 

ezelőtt Háromszékmegyében egy közbirtokossági 
vagyonrész eladása alkalmából ezt ki is mondotta. 
k közbirtokosságoknak tehát vagy alapszabályokat 
kell hozni, vagy követelni kell a turvényaatóságtól, 
hogy a közbirtokosság képviseletéül a községi kép-
viselő-testületet tekintse és igy minden vagyon 
értékesítésénél a vagyon-ellenőrzési jogát gyakorolja 
is. Mindenesetre oly fontos  kérdés ez, hogy aunak 
megvitatását életbevágó közgazdasági indokok is 
kívánják, főleg  miután kapcsolatos ezzel az is, hogy 
a esi ki közbirtokossági vagyon székely jogou alapul 
és igy a jogosultság meghatározása is fontos  a jövő 
szempontjából. 

= Az Adria biztosítási társaság és 
biztosításainak hatálya. Mint panaszt küldöttek 
bo hozzánk egy oly jogeset leírását, mely ha való, 
az Adria biztosité-társaság oly eljárásúról tesz tanú-
ságot, mely megérdemli, hogy az egész megye a 
legnagyobb óvatossággul fogadja  az összeköttetést e 
társasággal. Az eset következő : egy társaság bizto-
sította a nevezett biztosító-intézetnél hat különböző 
helyen fok  vő és egymástól 8—10 kilométer távol-
ságra eső épületet, továbbá egy különálló raktárát 
két évre, mely biztosítás 1897 végén járna le. A 
hat különböző épületnek biztosításáról egy kötvény, 
a raktár biztosításáról megint egy külön kötvény 
állíttatott ki. Történt pedig 1896 október havában 
az, hogy a fentérintett  biztosított épületek egyike 
részben leégett s erre kapta magát a társaság és a 
biztosítási idő lejárta előtt nemcsak a részben le-
égett, hanem a többi épületekre, süt a raktárra 
nézve is felmondta  n biztosítási ügyletet, illetőleg 
azt érvénytelennek jelentette ki. Mit jelent ez ? Azt 
hogy az illető társaság csak addig turt jónak vala-
mely biztosítási ügyletet, míg abból a közönségtől 
pénzt húzhat ki. inig ellenben a biztosító felet 
akkor dobja ki a bizonytalanságnak, mikor leginkább 
van szüksége a biztosítás folytán  a biztonság érze-
tére. Miután az Adria biztosító-társaságnak igen sok 
biztosítása van megyénkben, a felhozott  panasz 
alkalmából nem fogjuk  sajnálni megvizsgálni az 
egész esetet, ugy községről-községre menve tanul-
mányozni mindeu féllel  szemben tanúsított eljárását, 
hogy igy ismerjük meg ez intézetet nemcsak ígé-
reteiben és nagyhangú frázisaiban,  hanoin totteiben 
is. A részletes vizsgálódás eredményét és nézetün-
ket annak idején közölni fogjuk. 

Ú j é v i t i M i e l g é s e k . 
Az ajévi szokásos üdvözlések az idén nagy 

várakozást keltettek országszerte. Az uj ország-
gyűlés egyes politikai, pártjai és pártvezérei fon-
tos nyilatkozatait várta az ország. Azonban a 
most lefolyt  tisztelgések alkalmával elmondott üd-
vözlő- és válaszbeszéd-k semmi tontus politikai ki-
jelentéseket nem tartalmaztak. 

A szabadelvű párt ilyen alkalmi tisztelgései 
azáltal nyernek fontosságot,  liogy az üdvözlő szó-
noklatok tartására ujabban azon latijait állitja a 
párt, kiket későbben a kormányban történhető 
esetleges személyi változásoknál valamely pozi-
czióra kiszemeltek. 

Podmaniczky pártelnököt. Terényi Lajos, 
üánffy  Dezső miniszterelnököt Láng Lajos, a kép-
viselőház elnökét Vargics Imre üdvözölték hosz-
szabb beszédekben a párt. tagjainak élén. 

Az ellenzéki pártok hasonlóan felkeresték 
pártvezéreiket és pártelnökeiket. 

A nemzeti párt vezére Apponyi Albert, az 
Ugron-párt vezére Ugrón Gábor, a Kossiith-párt 
vezére Kossuth KVrem-.z távul levéli a fővárosból, 
őket táviratilag üdvözölte mindenik párt. — Ho-
ránszky Nándort, a nemzeti párt elnökét HmUissy 
Imre, az Ugrón párt elnökét. Bariba Miklóst, 
Holló LajiH. — a Kossiith-párt alelnökét Helfy 
Ignáczot, .lusztli Gyula köszöntene. — A néppárt 
Mólnál- János apát vezetése alatt Zit-liy Nándor 
grófot,  és Esterházy Miklós Móricz grófot  kereste 
fel  és üdvözölte. Az ellenzéki pártok üdvözlő- és 
válaszbeszédét a közelebbről lefolyt,  választások 
visszaélései érintették és panaszolták fel,  a nélkül 
azonban, hogy afelett  való elcsüggtulésüknek han-
got a.ltak volna. Sőt erőn rátartásra és erélyes 
akczióra buzdítottak egymást a párttagok. 

Az újévi tisztelgésekkel némi koinbináczióba 
hozzák a kormányban közelebbről bekövetkezendő 
személyi változásokat, inelyek szerint báró Dániel 
Ernő kereskedelmi miniszter megválnék állásától, 
8 helyébe Láng Lajos nevezetnék ki. Erdély 
Sándor igazságügyminisz'er lemondásáról is sokat 
beszélnek, s helyébe jelölik is dr. Emmer Kornél 
koriai bírót. Dániel lemondásáról kombináczióba 
hozz&k azt is, hogy, először azért mond le mi-
niszterségéről, hegy a „Ha7ai első takarékpénz-
tárinál igazgató tanácsosi állását megtarthassa. 

Furcsa világ, mikor egy miniszter előbbre-

valónak kell tartson egy pénzintézeti állást, mint 
a miniszterségét. Pedig igaza vao. Egy pénzinté-
zetnél sokkal előnyöaebh és állandóbb az 8 állása, 
sőt snyagilsg is többet hajt a konyhára, mint a 
miniszterség. 

Újév napján a ré#i hagyományos szokásnak 
tett eleget a csikmegyei közigazgatás központi 
tisztikara, midőn első sorban testületileg tisztel-
gett a vármegye alispánjánál élén Mihály Ferencz 
főjegyzővel,  ki igen szép és hatásos szavakban 
tolmácsolta a tisztikar mélyen érzett ragaszkodá-
sát és szeretetét szemben a megye fáradhatatlan 
alispánjával. Az élénk éljenzéssel fogadott  beszéd 
ntán alispán nr fejezte  ki szives köszönetét a tisz-
tikar jókívánságaiért s kiemelte, hogy ha bár le-
hetetlennek is tartja a rohamosan felszaporodott 
teendőknek a jelenlegi létszám mellett való pontos 
elintézését, de a multak tapasztalatainál fogva  bí-
zik abban, hogy a megyei közigazgatást azon szín-
vonalon ezután is sikerül a tisztikarnak fenntar-
taai, mely az ország és a vármegye érdekeinek 
megfelel.  A lelkes éljenzéssel fogadott  beszéd ntán 
a tisz'ikar fölkérte  alispán és főjegyző  nrakot, 
hogy üdvözletét és szerencsekivánatát főispán  ur 
ő méltóságánál, zsögödi lakásán tolmácsolni szíves-
kedjenek, mi meg is történt. 

