
IX. évfolyam. Csik-Szereda, 1897. február  17. 7. szám. 

Szerkecztöségl Iroda: 
Cs ik -Sze reda I 

Molnár József  ügyvéd 
ir»«l:ij:tluiii. i 

liii\;ikiiMiiid<> a lap szellemi 
ic's/i't ill.-l.. minden kflz-

li'inrnv. 
Kiadóhivatal: 

Györgyjakab Márton 
L;,uy\ kn r-kribs»'. 

hova az elíiHzetési pénzek és 
•j hirdetések küldendők, b-

«; „ ® 
*-sT<  ^ é * 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Előfizetési  ár: 
Kjri-sz í'ívre 
(Klllfiililre; 

KiMévn- . 
Sefryiíilévro 

4 rn. 
li Irt. •J rn. i rn. 

| Hirdetési di jak 
a li'gnlcVil>i>aii száinilta nak. 
| liéljpgdijérl kiilüu luiadcn 
I liciktatásnil 30 kr. 

I N y í l t t é r i c s i k k e k 
I s o r o n k é n t 2 0 k r é r t k ö z ö l -

d J t é t n e k . | 
SíiT̂  

Megjelenik minden szerdán. FEliELŐS SZERKESZTŐ : 
J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

Nemzeti politika programmja Erdélyben 
és a Székelyfölden. 

A fennebbi  czim alatt Beksics Gusztáv 
jeles publiczistánk, a .székelység meleg 
keblű barátja s jelenleg Sepsi-Szentgyörgy 
város országgyűlési képviselője egy 32 lapra 
terjedő füzetet  bocsátott közre, melyről azt 
irták a lapok már jó előre, hogy az erdély-
részi képviselők országos akcziójának pro-
grammját tartalmazza. A munkában erről 
említés nincs, bár igen szeretnők, ha végre 
valahára csakugyan az erdélyi képviselőknek 
valami egyöntetű czélra törekvő közgazda-
sági programmja is megszületnék az egyol-
dalii pártpolitika mellett, mert a közhaza 
közügyeinek fontos  szolgálata mellett és köz-
ben igen-igen elkelne egy kis specziális 
erdélyi programm is. Elkelne különösen egy 
kevés székely programm, mely necsak 
állandó jajgatásból álljon, hanem valódi 
komolysággal törekednék a szőnyegen levő 
gazdasági és közgazdasági bajokat rendre-
rendre orvosolni. 

Beksics Gusztáv huzamosabb idő óta 
ismeri a Székelyföldet  s tanulmányozza an-
nak bajait. Azt őszintén el kell ismernünk, 
hogy az ő előkelő publiczista működésének 
igen-igen sok része van abban, hogy ujabb 

akarattal és figyelemmel  vannak a. Székely-
ség bajai iránt. 

A mit Beksics a Székelyföld  érdekeiről 
a fennebb  említett füzetében  ir, azt szóról-
szóra aláírja minden székely ember, legfen-
nebb egy emberi hibában szenved ő is, 
mint más gyarló halandó; m»jrt levpo ő 
iSepsi-S/.entgyörgy városának képviselője, 
egész munkáján végig vonul egy sepsiszent-
györgyi gondolat és egy akarat. Meg van 
győződve róla, hogy Sepsi-Szentgyörgy a 
világ közepe. A miből önként következteti ' 

minden sorában, bogy minden akc/.iónak a 
mi a Székelyföld  érdekei támogatására irá-
nyul, Sepsi-Szentgyörgyöt kell központjául 
tekinteni s az egész Székelyföldet,  ugy kell 
berendezni kulturális és közgazdasági intéz-
ményekkel, hogy Sepsi-Szentgyörgy legyen 
a világ — vagyis a Székelyföld  kö/.epe. 

Ezt nem nevezhetjük hibának. Ez egy 
erős kötelességtudat, mely igen jó volna, 
ha minden székelyföldi  képviselőben és be-
folyásos  székely ember tényezőben minél 
jobban kifejlődnék.  Ha nem lennénk any-
nyira kozmopoliták vagy m5g inkább közö-
nyösek, hanem lennénk erősubben sovinis-
ták, a Székelyföld  fel  virágzását egy szá-
zaddal vihetnŐk előbb s vihettük volna 
eddig is. 

A többek közt egy nagy igazságot 
leplez le Beksicrf,  melyet e sorok írója unos-
untalan hangoztatott sajtóban ugy, mint a 
társadalorr, minden rétegében. Ez az igazság 
pedig az, hogy a székely vasutak kiépíté-
sének elhibázott hálózatával, az egész belső 
Székelyföldet,  — Csikvármegyét és Három-
szék vármegyét — kiszolgáltatták Brassónak 
is alárendelték ezen két vármegye közgaz-
dasági egész életét éa fejlődésének  minden 
eszközét annak az örökös gyűlölködő nem-
zetiségi városnak, mely a maga megrögzött 

idő óta kormányaink csakugyan néqii jó ««áss éa oláli törekvíseKel soha meg nem 
fogja  hálálni a magyar államnak ezen ki-
váló gondoskodását. 