KÜLFÖLD. 
A kis ember alig látja, hogy minő esetleges 

nagy bábom veszélyei fenyegetnek.  Európa keleti 
részén minden oda igyekszik, hogy törésre kerül-
jön a török birodalom fenállása.  Ezt az országot 
körülvevő kisebb államok, a még török fenhatóság 
alatt álló s leigázott keresztények mind azon dol-
goznak, hogy a szultánt már egyszer elmozdítsák 
Konstantinápolyból, s csakis a nagyhatalmak azok, 
kik nem mernek bele harapni a savanyn almába. 
Félnek mindannyian, hogy egyik vagy másik na-
gyobbat harapna, mint a többiek s akkor kész az 
enrópai nagy bábom, melyben 6 millió katona fog 
K milló állani. Épen azért, nehogy a nagyhatal-
mak az osztozkodáson összevesszenek, valami olya-
non törik a fejőket,  hogy a török kormányzat kor-
rupezióján is segítsenek és mégis formailag  meg-
maradjon a szultán trőnja. Hanem a bölcs állam-
férfiak,  kik sohasem a népek jellemét és erejét 
mérlegelik, hanem tisztán a saját érdekeiket te-
kintik, alig ha fel  nem ülnek most is a terveikkel. 
Az események hatalma sokkal erősebb, mint a ka-
tonaságra támaszkodó nagy államok. A török kor-
mányzat ugyanis már teljesen tehetetlen. Ez az 
állam a megvesztegetésekből élt már hossza idő 
óta, maguk az intéző körök fő  és alantas közegei 
mind csak arra néztek, hogy honnan kapjanak 
pénzt. Előttük a török nép hanyatlása, a politikai 
igazságtalanság gyakorlása nem bántotta semmit se 
s utoljára odajutott az egykor oly hatalmas nem-
zet, hogy mint érett vagy helyesebben férges  alma 
hullik bele ellenségei karmai közé. Egy ujabbi 
nagyszerű ismétlődése a régi törtéuetnek, hogy 
azok a nemzetek, inelyek semmi hivatást nem töl-
tenek be, melyek csak a megélhetést tekintik po-
litikai feladatuknak,  s melyek a politikai erkölcs-
telenség árjában hajóznak, mind elpnsztnlnak, el-
vesznek menthetetlenül. Hiábavaló tehát, vagy csak 
rövid időre szóló ideiglenes segítség mindaz, mit 
a nagyhatalmak ajánlanak a török szultánnak. 
Maga az elvénhedt sznltán is látja, érzi, hogy 
mindaz, mit neki ajánlanak, nem egyéb, mint a 
csődeljárás megkezdése, csakhogy előbb mindegyik 
nagyhatalom magának kézi zálogot akar szerezni 
külön érdekeinek megóvására. Oroszország. Anglia 
mind egy-egy szép testet vesznek ki a maguk ré-
szére Törökországból, s ugy látszik, hogy Ausztria-
Magyarország is Soloniki felé  kacsingat, de Fran-
cziaország és Olaszország is vindikál magának vs-
gának valamit. Félni lehet azonban, hogy e kézi 
zálog megszerzése is sok vérbe fog  kerülni, mert 
egyrészt a kisebb államok még talán nagyobb ét-
vágygyal birnak, mint a nagyhatalmak, másrészt 
pedig csekélységbe a törökök fanatizmusa  se, mert 
hisz mi tudjak azt legjobban, hogy Bosznia «(fog-
lalása mennyi pénz és véráldozatba kertit. Most 
is az uj év kezdetén egész Európát megdöbben-
tette a szultán azon mondása, melyet az orosz 
nagykövethez intézett, midőn ez a nagyhatalmak 
programúját terjesztette elő: .Meglehet hogy én 
leszek az atolsó kalifa,  de egy második kedive 
nem leszfk  ioha.u Ez annyit jelent, hogy fslsza* 
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badítja az egész világon a mohamedánok fanatiz-
musát, s ha ez megtörténik, olyan világháború lesz, 
hogy annak következményei beláthatatlanok. Min 
denki vigyozznn arra, a mije van, mert esel leg a 
tavasz óriási megpróbáltatásoknak és nagy áldo-
zatoknak napját hozza a szegény népre, mely semmi 
hódító háborúban nem akar részt venni s mégis 
ö iszsza meg annak keserfi  levét. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A csíkszeredai polgármester -vá-

lasztás a mult év utolsó napján folyt  le minden 
nagyobb mozgalom nélkül. A megjelentek nagy 
többsége 23 szavazattal, 1 ellenében Élthes Jakab 
nyugalmazott aljáráibirót választotta meg, ki 
nyomban elő is terjesztette program m ját, melyben 
minden jót igért. Reméljük, hogy mint volt régi 
hivatalnok pontos és lelkiismeretes városi főnők 
lesz, s hiszszük azt is, hogy a hol ke 1, erélyesen, 
a bol kell, szelíden keresztül viszi mindazokat a 
reformokat,  melyekre a városnak szüksége van, 
töleg mist, a vasút megnyílta folytán.  Kívánjuk is, 
hogy azok, mint az alhpán kifejezte  magát, kik 
rászavaztak, ne csalódjanak abban a feltevésük-
ben, hogy szavazatuk következtében a város érde-
keit mozdították elő. Különben a kijelölés ellen 
felebbezés  jelentetett be. 

— Az idei farsang  Csik-Szeredában elég 
élénknek ígérkezik. A bálozók elsőjéül a korcso-
lyázó-egylet jelentkezik, kiknek tánczosai mindjárt 
a farsang  elején adják a bált, hová a fiatal  le-
ányok serege áhítozva siet, hogy sokáig tarto-
gatott tánczkedvének kifejezést  adjon. — A far-
sang közepén, valószínűleg február  hóban a csík-
szeredai ifjúság  szándékozik szintén nagy bált 
adni. Előkészületek és tervezgetések nagy ará-
nyokat öltöttek, s a különböző zajló hirek közül 
elég ezúttal csak annyit is kiröppenteni, hogy az 
udvarhelyi zenekar tagjai fognak  játszani, kiknek 
prímása híres arról, hogy jókedvében sok tíz- és 
buszkoronást tud bankóban is kihegedülni az em-
ber zsebéből. — Végül egy jelmez-estélyről is van 
szó, de ennek rendezői még nem jöttek össze. 

— A tél fellépését  városunkban semmi 
se jelzi jobban, mint hogy a kutyák egész kara-
vánja lepi el a város ntczáit már délután 5 óra-
kor és késő 9 óráig teljes konstántinápolyi álla-
potok vannak. Eltekintve attól, hogy városokban 
semmi értelme nincsen a kuvasz kutyák tartásá-
nak, azoknak megkötözetlen tartása legalább is 
esti 9 óráig, egyenes ébrentartása az emberek ve-
szedelmének. Végtére is egy városban, hol annyi 
intelligens ember, annyi hivatalnok és iparos van, 
mint Csik-Szeredában, a legkevesebb az, a mit a 
rend őrétől megkívánni lehet, hogy tartassa az 
utczákat tisztán a kutyáktól, mert első a közön-
ség érdeke, s nem a kutyatartó gazdáknak a 
kényelme. 

— Áthelyezés. Az igazságügyminUzter 
csikdelnii Bocskor Antal fogarasi  járásbirósági 
aljegyzőt a csíkszeredai kir. törvényszékbe;', he-
lyezte át. 

— Eljegyzések. Gyergyóremetei községi 
orvos dr. Tiltscher Jenő, mult év deczember hó 
26-án tartotta meg eljegyzését Mélik Elzával, gy.-
remetei özv. Mélik Istvánné nagybirtokosné leá-
nyával. — Lázár János gyergyószentmiklósi ke-
reskedő és birtokos, a gyergyói eNő takarék|énz-
tár vezérigazgatójának leányát, Lázár Emmát el-
jegyezte Budapestről Magyarósy Imre fővárosi 
rendőrtisztviselő. — Gratulálunk 1 

— Elöl járóságok válasz tása . A községi 
elöljáróságok mandátuma 1896. év végével le-
járván, uj választásoknak kell bekövetkeznie. A 
gyergyószentmiklési főszolgabíróság  hatósága alatti 
községeiben a választásokat jannár 5-étől 23-áig 
terjedő napikra, az ünnepeket kivéve, tűzte ki. 
Igy a január meglehetős mozgalmat fog  felszínre 
vetni; mert a lakósokat nem kis mértékben ér-
dekli, hogy kikből és milyen emberekből fog  elöl-
járóságuk megalakulni? 

— Képviselő- testület i tagok válasz-
tása. Oyergyó-Szent-Miklóson az actuálissá vált 
képviselő-testületi tagok választása felebbezésből 
kifolyólag  megsemmisíttetvén, az nj választás de-
czember hó 28-án ejtetett meg, meglehetős, élénk 
érdeklődés mellett. Ez alkalommal a következők 
jutottak be a képviselő-testületbe: a felső  kerü-
letből : Id. Iíémenes Antal, Pál Sándor, Blénesi 

Dénes, Selyem József,  ifj.  Ferenczi Balázs; az 
alsó kerületből: Nagy Tamás, Magyari István, 
Tódor Antal, Rajna András és Demeter Ferencz 
rendes-, továbbá Pál János, Lépőid János, Be-
nedek Imre, Madaras Balázs és Bajna Ferencz 
póttagok. 