Értjük, hogy a magyar vasúti politika 
ezt messzebb menő czé'okból cselekedte, 
mert azt remélte és reményű általa, hogy 
ama megcsontosodott nemzetiségi város meg-
szelídítésére a székelység gyakoribb érintke -
zése jótékonyan fog  hatni Pedig tévedünk, 
mikor ilyen reményekkel állatjuk magun-
kat. Erre a hatásra a székelység nem elég 
erős, a inegpubulásra a brassói oláh vagy 

igen is kemény. Sokkal nagyobb 

benne a szívósság a nemzetiségi fészkelő-
désre és a kifelé  való állandó gravitálásra, 
mint a milyen beolvasztó erő rejlik a min-
dig tartózkodó természetű «zékelységben. A 
ki mindezeket közelről látja és tapasztalja, 
majdnem hajlandó elijedni a jövő eredmé-
nyek gondolatától. Az eddig egészen tiszta 
és megközelithetlen székelység lassan-lassan 
megtelik Brassó felől  jövő szász és oláli 
koloniákkal, melyek ipari és kereskedelmi 
központjukul állandóan Brassót mint Mekkát 
tekintik s feléje  gravitálnak, mint a honnan 
kíszakaütak. E mellett pedig a más idegen-
ből ide szaladt idegen nyelvű és érzelmű 
kereskedők és iparosok is nagyon természe-
tes, hogv Brassóban keresnek minden 

» o * 
összeköttetést, mert a vasút közvetlen 
BrasHÓba utalja őket. 

így ama messze menő kilátású magyar 
vasuli politika, lassan-lassan elárasztja a 
belső Székelyföldet  minden olyan zagyva 
elemmel, mely minden lesz inkább, csak 
magyar nem. 

Ezen vidéki koloniák fogják  erősíteni 
Brassót, nemcsak kereskedelmileg és a köz-
gazdaság. más ágában, hanem erősíteni s 
később elszapórodottá tenni nemzetiségi 
törekvéseiben is Ezzel szemben a székely-
földi  székely .iparos, gazda, vagy kereskedő 
a mely Brassóból szerzi .be áruit vagy 
nyers terményeit éa szükségleteit, meghódol 
á brassói nagykereskedőknek és gyárosnak, 
mely soha sem lesz magyar sem nyelvében, 
sem törekvéseiben, sem liazafiságában. 

Ez a Brassó felől  jövő áramlat igen 
alkalmas lesz tehát arra, hogy a Székely-
földnek  eddig megközelithetlen nyakas ma-

jgyarságát. évtizedeken át lassü tűzön meg-
puhítsa ; de a székelyeknek Brassóval való 
érintkezése valamint eddig, ugy ezután is 
nyom nélkül marad, mert megérzik a 
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Kaland. 
Ina: Sándor László. 

(Folytatás.) 
Az orvos sehogy sem volt megelégedve gyó-

gyulás ou.<míi!, mindig korbolt, bogy folytonos  izga-
tottságommal hátráltatom a seb hegedését. Tndta 
az esetemet elejétől végig s nem egyszer kitört, 
liogy milyen U a mai fiatalság,  könnyelmű, meg-
gondolatlan, mintha legalább is két-három élete 
volna s ha az egyiket elhibázza, a másikról ojra 
kezdheti a sorsát. Szidott engem-, meg a hu-tzár-
föbadnagyot,  különösen ez utóbbit, mert nem vottr 
a közelb- n. 

— Nt-messzivű fiu  — szokta mondani, — dé 
egy kic>it heves, jobban mondva, erőszakos. Fél-
tékeny a családja jé hírnevére s a mikor tudottá-' 
sáia jutott a YadászkBrtbeli levelezés, menten 
táviratozott. Azt gondolta, bogy a nővérét, a kit 
ö nagyon szeret, ön egy kicsit elné/.te, a kivel 
lehet ngy is isme; kedni, a mint elég könnyelműen,' 
barátom tette. No de aztán fölvilágositottaiú  az-' 
'•szét, megmondtam kivel volt' dolga s most már ő 
is bánja az egész esetet. Szeretne önnel megismer-
kedni. Bts/.éltem az öreg alispánnal is. Gyakran1 

tudakozódott az ön hogyléte felől.  Mindenképpen 
megakarják önt látogatni, ügy-e elfogadja  őket 7 
Majd én fogom  ide vezetni ? 

Beleegyezőleg intettem s jé anyámra néztem, 
a ki előtt hihetetlenül hangzott az orvos ez utóbbi 
megjegyzése. 

Az orvos is észrevette jó anyám megütkö-
zését s igy folytatta  továbbt 

— Jajhl ez mai napság etiketté-kérdés; 
Latra-vakra párbajoznak, az egyik agyon lövi a 

másikat s a párbajután a győztes koraiba, ül s ö 
az első, a ki kondoleál az elesett hozzátartozóinak. 
Egészen módern. El ág van téve az etikettenek és 
a becsületnek A jó Isten tudja, hová fogunk  még; 
fejlődni!  Igazán századvégi állapotok. 