— Körjegyző választás. Csik-Rákos, 
Göröcsfalva,  Vacsárcsi és Madaras kör-községek 
jegyzői széke 1896. deczember hó 31 én töltetett 
be Fejér Sándor járási főszolgabíró  elnöklete alatt. 
Két pályázó lévén, mindkettő kandidáltatott; de 
a nagy száminál megjelent választók bizalma köz-
felkiáltással  Csedő Domokos eddigi helyettes kör-
jegyzőt emelte e tekintélyes és jövedelmes polczra; 
kinek kitartást, higgadtságot, nagy munkakedvet 
és szerencsét kívánunk 1 

— A huszárcsaládok összeirása. A 
msgyei közgyűlés deczember 30-iki határozata 
folytán  a megyében levő huszárcsaládok összeírása 
ez év első hónapjaiban meg fog  történni. Minden 
községben a községi elöljáróság és a lelkészek 
közreműködésével a legbiztosabban össze lehet 
állítani a huszárcsaládok törzskönyvét. Felhívjuk 
tehát az érdekelt családokat, hogy kellő figye-
lemmel kisérjék majd az összeírásokat, hogy egy-
részt ne jusson be a névsorba jogosulatlan, más-
részt pedig ki se is maradjon olyan, kinek jogo-
sultsága kétségtelen. Mindazok tehát, kiknek ok-
mányaik és bizonyítékaik vannak, jól teszik, ha 
azokat kéznél tartják, vagy ha uinuseu kezüknél, 
azokat összeszerzik. 

— A gy.-szentmiklósi fiók-voreskereszt-
egyesiilet a halálozás által üresedésbe jött női-elnök 
helyét a decz. 30-án tartott gyűlésén választás 
ntján betöltetvén, egyhangnlag Lázár Menybértné 
választatott meg. E gyűlésnek tárgya volt még a 
lefolyt  egyesületi év számadásainak előterjesztése, 
melynek során kitűnt, hogy a helybeli szegény ta-
nulók jutalmazása- és felruházására  70 frtot  for-
dított. Az egyesület ügyei Benedek (Jyörgy nyug. 
őrnagy elnök vezetéke alatt példás rendben folytak. 

— Köszönetnyi tváni tás . Az „Alcsiki 
Bank-Részvénytársaság" a csik-szentiiiárton-cseke-
falvi  szegénysorsu iskolások közölt, a legszüksé-
gesebb téli ruhanemüek beazerezbetése czéljából, 
karácsonyi ajándék czim alatt 4il koronát osztatott 
ki. A fentisztelt  intézetnek e valóban nemes 
áldozatáért ugy az érdekelt szülök mint a tanulók 
nevében hálás köszönetét nyilvánítja. Csik-Szent-
mártonon, 1896. decz. 24-én. A tanitó-lesiülel. 

— A gyergyó-szentmiklósi korcaolya-
egylet Szylveszter-estéje. A gy.-szentiníklósiak 
néhány évvel ezelőtt otthon a családi körben töl-
tötték az év utolsó estéjét. Odahaza mondottak jót 
vagy rosszat, áldást vagy átkot a letűnt esztendőre. 
A korcsolya-egyletuek támadt az az élelmes ötlete, 
hogy a Szilvesztert a maga részére foglalja  le s a 
mulatni szerető fiatalságnak  egy kedélyes estét, 
pénztárának pedig egy kis bevételt biztosítson. 
Igaz, hogy kezdetben ezon mulatságok nem a leg-
jobban sikerültek; a fiatalok  előtt ínég uj dolog 
volt, az öregek közül némelyek púdig hntározottan 
rossz szemmel nézték, hogy a patriarchális élet 
fáját  ugyancsak megtépászszák a iniudenféle  mulat-
ságokkal. I>o hát végre is megadták magukat s 
később a publikum aun.vira belemelegedett, hogy a 
Szilvesztcr-estélyek a legkedvesebb mulatságokká 
lettek. Ilyen kedves és teljesen sikerült esteli mu-
latság volt a legutóbbi in, melyre a rendezőség 
szellemi szórakoztatásul egy kis csalogató program-
inot is állított össze. Első száma Lázár Stefi  és 
Csiky Anna k. a. zongorán előadott „Nyitány"-» 
volt, Szabatos és precziz játékukért sok tapsban 
részesültek. A 2-ik pont Júlia és Jelka tréfás 
duett volt, melyet természetes és meguyciő kedves-
séggel és kiváló hatással énekeltek Lázár Anna és 
Lázár Piroska k. a. Jakab Józsefué  unió zongora-
kísérete mellett. Az ének a közönséget valósággal 
elragadta, a lelkes tapsnak alig volt vége. Ezt 
követte a Laurenczy Vilmos áltnl jó humorral és 
élvezetően előadott .Monolog". A 4. pontot Krezeák 
Pál pompás zongorajátéka töltötte be; népdalegy-
velegeivel nagy hatást keltett s osztatlan tetszést 
vívott ki. Ezután megkezdődött a táncz, mely egész 
reggelig folyt.  Közben a confotti-bajigálás  kedves 
változatosságot szilt. A jókedv benyúlt a ködös, 
homályos újév reggelébe, mint a közönség reménye 
a jövő év homályába. Az estély a Laurency-féle 
nagyteremben volt és nagyon népes lévén, az 
egylet pénztárának szépen jövedelmezett. 

— Káazoni sertéslopások. A most kez-
dődő télen kászoni feltizben  több gazdának sertését 
lopták el meghízva a pajtákból és pedig oly ügyes-
séggel, hogy nem lehetett rájönni a sertéstolvaj 
szövetkesetnek tagjaira. A kászon-altizi rendőrség 
kutat is flgyal  mindenfelé,  de idáig pozitiv adatra 

nem talált, most azonban egy pár embernél olyan 
BertéshuBra akadt, melynek eredete gyanús és igy 
a két jómadárt bekísérték a szentmártoni járásbíró-
sághoz, hogy az kutassa ki mi igazsága van a két 
gyanúsítottnak a sertések jogos megszerzése tekin-
tetében. 

— Rendetlenség a gyergyó-szentmik-
lósi postán. A postaigazgatóság a gy.-szentiník-
lósi postán rendetlenségnek és vétségnek jött a 
nyomára. Mint hírlik, egy 200 frtos  csomagot vál-
tott ki egy üzletember, az utánvételi összeget 
azonban a feladó  3 hét multán se kapta meg és 
a czimezettet a csomag kiváltásáért sürgette, s 
minthogy ez azt válaszolta erre, hogy annak ide-
jén már kiváltotta, a feladó  panaszt tett a posta-
igazgatóságnál, mely rovancsoló biztost küldött ki. 
A csomag bejegyzésénél csakugyan vétséget talált 
s további vizsgálata folyamán  még más hiányt is 
fedezett  fel,  mi miatt Császár József  postamestert 
állásából felfüggesztette.  A vétség, vagy nehéz-
mény mivoltát a fegyelmi  vizsgálat fogja  a maga 
valóságábau felderíteni  s ez fogja  megmutatni, 
hogy a közszájon forgó  rendetlenségből mennyi a 
valóság. 

— Érdekes bosszú. A bosszúállás kü-
lönböző nemei között érdekességben bizonnyára 
nem utolsó az, a mi a napokban Madéfalván  tör-
tént. Biróválasztás volt, s a bukott jelölt ugy 
látszik azzal vélte magát legméltóbban megbosz-
szulhatni, hogy a megválasztott bíró s főkortesei 
ökreinek nyelvét állítólag fölfogadott  egyének ál-
tal kivagdaltalta. A szegény ökröknek kellett te-
hát meglakolni azért, a miért gazdájok bíróvá 
választatott. 

— Pénzügyőrök és csendőrök viszály-
kodása. ftyergyó-Tölgyesen  a pénzügyőrök és a 
csendőrök karácsony estéjén egyik korcsmában 
együtt borozgattak és kártyáztak. Kártyázás köz-
ben szó vitába elegyedtek, miből verekedés támadt, 
s a hét hadakozó fél  annyira neki volt hevülve, 
hogy egyik csendőr oldalfegyverével  rontott a fi-
nánezokra, s vagdalkozása közben a legbátrabb 
fináneznak,  ki a vágást felfogta,  a tenyerét jó 
mélyen megvágta. — E kihágásukért ellenük vizs-
gálatot indítottak. 