S igy folytatta  toválib, a Inig tartott a látó-, 
galá'sa. Hozzá voltam szokva a xsörtölődéseiliez s 
jól mulattam a kitakadásain. 

Egy héttel később nem jött az orvos a szo 
kott délelőtti látogatási idejében, Iranem délután, 
beállított az alispánnal, meg a főhadnagy  úrral. 

Bár egy kicsit fes/élyezetten  indult meg a 
társalgás, az öreg orvos nyíltsága és őszinte mó-
déra lassankint kedélye* hangulatra változtatta ün-
nepélyes magatartásunkat s észrevétlenül oly 
szívélyes beszélgetésbe elegyedtünk, mintha' soha 
ellenfelek  se lettünk volna. 

Még az anyám is engedett hidegségéből s az 
alispán tudakozódására részletesen beszélt beteg-
ségem lefolyásáról.  v 

— Higyje el asszonyom — szólt az öreg al-
ispán, — oly kellemetlenül érintett az egész eset, 
.hogy sokért nem adtam volna, ha meg nem 
történik. 

— Azt hiszem, a fiam  meggondolatlansága 
volt az egésZuek az oka, — vádolt engem az 
anyám. — Alig tudom jelleméből az eljárását meg-
magyarázni. Aztán meg egy kis félreértés  a túl-
oldalról s a fiatalok  hevessége, több magyarázatot 
ne Is keressünk. 

Itt mindnyájan mélyen elhallgattunk ; éreztük, 
hogy eljutottunk a legkényesebb kérdéshez, mely-
nek feszegetése  tán egy kicsit korai. Egy közbe-
vetett kérdéssel másra tereltem a társalgást, a 
mely azntán nemsokára véget is ért. Elbúcsúztak 
á látogatók, reményűket fejezve  ki, hogy nem 
Utoljára láttuk egymást. Megköszöntem a figyelmet 

s megígértem az alispánnak, hogy mihelyt az orvos 
engedi, visszaadom a látogatást. 

— Hová is szoktak szállni Budapesten ? — 
kérdettem mo&ölyogvá; mintha nem is emlékezném 
már a VadászküHré. -

— Ttfdja  mit, — felelt  az alispán, — nem-
sokára megkezdődnek nálunk a vadászatok. Rán-
duljon le egyszer az orvos úrral hozzánk, ő már 
ezt megígérte nekem, csatlakozzék hozzá, legalább 
orvossal jön, baj nem érheti s adja ott vissza a 
látogatást, ügyre, ngy lesz, ezzel mutatja meg 
igazán, hogy szent köztünk a béke. Eljön? 

Udvariasságból is megígértem, bár erre a 
fordulatra  nem számítottam s igy hirtelenében nein 
is tndlam, mit is tegyek. 

Hetek multak, a vadászidényben már teljesen 
benne voltunk s én még sem. határoztam. -A szi-
vem csak oda vágyott, ate eszem azonban mintha 
tiltott volna onnan. Hátba nem szeret Margit., 
minek erőltetni a lehetetlent, jóra ugy sem vezet, 
a vesztes mégis csak mindig én leszek. Jobb, ba 
végképp elmaradok aş alispánékt&l. 

Az orvos sokször bivott, de éa mindig kitér-
tem . előle. A .sebem igég nem gyógyult be teljesen, 
mentségnek ez kapóra jött mindig. 

Hanem aztán egyszer én mondtam le a ment-
ségről, sőt én késztettem az orvost is az utazásra. 
Csak nézett, mintha a változás után kutatna. 

Nem szólottam neki semmit, elfojtottam  örö-
memet, pedig szerettem volna kikiábáliii az egész 
világnak, hogy 5 vár, engem, a ki ngy szeretem öt. 

Egy kis levélke jött egyik nap a czimemre, 
csak egy pár szó volt benne; 

„Szívesen várom. Miért nem. jön ? Talán mé$ 
most is haragszik ? Hiszen már kibékültek. Ön oly 
őszinte, ba megígérte, hogy meglátogat, bizonyára 
nem marad el. Szeretném látni, sokat változott-e ? 

T^pwrtr t»i«4 MtoflttTi  f tr  * í u * r —"«»1««™*» watfliva. 
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sáról mond, az mind egy betűig megszívle-
lendő. Különösen a katonai diszlokáczió 
kérdésében elmondottak érdemelnek kiváló 
figyelmet;  mert e tekintetben még máig is 
azon régi hagyományos politika maradvá-
nyai uralják Erdélyt és a Székelyföldet, 
mikor minden földi  Üdvösségünket Nagy-
szebenből vártuk. Katonailag a Székelyföld 
két városa, Maros-Vásárhely és Székely-
Udvarhely még valami figyelemben  része-
sülnek ugyan, de többi városunk alig tesz 
számot katonaék elölt; inig a szász váro-
sok most is bővelkednek katonai felsőbb 
figyelem  dolgában Jól mondja Beksics, 
hogy a Szebenre történő gravitálás stratégiai 
és taktikai képtelenség, mely az orosz há-
ború esetén szörnyen meg fogja  bőszülni 
magát. 

Abban természetesen nem értünk egyet, 
hogy a katonai diszlokáczió két sarkpontja 
Maros-Vásárhely és Sepsi-S/.entgyörgy volna 
s a kettő közti vonal a székely akczió ten-
gelye ; mert katonailag fontosabb  szerepe 
van és lehet például Kézdi-Vásárhelynek, 
Csíkszeredának és Gyergyó-Szentiniklósnak, 
mint Sepsi-Szentgyörgynek, avagy a inai 
Brassónak. 

E soroknak nem czélja azonban, hogy 
Bek «ies munkájáról s az abban le (estetett 
elvekről kritikát mondjon, hanem czélja az, 
hogy az annyi tnmilmánynyal és a szé-
kelység ügyei iránt annyi jó akarattal és 
törekvéssel megirt munkát olvasóink ügyei-
mébe ajánljuk. Ha Beksics néhol parcziális 
érdekek elsőbbségét vitatja is, de azért elvei 
az egész Székelyföld  ügyét szolgálják, miért 
szivesen engedünk azon óhajtásának, hogy 
a helyi ellentéteket ki kell egyenlíteni s az 
ellentétes versengést nem szabad az ország 
Bzine elé hurczolni. 

T.  Nagy  Imre. 

melyből közöljük a következőket: Az Oltmelléki 
községek a maguk részére vették ki a mult évben 
a fogyasztási  adók bérletét. Midőn most mégis a 
Bzóvivök a bérletet átcsusztatták Kábán kezére, 
eszel nyilvánvalólag megsértették a törvényt, mely 
az albérletet egyenesen tiltja. De ugyancsak, kik 
Udvárhelytt Káhánék ellen izgattak, egyúttal elkö-
vették azt a második megengedhetetlen dolgot is, 
hogy községi meghatalmazás nélkül árvcreltek n 
községek részére. Az ily önkényes eljárás ellen 
tiltakozni kell, főleg  midőn ez községi elöljárósági 
tagok részéről követtetik el, kikuek első sorbun az 
a kötelességük, hogy a törvényt meglailsák és nem 
hogy azt kijátszik. Panaszló felhozza  ezzel kapcso-
latban azt a különös dolgot is. hogy az alcsiki fő-
szolgabíró 3510/05 számú végzésével megtiltotta a 
szentkirályi körjegyzőnek feleségével  együtt a 
korcsmálást, azért azt mégis űzik folytonosan,  habár 
nem is az ő nevük alatt. 

= Káhán és Rubel fogyasztási  adóbérlók 
közegei ellen az Oltmelléki községekbúi panaszt 
kaptunk, melynek lényege az, hogy a búrlük köze-
gei az italinérő jogosultakkal szemben olyan eljá-
rást tanúsítanak, a mi zaklatásnak nevezhető és a 
mire jogosultságuk nincsen. Ugyanis ük c,ak azon 
korcsmárosokkal szemben viselik magukat türvény-
szerUleg, kik a szeszt a bérlőktől szerzik be, mig 
azok ellenében, kik más helyről gondoskodnak (szük-
ségleteikről, a legzaklatóbb eljárást követik. A leg-
közelebb is Csik-Szentimrén Bálint Jánostól elvitték 
a pálinkát azon a cziinen, hogy a pálinka 30 fokos 
nak volt bejelentve ós a megmérésnél 33 0 fokos-
nak találtatott, holott ennek egyediili oka az, liogy 
a pálinka szeszes hordóban volt és ilyenkor rend-
szerint megerősödik benne a pálinka. Ezen eljárásra 
nincsen joguk, mert elégséges lett volna a lepcusé-
telés és azután annak alapján a kihágási eljárás 
megindítása — de elvinni a hordót ÓB pálinkát olyan 
zaklatás, melyet nem szeretnek maguk a bérlók sc. 

A k e l e t i l i á b o r o . 

brassóiak makacs törekvésén és elszánt 
gyülölségén mind az iránt, a mi magyar. 

Azért jól mondja Beksics, hogy bol-
dogtalan közlekedési és gazdasági pótléka 
volt az, mely a Székelyföld  egy részét 
lirassónak rendelte alá. 

Ennek elhárítására azt ajánlja, hogy 
ki kell építeni a Földvár—Élőpatak—Sepsi-
Szentgyörgy és a Kézdi-Vásárhely—Ojtozi 
vonalat, mely közelebb hozza Háromszék-
ós Csikmegyét az ország politikai és gazda-
sági czentruinához. De a mi fő,  megszaba-
dítja a Székelyföld  nagy részét Brassó jog-
talan fölényétől. 