— A poharazás t ragoediá ja . A mily 
vigan akarták kezdeni az újévet mindszenti B. L. 
és S. G. jóbarátok, ép oly tragikus lefolyást  nyeri 
a czimboraság vége. Nevezettek ugyanis — az 
elterjedt, hírből tudjuk — szombaton este együtt 
mulattak a falu  egyik korcsmájában, honnan ba-
rátságosan indultak hazafelé.  Útközben azon gon-
dolatra jöttek, hogy jó lenne még egy fél  liter 
borral a többit megtoldani, mibe kölcsönösen bele 
is egyeztek, s egy másik korcsmába betértek. A 
mint a fél  liter bor fogyasztását  megkezdették, 
lényegtelen dolog felett  szóvitába elegyedtek, s 
hogy B. L. a maga állításának annál nyomaté-
kosabban érvényt szerezhessen, S. G.-t a fél  li-
teres üveggel ugy ütötte főbe,  hogy azt nyomban 
a vér ellepte, s öntudatlan állapotban szállították 
lakására, hol vasárnap az elhívott orvos ájultan 
fekve  találta a túlságos sok vért vesztett eiős 
fiatal  embert, s bár kellő gyógykezelés alá véte-
tett, minthogy koponyazuzódás lett konstatálva, 
életéhez kevés remény van. 

Melyik lapra ffsessBnk  e l ő ? 
Az 

j C „ E l l e n z é k i r e , 
inert ez gonJos szerkesztésénél és gazdag távirati 
tudósításainál fogva  minden fontosabb  eseményről 

azonnal értesiti olvasóit. 
Az erdélyi részekben ez a legrégibb magjai-

napi lap, mely programmjuhoz híven, mindig az 
igazság tiszta fegyverével  küzd a haza, a nem/ét 
boldogulásáért. 

Az erdélyi részek intelligens közönsége, mely 
évről-évre fokozottabb  pártfogásban  részesített*- * 
lapot, bizonyára a beálló uj esztendőben is törne, 
ges előfizetésével  fogja  támogatni. 

Azért tovább nem is ajánljuk olvasóközön-
ségünk szíves figyelmébe,  hanem végezzük, a hogy 
kezdtük: 

Melyik lapra fixetusSnk  e l ő ? 
Az 

„Ellenzékire. "•E 
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TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. 
E rovat alatt szándékozunk minden érde-

kesebb bírósági esetet megismertetni. E sorozatok 
megkezdése előtt azonban kénytelenek vagyunk a 
törvényszék épületének egy pár egészségtelen he-
lyiségére felbivni  a közegészségügyi hatóság figyel-
mét. — Nevezetesen a csíkszeredai törvényszéknél 
a pertári helyiség, a polgári irattár és a telek-
könyvi hivatal olyan egészségtelen, hogy azt a 
közegészségügyi törvény alapján bátran be lehel 
csukatni. A pertár ugyanis egy kis szűk helyiség, 
nedves és a falak  penészgombával tele vannak, 
ugy, hogy ott állandóan nem lehet maradni és 
dolgozni. Pedig a pertár nemcsak arra szolgál, 
hogy a periratok őriztessenek, hanem ott magán-
felek  is jelennek meg, s az ügyvédek kénytelenek 
— kivált jegyzőkönyvi tárgyalásoknál — órákig 
ülni és dolgozni. A polgári irattár pedig egy régi 
folyosóból  van átalakítva, de a pinczéből olyan 
szag ömlik be e helyre, hogy egészséges ember 
az első pillanatban egy halottkamrába vél belépni, 
mert a levegő a resiczai bányában sem lebet rom-
lottabb, mint ott. A telekkönyvi hivatal, az egy 
sötét, nedves helyiség, a melyhez hasonló lehetett 
az a börtön, hová Zrínyi Boldizsárt csukták volt 
el az osztrákok, s a ki, mint tudjuk, ottan meg 
is vakult. Mi azt nagyon jól tudjuk, hogy a tör-
vényszék tisztelt elnöke ezen állapot tűrésében 
nem hibás, mert hisz jelentései már évek óta sür-
getik a bajok orvoslását. Hanem hibás az igaz-
ságügyminiszterium, mely nem sokat törődik a 
bírósági vidéki mizériákkal, hanem egyszerűen 
papírkosárba dobja a panaszokat. Pedig az igaz-
ságfigyminiszter  urat, ha egyéb nem, hát csiki 
eredete is arra kötelezné erkölcsileg, hogy Csíkban 
is megörökítse valamivel azt az örvendetes álla-
potot, hogy egy Csíkból kiszármazott ember is 
volt miniszter. Látogatná csak meg egyszer a mi-
niszter ur Menaságot, a hol még most is vannak 
rokonai, az a falu,  egyszerű falu,  de azért nem 
volna ok szégyelni az onuan való származást, 
azonban a csíkszeredai törvényszéknek fentérintett 
helyiségei miatt bizony-bizony nehezen kerülné el 
a pirulást. — Miután azonban nehezen lesz va-
lami e miniszteri látogatásból, ezen közegészség-
ellenes állapot megszüntetésére nyújt módot nekünk 
a közegészségügyi törvény. Ennek egyik szakasza 
ugyanis kimondja, hogy mindaz, mi a közegészség 
fenntartására,  vagy a megromlottnak helyreállí-
tására szolgál, h a t ó s á g i i n t é z k e d é s tár-
gyát képezi. Egy másik szakaszban az is elő van 
írva, hogy lakházak építésénél a k ö z e g é s z -
s é g i f e l t é t e l e k  figyelembe  veendők, továbbá, 
hogy a k ö z e g é s z s é g i l e g v e s z é l y e s s é 
v á l t l a k h e l y e k n e k a z o n n a l i k i ü r í -
t é s e hatóságilag elrendelhető. Már most, figye-
lemmel arra, hogy Csik-Szereda város uj polgár-
mestere nagyon jól tudja, hogy a közegészségügyi 
hatósági intézkedés joga elsősorban őt illeti, to-
vábbá az is tagadhatatlan a közegészségügyi tör-
vény 3-ik szakaszából, hogy a hatóság a felügye-
letet p a n a s z b e v á r á s a n é l k ü l is gya-
korolja : hisszük és reméljük, hogy a törvényszéki 
épület lenti helyiségeire nézve az egészségellenes 
állapotnak megszüntetésére, ha máskép nem, ki-
ürítés utján törvényes módokat fog  találni, hogy 
igy az igazságügyminiszterium necsak a nagy, de 
a kis városokban is gondoskodjék bírósági helyi-
ségekről. 

CSAHJVOK. 
Herczeyné és czigányprimás vagy Éva és Ádám 

milliomodsior. 
Az egész világ lapjai tele vannak annak hí-

rével, hogy egy herczegné otthagyta férjét  és két 
gyermekét egy czigányprimásért. No bizony mintha 
egy herczegnének a szive nem lehet oly érzékeny, 
miut bármelyik közönséges leáuyé, ki szerelmes 
természetű és viszont egy czigányprimás nem volna 
olyan olvadékony, mint akár a vaj s ugyancsak 
olyan jó falat  is. 

Epen ellenkezőleg nem lehet csodálkozni azon, 
ha egy amerikai nő, mint a milyen a herczegné is, 
excentrikus hajlammal bir s ezt épen Indiának egy 
kiszakadt gyermeke, a czigányprimás tudja fokozni 
jelenleg. Keletnek ábrándozó természetű fia  mindig 
alkalmas arra, hogy egy amerikai millíomosnót 
hisztérikus gondolkozásában egy darabig jó médi-
ummá tegyeu. A kérdés legfeljebb  a körül foroghat, 
hogy melyik unja meg hamarább a másikat. Egy 
elóre dönteni ebben a kérdésben uem merünk, mert 
egyrészt a czigánj természetben meg van az a sa-
játság, hogy csak czigányok közt érzi magát leg 
jobban s örül a szökésnek, mig másrészt az ameri-
kai mílliomosnő már gyakorolt szívvel bir a tekin-
tetben, hogy lelkesedésének tárgya vagy vágya 
minduntalan változzék. 