Szórói-szóra aláirom, liogy ki kell épí-
teni a Beksics által ajánlott vonatot; de e 
mellett és e közben ne feledkezzünk  meg 
Csikmegyéről sem, mely a most meginduló 
vasút vonattal még sokkal messzebb esik 
amaz országos czentrumtól és sokkal job»»an 
rá fog  szorulni Brassóra, mint eddig. Az 
ajánlott vonal eliereli a háromszéki forgal-
mat Brassó hegemóniája alól, de nem tereli 
el a csikmegyei forgalmat,  melynek azután 
is csak Brassó lesz a legközvetlenebb és igy 
legközelebb forrása.  KeressUnk hát csikine-
gyének is egy mentő vonalat, mely közvet-
lenebb és közelebb hozza az ország főváro-
sához s akkor nem marad egyetlen sora 
lieksics munkájának, melyet alá ne ír 
hatnánk. 

Az épitni tervezett s valószínűleg ki is 
épillő Szászrégen—tölgyesi vonal Csíkszere-
dával öszzekötve bár még csak félig  készül 
megoldani e programmot, de közelebb hoz 
a czélhoz, hogy közelebb jussunk Budapest-
hez s hogy távolabb essünk Brassótól, attól 
<i várostól, mely annyit köszönhet — sőt 
mindent a székelységnek ; de a Székelyföld 
oly keveset — sőt semmit sem köszönhet 
viszont neki. 

Majd ha a Csíkszereda—gyergyó-szent-
miklós—szászrégen -tölgyesi vonal kiépül, 
akkor önként fogják  keresni egyes kisebb 
vidékeken is a legrövidebb Utat. Ha tekni-
kai akadályok miatt Székely-Udvarhely-felé 
nem vezethet Csikból a legrövidebb vonal, 
akkor az Agostonfalva-felé  való csatlakozás 
legrövidebb és legkönnyebb útja fog  ilyenül 
kínálkozni, a melyre előbb-utóbb legalkal-
masabb lesz a Nagyospatnk és Kormospa-
tak vízválasztóján át vezetendő vonal. Ez 
azonban még a jövő reménye. 

A mit Beksics a székely ipar támoga-
tásáról, az agrikultura intenzivebb felkarolá-
sáról, a kultúrpolitika fokozottabb  érvénye-
süléséről, a katonai diszlokáczió uj beosztá-

A szemei bírják most is a harezot? Tehát a leg-
közelebbi viszontlátásra. Odvözli a mama, papa, 
meg a Pali. Nó meg a Margit". 

A legközelebbi gyorsvonattal elutaztunk, az 
orvos és én. Édes jó anyám é«m intett a túlzá-
soktól, különben teljesen az orvosra bízott. 

Megérkeztünk. A lehető legszivélyesebben 
fogadlak. 

Mint régi ismerfisSk,  ki hosszn idő óta látják 
egymást viszont, találkoztuk. 

Margit szebb volt, mint mikor utoljára láttam. 
A nsgy ebédlőben jött elém, a mikor átöltözés ntán 
beléptem. 

— Isten hozta — s mindkét kezét nekem 
nyujtá. 

— Isten s a szivem — szóltam nyílt arcz-
i-zal s bátran. Kezeit egy pillanatra ott tartottam 
a kezemben s abban a régen látott két kék szembe 
nézve, kérdeztem : 

— Megbocsáthat aekem? 
— Meg szivemből, ha maga is megbocsátja 

az én büuöm — felelt  elpirulva. 
— Az ön bűnét?l Mi lehet az? 
— Majd elmondom. Ugy-e kíváncsi rá? Nó 

majd a vacsora ntán. Most nyújtsa a karját. 
Karba lüzött karom megrezzent a boldog-

ságtól, a ui-lynek részese valék. Szerelmesebb volt 
a sziveiu, most, hogy újból látom, mint összevéve, 
mióta ismerem. Eddig nem is szerettem, csak most 
szerettem meg igazán. 

A vacsora ntán elérkezett, ő a zongora mellé 
ülve, játszani próbált egy pár dalt. 

— N'iu megy sehogy sem! — szólt hozzám. 
S/.eivii a zenél? 

— Szeretem, de csak akkor, ha kedélyhsn-
galatoinlio* alkalmazkodik a zene' is, mert ellen-
evetben untai. 

= A madarasi erdők eladása ügyébőn 
azon felvilágosítást  uyortük, hogy a karmatura er-
dőt a .Kissing is táfsn"  czég vette meg a becsárou 
feliil  200 frttal  és pedig egyszerre fizetve  le.'A 
czég kaueziót is tott le, ugy hogy a közbirtokosság 
érdekei teljesen védvo vannak. Midőn a helyreiga-
zításnak örömmel adunk helyet, osak azon óhajunk-
nak adunk kifejezést,  hogy bárcsak az .Aszó" erdő 
eladása is olyan jó vásár legyen, mint a Karma-
turáé. Különben ez az ügy inost a minisztériumban 
van s onnan várja mindenki a rosz vásár megaem- j 
misitését. 

= Az Oltmelléki községek fogyasztási 
adóinak kibérlése tárgyában egy panaszt vottiiuk, 

— Emlékszik a-kiállítási korzó czigányaira, 
meg az én nótámra ? 

— Nagyon. Neiii is felejtem  el soha sem a 
nótát, sem kegyedet. 

— Mondja csak, igazán, őszintén haragudott 
rám nagyon ama sajnálatos eset után? 

— Én ? kegyedre ugyan miért ? Hisztn tény-
leg tolakodó voltam. Megérdemeltem a büntetést, 
de nem ezt a jutalmat, hogy megint viszontlát-
hatom. 

— Megbocsátja a bűnömet? 
— Ugyan micsoda nsgy bűne lehet, a miért 

tőlem kér bocsánatot? 
Mintha küzdött volua magával, hogy vájjon 

feleljen-e  a kérdésemre, mélyen elhallgatott, s oly 
szomornan nézett reám a szép szemeivel, hogy 
magam Is várakozó lettem. 

— Elhiszi a/.t, hogy könnyelműségemmel 
szinte én űztem a halálba. 

Mind a kettői nagyon komolyak lettünk; éu, 
mivel éreztem a perez fontosságát,  mely eldönti 
sorsomat, Margit az izgatottságtól. 

— Hogyan? — kérdem őt. 
— Emlékszik-e még a levelére ? Éu azt meg-

tartottam s haza hoztam inagamm>l. Nem tudtain, 
mit tegyek vele. Válaszolni nein akartam, attól 
tartva, hátba ön előtt nevetségessé teszem magam, 
a ki az egészet nein tartotta egyébnek egy ártat-
lan kalandnál, s én azt oly kislányos komolyság-
gal veszem. Napokig gondolkoztam rajta, a nélkül, 
hogy valakinek szóltam volua róla. Végre is bizo-
nyos akartam lenni abban, vájjon igazán érdeklő-
dött-e ön irántam, vagy pedig mint nagyvárosi ga-
vallér, csak szokásból csinálta az egészet végig 
nem téve senkivel kivételt. Ámbár, megvallom! 
Itogy . . . . de nem vallon semmit, hanem ez 
ntóbl.i boszantott egy kicsit. Várj I gondoltam, 
nem foţod  te többé a szegény falusi  leányokat 

Rémes módon felütötte  fejét  a háború vesze-
delme Keleten. Egész Európa munkálkodó népe 
reszketve lesi a Kréta és Konstantinápoly körül 
forgó  eseményeket. Az az ágyúgolyó, melyet a 
görögök fognak  a törökökre lőni, meglehet csak 
kezdetét fogja  képezni annak a nagy vérengzésnek, 
mely egész Európát fenyegeti. 

Görögország fellépése  és gyors akcziója any-
nyira meglepte az egész politikai világot, hogy a 
diplomaták még csak 36 órával azután kezdenek 
feleszmélni,  hogy a görög hajóraj a görög király 
tfpfebik  fiának  vezetése alatt elindult Kréla felé, 
hogy a török csapatoknak a krétai vizekben, te-
hát török területen való kikötését megakadályozza. 

Ezt a kihiráBt már oly beteg ember sem tűr-
heti el, mint a milyen — a szultán. Az alhén i 
török követ felvilágosítást  is kért a görög kor-
mánytól, a mire azonban a rég kipróbált hellén 

ngratni, kiugratlak én most a bokorból. Még tap' 
soltam is hozzá. A Palit rántotttam elé s sértett 
Önérzettel matattam a levelét, hozzátéve, hogy 
mennyire bosszant az egész eset. őszintén meg-
vallom a párbajra nem gondoltam, magam sem tu-
dom, hogy mit akartam, csak mindig önnel foglal-
koztam. Azt nem is tudtam, hogy önnek Palival 
párbaja volt, nem szóltak itthon semmit nekem 
arról, csak akkor, midőn már ön a veszélyen tuj 
volt. Mennyi lelkiismeret-furdalást  állottam ki azóta i 

Alig vártam, hogy személyesen kérjem me£ 
önt, ne nehezteljen reám, hogy annyi szenvedést 
okoztam önnek. Megbocsát-e nekem ? 

— Azt ne tegye kérem 1 — szólt közben 
Pali, a ki Margitnak ez utóbbi szavait hallotta, 
mivel éppen felénk  közeledett. Ne bocsásson meg 
Margitnak, ö egy érthetetlen leány. Előbb a sér-
tett önérzetének orvoslását keresteti önön, a/.után 
meg minden követ megmozgat, hogy önt idehívjuk, 
hogy aztán itt ő kérjen bocsánatot. Legyen zsar-
nok, megérdemli az én kis húgom, mert rendkívül 
hamis. 

— Ugyan Pali 1 — szólt remegő ajkakkal 
sírásra készen a szép Margit, — mindig csak 
boszantasz. 