A herczegné gondolkodásáról legjobb képet 
adnak a saját nyilatkozatai, melyeket egyik vagy 
másik hírlapíró előtt tett. 

Egy franozia  hirlapiró előtt 
czigányprimás iránti lelkesöléiét. ekép védte a 

— Ugy-e meglepi önt, hogy az előkelő .höl-
gyek általában ugy kedvelik a czigányokat? Ugy-e 
furcsa?  Megpróbálom megmagyarázni a dolgot. 
Először is Párisban a ozigányok sohse játzsnnak 
nappal, a ravasz kópék. A villamos világítás olaj-
barna arozuknak oly különös exotikus érdekeltséget 
kölcsönöz, mely tetszik a* asszonyoknak. S mikor 
a vendéglőben elfogyasztunk  egy jó ebédet, ineg-
iszunk egy pár pohár pezsgót, egészen más szem-
mel nézünk . . Azután azok az andalító, különös 
nóták, a czigány kecses mozdulatai, a mint a hege-
dűjét ríkatja... Azok a puha, selymes mozdulatok . 
Minden redkivűl bizarr hatással van rám, az új-
donság ingerével ingat, elkábit . . Elvégre nem 
vagyok márványból . ugy van, hiába, minek ta-
gadjam? Szeretem az őszinteséget, nein törődöm 
vele, ha ez nem is telBzik a boulevard farizeusai-
nak. Je m'en fielie  I . . . Most már úgyis mindennek 
vége, minek játszszain n Nebéutsvírágot , Bah! 

Mialatt ezt mondta, idegesen babrált a hajá-
ban, vagy a ruháját igazgatta. 

— De Rigóval nem az imént ecsetelt körül-
mények közt ismerkedtem meg. Oh, nem . . nem 
voltam mámoros . . . Különben is, akármennyit 
iszom, mindig megőrzöm a józánságomat . . Fér-
jem egyik barátjával 30,000 frankba  fogadtam, 
hogy megiszom az ebédemhez egy nagy, dupla 
üveg pezsgőt, a nélkül, hogy becsípnék és meg-
nyertem a fogadást  . Oh, egészen józan voltam, 
mikor Rigóval megismerkedtem . Tudva csele-
kedtem mindent, Hogy miért? Nem tudom 
azaz mégis . . tudom . Eu szerettem, nagyon 
szerettem a férjemet,  síit szeretem még ma is, de 
ugy, mint az auya a gyermekét . . . bár sok okom 
volna rá, hogy ha nem is gyűlöljem, de legalább 
teljesen közömbös legyek iránta és elfelejtsem. 
Higyje el, hogy mély sajnálattal hagytam el, mert 
nagyon derék ember, a ki a légynek se vét. De 
kérem, teljesen ellenkező természetűek vagyunk. 
Temperamentumunk különbözősége daczára azonban 
azt hiszem elég szolid ensemblet alkothattunk 
volna . . Nem ebben volt a hiba . . . Én testileg 
alpuhult, lusta, nonchalante vagyok, lelkileg azon-
ban hajlithatatlan akaraterő van bennem. A herczeg 
testileg erős, egészséges, szélesvállu, edzett, fárad-
hatatlan ember, de lelkileg végtelenül indolens. A 
legkétségbeesettebb erőfeszítés  kellett hozzá, hogy 
egy kicsit közlékeny, kedveB, beszédes legyen. 

nap vadászott, (mert ez volt az egyetlen 
szenvedélye) este aztán összetörve, fáradtan,  bocz-
szusan jött haza, s ha kinyitotta a száját, legföl-
jebb annyit mondott, hogy kevés foglyot  lőtt. 
Szép ló, jó fegyver  : ez volt az ő boldogsága , 

az én boldogtalanságom. Az ő hibája, ha meg-
tettem azt, a mit tettem 

— Itt hangja erélyesen kezdett csongeni és 
tekintete villogott. 

— Igen, igen, ő a hibás. Fiatal vagyok, a 
természet jókedvvel áldott meg, elég intelligensnek 
is tartom magamat, megállom a helyemet a leg-
előkelőbb szalonokban és otthonosan tudom maga-
mat érezni egy vidáman vacsoráló kómpániában is. 
Egy jó feleségnek  az anyaga is meg vau bennem, 

ó nagyon hálátlan volna, ha ezt el nem ismerné. 
Ugy gondját viselném, mint egy gyermeknek... A cse-
lédségünkhöz semini bizalma se volt. En adjam ki 
neki a fehérnémüjét,  én szolgáltum fül  a dejeuner-
. ét . . igen, igen, magam ügyeltein fel,  hogy a 
kényelmét semmi se zavarja. És mégis . . . ö min-
dig mogorva, hallgatag, ideges volt s örökké azt 
hallottam tőle, hogy unatkozik és bosszankodik, 
Sohso tudtam e különös lelki állapot okát megfej-
teni. Azt hiszem, hogy melankoliában szenvedett... 
a legsötétebb melankoliában. . 

A legérdekesebb azonban az, a mit az ó fol-
tiineségéről és férjéről  beszél, melynek szavaiból 
kitetszik, hogy csak az unalom miatt hagyta el a 
férjét. 

— Nekem mindig megvolt az a szerencsém, 
vagy talán szerencsétlenségein, hogy híres asszony 
voltam. Ahol megjelentem, vagy megjelenek, rám 
terelődik a kíváncsiság és e tekintetben maguk 
magyarok so jobbak. Hiszen Fejérváron majd fel-
faltuk  az emberek a nézésükkel. Pedig ha rajtam 
muhia, bizouy nem nézne meg senki. Legjobban 
szeretném, ha ki se kellene mozdulni a szobámból 
és egész nap csak együtt maradhatnék a Jancsival. 

A herczegné valóban ,Jancsit" mondott, még 
pedig oly kitűnő kiejtéssel, hogy gratuláltam neki 
ahhoz, hogy már tud magyarul. 

— Meg is fogom  tanulni. Mert Jancsi nagyon 
megkedveltette velem a magyarokat és Magyaror-
szágot, ahol különben nein először vagyok. Már 
mint gyermek is ide jöttem egyszer és amikor az 
előbb a vasútról átjöttünk a Lánczhidou, egészen 
világosan emlékeztem, hogy már láttam egyszer 
csodaszép Dunát. De maguknak újságíróknak nem 
szabad semmit se elmondani. Maguk olyan szörnyen 
indUkrétek I Szegény férjem,  ha elolvasná mindazt 
a szörnyű dolgot, amit róla írtak, igazán elrestelné 
magát. Csúnya öreg embernek festették  le, pedig 
éli mondom magának — szép és kedves ember... 

Tehát itt már a Rigó Jancsi oldala mellett is 
kaczérkodik a férjével. 

Mondhatom magának, hogy sokszor gondolok 
viasza reá éa két szegény kis gyermekemre. Miért 
is engedte, hogy unatkozzam! . . . . Jancsi bizo-
nyára megtesz iníudent, hogy elfelejtsem,  mit 
hagytam el Chiinayban, de gondolataim csak visBzg-
viflszw  óveduek oda. 

Midőn férjem  Nizzából és Monte-Carloból 
vissza! őrt, megtudta, hogy Jancsiba szerelmes let-
tem. Lovelet irt hozzám, mely igy szólt: 

Asszonyom I ön be fogja  láthatni, hogy 
köztünk vége van mindennek. Kem a magam 
boldogságáról van már többé szó, hanem a 
Chimay-család becsületéről. Nem tűrhetem tovább, 
hogy kastélyomból színházat csináljanak, amelybe 
az egész világ eljár publikumnak. Kérem, távoz-
zék házamból I 

— És én távoztam. Elmentem Párisba egy 
fogadóba.  Előbb azonban gyermekeimtől, Josephetól 
és Mariannetől búcsúztam. Az erdőben egy kis 
pikniket rendeztem és ott játszottam gyermekeimmel, 
magam is mint egy gyermek ugrálva, táncsolva 
velük. Elfelejtettem  mindent, mindent. Elfelejtettem, 
hogy a brüsszeli udvarnál én voltam a legünnepel-
tebb, elfelejtettem,  hogy Párisban nekem hódolt 
mindenki, caak éreztem, hogy Jancsi nélkül nem 
élhetek többé. 