— Nem érdemled meg! 
— Nem 1 — szólék én közbe, — Margit kis 

asszony angyal és a legjobb kire neheztelni senki 
sem tud. 

Könnyes szemein keresztül nézett reám a kis 
siró baba s kezét nyujtá. 

Egy meleg kézszorítás volt kibékűlésüuk és 
kötött barátságunk pecsétje. 

Egy hétig vadásztank változó szerenc.-ével, 
de mindig kitűnő jókedvvel. Oly hamar telt <>l ez 
az idő, hogy elbámultam, a mikor már a búcsú-
zásra kellett gondolni. 

Margittal hoatam legelőször szóba. 



Febrnár . C S I L A P O K . szám. 

ra vaszsáeital azt felelték,  hogy az intézkedést már értek el, hogy minden p i l l a n a t b a n ntnak 
- - ••• ' i|n du 1 hatnak. Ugyanez áll a Fe k e t e t en-

g e r e n h o r g o n y z ó h a j ó r a j r ó l , i s . 
A jelenlegi politikai helyzet a pénzügyminisz-

ternek talán nincs nagy Ínyére, ugy látszik azon-
ban, hogy Mnraviev gróf  telj«s önállósággal intézi 
a külső politikát, ugy, hogy a pénzügyminiszternek 
beleszólása kizártnak tekinthető. Hogy mennyiben 
fog  az Oroszország javára válni, csak a legköze-
lebbi jövő mutathatja meg. 

a hatalmakhoz intézett jegyzékben megokolták 
A IÜZ fészkének  elkülönítése, ez képezi most 

a diplomaták feladatát.  De a baj az, hogy a te-
endőkre nézve a nagy hatalmak nem értenek 
egyet, s a mig határozott állást foglalnának  el, 
mindenki számítgatja Törökország és Görögország 
haderejét. 

Görögország hadserege háború esetén 82,000 
IIHIŐI áll, mig Törökország már most ki tud állí-
tani 210,000 katonát. A hajóhad mindkét államnál 
egyibrina erős. 

Miután a dolgok további fejlődése  Oroszor-
szág és Németország állásfoglalásától  függ,  érde-
kesnek tartjuk egy angol államférfiú  után közölni, 
hogy Vilmos német császár mit szándékozik a 
keleti ügyekben tenni. E szerint egyedül Német-
ország az, mely még nem foglalt  állást, mint Fran-
czia- és Oroszország az egyik félen,  Anglia, 
Ausztria-Magyarország és Olaszország a másik 
leien. Azt leheteti, volna hinni, hogy Németország 
A ;is*tria- Magyarországgal és Olaszországgal, a 
melyek a kényszereszközök alkalmazását pártolják, 
együttesen fog  eljárni, a német császár azonban 
megmarad rendszeres tartózkodó álláspontján. 

Felületes szemlélők azt hihették, hogy nem 
törődik az oltomán birodalom további sorsával, 
mert neki semmisem jutna belőle. Ez azonban té-
vedés. Az a nagy szerep, melyet Németország 
Európában és az egész világon játszik, a különféle 
európai államok jelenleg kölcsönös erősségében 
gyökeredzik. Ez az erősség, a Kelet felosztása 
esetén, a mikor a legtöbb hatalom területgyara 
pitásra törne, nagy változáson menne ál ése vál 
lo/.ásnak az volna a következménye, hogy azok az 
államok, a melyeknek semmisem jutott, aránylag 
meggyöngülnének. 

Németországnak tehát élesen kell figyelnie  a 
keleti eseményekre és mindenki meg lebet róla 
győződve, hogy a német császár erről nem feled-
kezik meg. Másrészt a német kormány az összes 
európai kormányok közt az, a mely a legnagyobb 
súlyt fekteti  a vallási kérdésekre. A császár be-
széde és viselkedése egyaránt bizonyítja azt. Nem 
tételezhető fel  tehát, hogy az nralkodó, a ki ke-
resztény hitét oly leplezetlenül feltünteti,  a keleten 
lakó keresztények legyilkolását nem fogja  közöm-
bösen nézni. És mégis hallgat, holott ö az első 
behatás alatt szokott cselekedni és minden jogta-
lanságot jóvá akar tenni. Makacs hallgatását nem 
tiii i meg. 

Oroszország álláspontját a következő távirat 
jellemzi: Orosz politikai körökben mindinkább meg-
barátkoznak a török területen végrehajtandó orosz 
okkupáczió eszméjével. Különösen az orosz pénz-
világ lelkesül ezért, mert a törökországi helyzetnek 
mind válságosabbá válása Oroszország beavatko-
zását szükségessé teheti. Egyelői-e ugyan a szent-
pétervári diplomáczia még felhőket  sem akar a 
szemhatáron látni, de az eftéle  kijelentéseknél a 
szent-pétervári magasabb körök augnrok módjára 
nevetnek egjmás arczába. 