Aznap még elvittem gyermekeimet a nouneu-
jukkái (dajkájukkal) Párisba a fogadóba.  Férjem 
utánam jött és el akarta vinni a gyermekeket. Én 
csak arra kértem, hogy még egy éjszaka hagyja 
nálam őket. A kis fiain  a karomon aludt el. Utolsó 
szava ez volt hozzám : 

Ma petite raére. Touchez 1 (KÍB mamácska, fe-
küdjön le!) 

Másnap a gyerekeket elvitték mellőlem és 
nekem széles e világon csak a Jancsi maradt meg. 
Első utunk Boulogneba vezetett. Ott kaptam férjem 
egyik level ét: 

Asszonyom! 
Mindent kész vagyok elfelejteni.  Térjen 

vissza gyermekeihez, akik folyton  önről beszélnek. 
Nekem ön nagy fájdalmat  okozott, de a gyerme-
kek kedveért meg akarok bocsátani 

— Késő volt! Jancsi is ott hagyott érettem 
mindent. Otthagyta orkeszterét, otthagyta a világot, 
amelyben annyi sikere volt és caak nekem élt. Én 
ezt ineg akartam hálálni. Aztán láttam, hogy a 
társaságban sem foglalhatom  el többé helyemet. 
Sok ajtót zárva találtam előttem. Nem hivtak meg 
többé ebédekhez, a színházakban szánakozva moso-
lyogtak rám, és Bzinte ujjal mutattak reám: 

— Eh I Nem . . . I Ez az élet nem kellett 
többé ! El voltam tőkélve. Tudom, hogy helytelenül 
cselekedtem, de most, hónapok multán, igazán 
mondom magának, ugy találom, hogy a jobbik részt 
választottam magamuak ! 

A legkülönösebb azonban az, hogy most Buda-
pesten Salvini, a világhírű olasz színész játszván, 
ki mellesleg egyike a legszebb szinésseknek, a 
herczegné egész lelkesültséggel ragadta meg as 
alkalmat, hogy előadását megnézze. „Oh Salvinit 
már Nápolyból ismerem, az ő Rómeója a.legbüvö-
lóbb alakitások egyike. Mióta őt ebben a szerepben 
láttam, vollaképen azótí. ébredtem annak tudatára, 
hogy a szerelem a leguagyobb gyönyör*. 

Nem tudjuk, hogy ilyen felfogás  mellett, nem 
kell-e Rigó Jáuos czigányprimásnak már e hét 
folyamán  hegedűjéhez nyúlni. Hiába Éva mindig 
erósebb és veszedelmesebb mint Ádám. 

tát, 

S z e r l c e e z t ó l C L z e x i e t e l c . 
Ss. L Verset nem közöl lapunk, hanem más dolgoza-

ha beválik, szívesen veazazük. 
M. K. Az uj polgármester elleni támadása nem jogo-

sait azon okból, mivel uj év estéjén korom B«tétek voltak ai 
ntczák. Ugyanig az uj polgármester még jannár elsején még 
át se vette a hivatalát és igy St caak ezntáni elnézéséért le-
het felelősaé  tenni. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
RIADÓ- «s LAPTULÁJD0H08: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N T I L T T É S . * ) 
CsedO István ügyvéd ur nyilatkozata. 

A most legközelebb lefolyt  országgyűlési kép-
viselő-választásokból kifolyólag,  személyemet is ér-
deklő olyan hirek jöttek, — szava bevehető egyének 
által tudomásomra, a mit tiszta önérzetem nem tür 
el, hogy annak ellenkezőjéről a közvéleményt meg 
ne nyugtassam. 

Először is kijelentem, hogy én az égisz vá-
lasztások mozzanatai alatt, sem dr. Egyedi, sem 
pedig Baktai Gáspár úrral érintkezésbe még osak 
egy perczig sem voltam, dr. Egyedi Arthur ország-
gyűlési képviselő urat nem is ismerem. 

•) E rovat 
vállal a alatt Bementekért 

Nyomatott Csík Szeredában 1897. a laptulajdouos és kiadó Qyörgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" január 6-iki 1-ső számához. 
Azou állítást, hogy én dr. Egyedi Artluir vagy 

Haktsi Gáspár, akár pedig ifj.  Molnár József  volt 
országgyűlési képviselő úrtól vagy bárkitél pénzt 
kaptam volna, inint aljas jellemtelen rágalmazást, 
a közvélemény megnyugtatása tekintetéből is ko-
molyan visszautasítom. 

Kijelentem ezzel egyidejűleg azt is, hogy a 
politikai mozzanatokban sokszor vettem részt, de 
engemet politikai meggyőződésemben soha pénzérdek 
nem kísért s kísérni sohase is fog. 

Csik-Szereda, 1HU7. január 5-én. 
Csedű  István. 

Csik-Szereda város regálé bérlete. 
A szédelgések korszakát éljük. Ez ismeretes 

dolog az érdekelt közönség előtt. I>e uetn egészen 
ismeretesek a testületi szédelgések. Mig az egyes 
szédelgők csupán egyesek rovására szorítkoznak a 
társadalom és törvény által üldözött cselekményeik 
érvényesítésében; addig a szédelgő kompániák-
törekvése : ezeknek sót százezereknek egyenes meg-
rontásával jutni jogtalan gazdagodásuk czélpontjára. 

íme egy szomorú példa: 
Az 1807. évi január 1-én kezdődő joghatály-

lyul Csik-Szereda város szerezte meg a központi 
csoport regálé-bérleti jogot s ezt a már ismert 
módon bérletbe is adta. 

Az első kísérletnél Rubel Ede, egyesülve a 
„ílároinszéki szesztermelők szövetkezetével" 3500 
Irt haszon biztosítása mellett bérbevették a várostól 
az italmérési jogot. Ez után előállott Hodor András, 
ki ismert anyagi képességeiből következtetve az 
említett „Háromszéki szesztermelók szövetkezetének" 
stromannja és 5000 frtot  ígért a városnak. Ekkor 
Rubel Eissig észrevéve, hogy ki van játszva, egye-
sült Kálián Náthán Samuval és irÚBbclileg 1300 
frttnl  jobb ajánlatot adott be, tehát igért most 
6300 frtot  a városnak s a mint értesülve vagyunk, 
ezt jó lélekkel tehette, mert a :>ű00 frtos  lépésnél 
a dolog igy állott: 

A „Háromszéki szeszterinelők szövetkezete' — 
nem tudjuk mivel — kicsinálta magának azt az 
előnyt, hogy mig a bérletet maguknak bi/.tosiiották 
Rubellel közös haszonra és ezzel közösen a város-
nak fizetendő  3500 frtért,  addig u saját szövetke-
zeti kasszájuk javára biztosítottak tiszta 3000 frtot, 

melyet édes bérlő társuk Rubel lett volna köteles 
kifizetni.  Hát ebből a lóláb nem látszik ki ? Ők ugy 
okoskodtak: megkapjuk Rubeltől 3000 frtot,  — 
Hodorral kivétetjük 5000 frtért  a bérletet, — mi 
sáfárkodunk,  — mig hasznunkra vnlónak látjuk a 
dolgot, beszedjük a bérletek jövedelmeit; talán egy 
kis előleget csalétkűl dobunk a városnak is, azutánV 
a hátralékot Hodor fizesse  meg a Holdból. Jobbau 
mondva: Szereda vegye fel,  ha lesz kitől. No sze-
gény Szeredám! Ebből meg csinálhatod magadnak 
a calculust. 

Tudod: vannak pénzügyi bajaid. Tudod: a 
«300 frtos  ajánlatnak is vannak barátai, hiszen 
még mindig 1300 frt,  de nem: '2800 frt  haszon 
néz reád. Tudod: vannak ellenségei is a ti.lih jöve-
deleminek. Tudod: ini most a kötelességed. A szesz-
termelők fennebbi  manipulácziójából vond lo a két-
féle  zsidó közötti külömbség conszcquentiáját. 

És ajáulat vissza utasíttatott a képviselő tes-
tülettel való közlés- és közgyűlésben való tárgyalás 
nélkül 1 Hát az I8B6. évi XXII. t. cz. már megszűnt ? 
Ki tudja?! 

Csik-Szereda, 1897. jau. 4. 
Xenophon. 

E hirdető rovatban minden szó egyszeri 
Iteíkiatása közönséges hetükből 6 kr. — 
Czimmel ellátott hirdetésekért kiiliin 30 kr 

bclyegdij jár. APRÓ HIRDETÉSEK. Minden hirdetésre ingyen ad felvilágosí-
tást a kiadóhivatal s hirdetésekot kívá-

natra díjtalanul szerkeszt 

Levélbeli tudakozódásokra készséggel adunk felvilágosítást,  ha a válaszra szükséges bélyeget mellékelik. 

Egy zongora hangoló Házvezetőnek 
kerestetik. Fáradságát illően fogják  ajánlkozik középkorú özvegy asz-
jutalmazni. Czim kiadóhivatalnál. Iszony, ki főzni  jól tud s azon kívül 

iminden házi teendőket pontosan elvé-
_ . . gez. Bővebbet a kiadóhivatalnál. 
Gyors irasu 

irnok esetröl-esetre alkalmazást kap 
Czim kiadóhivatalnál. 

Házassági szempontból 
egy gy.-békási születé»ü, utóbbi időkben 
Pesten tartózkodó 23 éves izraelita 
vallású fiatal  ember óhajt ismeretségbe 
lépni egy tisztességes egyenvallásu 
18—20 éves vidéki leánnyal tekintet 
nélkül vagyoni állapotára nézve. Csak 
is komoly ajánlatok. Czim a kiadóhi-
vatalba. 

Csinos barna fiatal  ember 
valamely üzletben alkalmazást keres. 
Ért mindent és könyvet is tud vezetni. 
Czim kiadóhivatalnál. 

ízletes házikosztot 
keresek lakással együtt, lehető-

leg intelligens családnál. 
Leveleket, az ár feltüntetésével 
— e hó 15-éig — e lap kiadó-

hivatalába kérem czimezni. 

Szép szőke nőt Egy uj vendéglő 
láttam a csíkszeredai jégen korcso-i,'éJ?zére ? 8 l n o s .{• becsületes pinczér-
lyázni s én mint idegen egészen t-l™k

1
et óhajtanék alkalmazni. A rai-

voltam bűvölve módora és viselkedése í 1 ^ ' 0 t«vaszszal nyílik meg. Feltéle-
által. Idegen vagyok Csíkban s ne m

e k ( : t
1 <: s lehetőleg arczképet kérem a 

igen merek n>ilatkőzni, pedig mm.1 ig í k ' a d ü l » v a t a l h o z küldeni „Károly" 
követem távolból is a jégen. Ha érdé-n é v a l a U ' 
keli személyem, tegyen szegfii  virágot 
kabátjara január 10-én délután s, én Csinos bútorozott SZObát 
nyomban bemutatom inagamot. Égö, , , , , .. , . . 
f&klva  keresek, lehetőleg külön bejárással es 

felszolgálással.  Havonkint szívesen fize 
tek 15 frtot.  Ajánlatok kiadóhivatal-
hoz küldendők. Kitűnő és olcsó pezsgő 

kapható az élelmezési társaság csik-
szentmihályi raktárában. Megrendelni 
lebet kisebb s nagyobb mennyiség-
ben is. 

Egy jó háztól való fia 
könyvkötő-tanulóul azonnal felvétetik. 
Bővebbet a kiadóhivatalnál. 

Sz. 1 — 1897. 

Pályázati hirdetmény. 
A kászonalcsiki járáshoz tartozó Csik-Szent-

márton, Csik-Csekefalva  és Csik-Kozmás községek-
ből álló Csekefalva  székhelyiü l szervezett, körjegy-
zői állás üresedésbe jővén, annak betöltésére pá-
lyázatot nyitok. 

Javadalma: évi 500 frt  tuetés, 60 fit  lak-
bér, 3} frt  irodai és faátalány  és a magániminká-
latokért szabályrendelelileg megállapított dijak. 

Fölhívom mindazokat, hogy a ki ezen állást 
elnyerni óhajtja a szabályszerűen felszerelt  kérvé-
nyét folyó  évi február  hó 2-áig hozzám bead.ii ne 
késsen, mert azon tul kérvénye nem fog  figyelembe 
vétetni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Szentmártonoii, 1697. január hó 1-én. 

D I V A T S Z A L O N 
di-7-a.t- é s s z é p l r o d . a l m a . 1 l s ö z l ö n . ; y \ 

Szerkeszti: Fangbyné-Gyujtó Izabella és Szabóné-Nogáll Janka. 
Ţ \ Ţ T T A r r Ö W A Ţ n t J megjelenik minden hó 1-én és 15-in. Diszes, elegáns kiállítása a különösen 
• U A V A X O ^ X l I művészies kivitelű divatczimlapja által dÍ9ze minden 9zalon-asztalnak. 

Ĵ Ţŷ rp SZALON ingyen mellékletével, a/. „Uj Gyermek-Divattal" együtt 44 48 oldalra 

DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 

terjed 

1-3 
Székely Endre, 

fó'szolgabiró. 

azonkiviil, hogy divat-képei az uralkodó divat tiikre, folyton  közöl képeket Pirialinl' 
Londonból, lierlinlinl Í9. s ez által az idegen divatlapokat feleslegesé  teszi, 
rendesen közöl egyszerűid» toilettcket is és módot, utasítást nyújt a hölgyeknek 
arra. Iiogy ruháikat takarékosan 9 mégis csinosan otthon készíthessék, 
kézi munkái változatosak, a rendes használatra szállt hímzésektől kezdve a leg-
ritkálili, legdivatosabb uj kézimunkáig lieiuutatja 9 érthetően tanítja. 
Szépirodalmi része oly dus, érdekes és változatos, hogy minden mis szép-
irodalmi lapot púiul Munkatársai közt olt van irodalmunk minden jelese és 

gondot fordit  arra, hogy a ni>k lapjába. lehetséges, kedvelt írónők is gyakran ir]anak. A lap szelleme mindig tisztessé-
ges. Keresi a szépet, a netucsiiüt s kizár minden frivol  közleményt. Lapunkat fiatal  leányok is liátran olvashatják. 
•pvTTT" A rri Q W A "I f Y W  sz'"m'"l-számra mnlaija he kiválóbb hölgyek arczképeit: a művészet, 

V A X Ö c i l i 1 i L /1 .1 irodalom, s a jótékonyság nevezeteseid) nőalakjait. Ez éviién különösen a .in-
ti kouysag szeicpvivú'ivel foglalkozik.  'l'uivhc vette, liogy minden clsó'rangit nőegylet eloöknfijét  lutlvészi kivitelű arczkcpben 
inutalja be. 

" ~ iillandó rovatot tart kérdések és feleletek  közlésére. E rovat minden elő-
fizetőinek  teljesen dijtalanul &I1 rendelkezésére. 
rendesen karácsonyi ajándékkal is kedveskedik. Ez évben egy rendkiviii díszes, 
elegáns jelmez naptárt kiild állandó, és január 15-ig belépő előfizetőinek, 
znnélfogva  a legtartalmasabb, legdíszesebb és legolcsóbb divat- és 
szépiiodalmí lap. 
Előfizetési  ára: egész évre 8 frt,  félévre  3 frt,  n.igyedévrc 1 fit  50 kr. 

kiadóhlvatalö kívánatra bárkinek küld mutitványszémokat ingyen 
éa bérmentve. 
S Z A I i O W* kiadóhivatala 

Sz. 4/97. 

DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 
DIVAT SZALON 

I V A T 

Cnikmegyei közkórházban a felügyelői 
állomás lemondás folytán  niegllrcsed/én, 
ezen állomás betöltése végett pályázat hirdet-
tetik, mely 300 frt  évi fizetés,  szabadszállás 
és élelemmel van ellátva. 

A pályázót kötelesek korukat, községi 
illetőségüket, erkölcsi, tanulmányi, esetleg ed-
digi azolgálatró' szóló bizonyítványt 18í>7. 
j a n u á r h ó 1 5 - i g a közkórházhoz beter-
jeszteni. 

Csik-Szereda, 1897. janüár 5. 

A közkórház igazgatósága. 

Budapest, 6izeiia-ter (haas-paiota.) 
• X X X X ) O K X ) K X ) K X X X X X X 5KÍ JIOIOICXXJIOIOIOIOIiiXXXJIOIOIOK® 
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Kapható minden fűszer-  és csemege-kereskedésben 
Vi, V, éa V« literes palaozkokban. 

.7—7 

Kérjük az eredeti kiállításra tekintettel lenni, minthogy több 
oldalról utánoztatik. 

Minden palaczk czimkéje éa ónkupakja czégtliikkel van ellátva. 

Fffraktár  J a k a b és táráénál Caik-Sseredában. 

jyOOOOIOOO^^ 



Jannár6 C S Í K I L A P O K 

Sz. 779—1896. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t. 

ez. 102. §-a érteiméhen ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
1518. p. számo végzése következtében a csíksze-
redai takarékpénztár részvénytársaság javára csík-
szenttamási lakos Kedves Alajos ellen 194 frt  s 
jár. erejéig 1896. évi április hó 7-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 515 frtra 
becsalt szarvasmarhák, lovak, juhok és gazdasági 
.szekerekből álló ingóságok nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a Csíkszeredai kir. jbiró.-ág 
49ö/1896. sz. végzése folytán  194 frt  tőkekövete-
lés, ennek 1896. évi január hó 10 napjától járó 
8"/0 kamatai, eddig összesen 12 frt  8 krban bírói-
lag már megállapított és 1 frt  6 kr ezuttali (és 
pedig árverés tűzés I. péld. 45 kr, 6 péld. á. 10 
kr 1 frt  5 kr, 3 péld. kézbesítés á 20 kr) költ-
ségek erejéig Csík-Szenttamáson leendő eszközlésére 
1897. évi január hó 16 napjának délelőtt 10 órája 
határidőül kítüzetik és abhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-i 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek becsáron alul is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1896. évi deczember hó 
28-ik napján. 

Szőllősy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

rekedtség és elnyálkásodás ellen legjobb 
hatásu szer a RÉTHY-fele 

mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Egy doboz 
ára 30 kr. 5 dobozzal 1 frt  50 krér t bér-

mentve küld 
gyógyszerész 

Békés-Csabán. Réthy Béla, 
Kapható Csik-Szeredában: Gözsy Árpád-, 
Gyergyó-Alfaluban:  Voith Ferencz gyógy-

3—5 szerész uraknál. 

fflETSCHNER  6. J. és FIA, j 
a székely vasútak szállító czége g 

lakhelye Bethlehenfalva,  Székely-Udvarhely f 
mellett, • 

_ közhírré teszi, hogy nála egyelőre 20 pár ló 2 
5 és ugyanannyi teherhordó siekér azonnal $ 
• eladó. ţ 

A venni szándékozók szíveskedjenek a • 
czég bethlenfalvi  irodájában jelentkezni. * 

WietachiM'r it. J . én fin. 2 
a székely vasutak szállítói Bethlenfalván.  ţ 

Első magyar gazdasági gépgyár résiv.-társulat. 

Gőzcséplőgépei nb 
i tökélet. ;ssrg legmagasabbfokán  ;'\ll;\nak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
gazdasági gépgyára 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 
- Ö N M Z « . n " ţ t a 
gazdasági gépeket gyártja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

gosítással díjmentesen szolgálunk. 
Kérjük minden kérdéssel bizalommal 
hozzánk fordulni,  készséggel adunk 

kimerítő és felvilágosító  választ. 

C z i ni : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

BOTAPEST, K ü M Viczi-ut 7. sz. 
jjmrgjigy eini "teiiékj" | 

r É l e t n a g y s á g ú 

k r é t a r a j z b a n . 

Leguebb szobadísz. 
Xjegrlced.T7-eee"b"b eralélg. 

Legalkalmasabb ajándék 
Karácsony és újévre. 

Egy legjobb módszer segitségcvol 24 óra alatt életnagyságú mellképeket készítek 
művészies kivitelben, eddig még solia el nem ért tökéletességgel és olcsó árban. 

T e s s é k A x g e g y a é l e e t D s é x z x i . 

KOHN DÁVID, Budapest, Károly-körut 17. 
Ügynökök mindenütt kerestetnek. 7_io 
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Agrár-takarékpénztáp-részvénytársaság  It 
Maros-Vásárhelyt. 

Befizetett  alaptőke: egymi l l ió korona. 
a) Pénzbetéteket vesz át naptól-napig vagyis a betét napjától a ki-

vét nnpjáig való kamatoztatás mellett is azokat rendszerint mindig fel-
mondás nélkül fizeti  vissza. 

A betétkamat 1897. január 1-től 4,/8°/o-ban állapittatik meg. 
b) Váltókat leszámítol és visszleszámitol. 
c) Jelzálog kölcsönöket nyújt földbirtokokra. 

Az Összes kölcsönök igen mérsékelt kamat ós kedvező visszafizetési 
feltételek  nyújtatnak 5—6 

* * 

I I * 
* 
X-

„KÉPES CSALÁDI LAPOK." 
A legolcsóbb  és azért  a legelterjedtebb  képes hetilap! 
Magjelenik  minden  heten bő szépirodulmi  és ismeretterjesztő 

tartalommal  és külön beköthető regénymelléklettel. 
Havonként kétszer „Hölgyek  Lapja" csimü félives  melléklet ad, pá-

risi divatképekkel és hő riivattudósitással. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szer-

kesztve, h«»gy itju és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK " ba a régi és ujabb irói és költői gárda 

minden számottevő tagja dolgozik, 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-nak regényei, elbeszélései, rajzai, hu-

moreszkjei, költeményei, kedélyneme.-itö olvasmányok. Irányczikkeivel a tár-
sadalom mindeu kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig ta-
nulságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden  évben négy regényt  ad  mel-
lékletül,  még pedig  csinos színes  borítékkal,  éves előfizetőinek. 

A „KÉPES CSALADI LAPOK" borítéka szellemes és szórakoztató cse-
vegések, illetve kérdések és feleletek  tárháza. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előli/.elöi díjtalanul  közölhetik gondo-
lataikat az „előfizetők  postájában." 

„A KÉPES CSALÁDI LAPOK" képei l ehe tő leg alkalomszerűek, dísze-
sek és tanulságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számával X.VIII-ik 
évfolyamába  lép. 

Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelen-
lek meg: 

Csendes világ, regény, Heniczkyné  Bajza Lenkétől;  Évfordulón, 
költemény, Jámbor  Lajostól;  Régi történet, beszély Lauka Gusztávtól; 
Hogyan mhászkodjunk télen? orvosi czikk, dr. Fodor  tanártól;  Bál után, 
vig monolog, Oláh Györgytől;  A költő, költemény. Feleki  Sándortól;  Ver-
sek zenére, költemény, Hudnyánszky  Gyulától;  Boldog ÚjévetI életkép, 
Mericzayné  Károssá  Irmától;  Megnyugtató történet, freskó,  Krúdy  Gyu-
lától;  Én is! regény, Tolnai  Lajostól. 

Mutatványszámokat  bármikor  szívesen  küld  A „KÉPES CSALÁDI 
LAPOK" kiadóhivatala  Budapest Vadász-u. 14. saját házában. 

Előfizetési  á r a k : 
a „KÉPES CSALÁDI LAPOK" a „Hülgyelc Lapja" ccimü divatlappal és a re-

géuy mellék leltei pgyiilt: 
Egész évre 6 forint. 
Fél évre . . 3 forint. 
Negyed évre . 1 forint  50 kr. 

Figyelmeztetés. 
A ki 3 nj c fífizelót  gyűjt a az előfizetési  összeget egyszerre beküldi, annak elistne-. 

résül egy díszei emlékkönyvet küld a kiadóhivatal. 
Kérjük as előfizetések  megújítását, s lapunknak az ismerősök köreiben 

terjesztését. 
A kl az egész évre szóló hat frtnyi  előfizetési  őssseget 80 kr csomago-

lási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 re-
gényt küldünk; a ki 3 frt  előfizetési  őssseget 40 kr esomaglási és postasaállitáai 
díjjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül, 
ós a ki osak 1 frt  50 krnyi negyedévi előfizetési  dijat 20 kr csomagolási is 
postaszállítási dijjal együtt egyaaerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt 
küld jutalmul. 

Előfizetéseket  (a hónak bármely napjától) elfogad  a „KÉPES CSALADI LAPOK" 
kiadóhivatala, Budapest, Vadása-utosa 14. szám. 4_g 