Már a határidőt is emlegetik, a mikor Török-
országban a rendcsinálás megkezdődnék é s e z a 
h a t á r n a p f e b r u á r  27-i k e. Épp oly hatá-
rozót! an hírlik, hogy már a hadvezér is ki van 
jelölve, a kire a.ţ ügy elintézését biznák. Köztudo-
mású dolog, hogy az odesszai katonai kerületben 
az ezredek már huzamosabb idő óta oly létszámot 

kérdé — Meglátogat még vagy egyszer — 
egy kissé elfogadottan. 

— Hogyha engedélyt kapok erre — sokszor. 
— Mindig szívesen látjuk. Eljön ngy-e ? 
— Istenem bár el sem kellene menni I Min-

dig ott szeretnék lenni, a bol a szép Margit van. 
Mellette és tőle soha el nem távoznám. Bele-
egyeznék ? 

Kipirult areza csodaszép volt s boldogságtól 
ragyogó szemei az én boldogságomat is hirdették. 

Keblemre szorítottam s ő nem ellenkezett. 
— Oh ha tudná. — mint szeretem azóta, 

hogy először láttam! — suttogtam visszafojtott 
lélek zettel. 

— Tudom Ágost I — szólt először szólítva 
bizalmasan, — én sem felejtettem  egy perczre 
sem sobii. 

— Szeret-e Margit ? — könyörögtem hozzá. 
- Szeretlek, szólt ő s elcsattant az első csók. 

Pali volt a közvetitőnk. Az öregek nem el-
lenezték a dolgot, Margit az enyém lett. 

Hanem az eljegyzést a farsang  utánra halasz-
tották. 

Kikötötték, hogy a farsangon  mind a kutten 
legyünk szabadok s legalább jobban megismerjük 
egymást. Mondtam nekik, hogy én már s nyár óta 
nem vagyok szabad, a mióta Margitot mégláttam. 
Nem has/.nált semmit. 

Belenyugodtunk hát ebbe is. 
Margitnak lefoglaltam  az összes második 

négyeseit, de azért titokban viseljük mindketten a 
jegygyűrűt. 

Mert mi az egymáséi leszünk. 
(Végs.) 

F e l i r a t ax e r d é l y i pH*«p5klieIyet-
t e s h e c . 

(A felcsiki  espereskerületi papság 63 liivek nevében gróf  Maj-
láth Gusztáv erdélyi segédpüspök urboz intézett üdvözlő felirat). 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök, gróf  Ur! 
Kegyes Urunk ! 

Elérkezett a várva-várt hírnek örvendetes 
megvalósulása Erdélyegyházmegyénk legkeletibb 
határszélére is, hogy méltóságodat Felséges kirá-
lyunk, legfőbb  kegyúri jogánál fogva  az erdélyi 
püspöki kormányszékre apostoli utadnak legke-
gyelmesebben kinevezte. 

Ezer hát a és köszönet érte a felséges  ki-
rálynak, hogy a nagyterjedelmü egyházmegye 
papságát és biveit oly határtalan örömmel aján-
dékozta meg, bárha az, Erdélyegyházmegyénk 
bérczei közölt visszhangzó öröm, a mélyen leverő 
elszomoritás kinos fájdalmai  közölt születhetett 
is meg keblünkben. 

Hálás köszönettel adózunk galambősz fő-
pásztor urunk ő nagyméltóságának is, hogy méltó-
ságod magas személyében a szentlélek valódi 
jelöltjét kérte apostoli utódul. Soha egyházfejede-
lem megyéjének jövőjéről szebben és magasztosab-
ban nem gondoskodott, mint kegyelmes agg Fö-
pásztorunk gondoskodott akkor, a mikor e nehéz 
és vészterhes időkben egyházmegyéjét méltóságod 
apostoli kormányzására kívánta hagyni. Gyönyö-
rűen beigazolva lenni látjuk ezen főpásztori  atyai 
intézkedésben azt, hogy nemes érzelmek hevétől 
lángoló kebelnek csak valódi nemes tettek lehet-
nek vágyai. 

Méltóságos püspök, gróf  ur ! 
Mi a legmélyebb hódoló tisztelettel alulírot-

tak drága magyar hazánk legkeletibb határszélé-
ről Csikvármegye felcsiki  esperesi kerületéből ugy 
a Baját, mint az egész esperesi kerület papsága 
és annak lelkipásztori vezetése alatt álló har-
minezhat ezer katliolikus népnek nevében köszönt-
jük, üdvözöljük méltóságodat, mint egyházfeje-
delműnket. 

Lelkünk mélyéből kivánjuk, hogy méltóságod 
nagyterjedelmü egyházmegyénket, mint apostoli 
fejedelem,  uemes lelkének veleszületett amily egy-
házias, dicső nagynevű őseinek ép oly hazafias 
szellemével számos évtizedek hosszú során keresz-
tül vezesse és kormányozza. 

Miért is, midőn nsponlai imáinkban a jó 
Istent kérni el nem mulasztjuk, magunkat, espe-
reskerületűnk papságát és hiveit méltóságod ma-
gas kegyeibe ajánlva, szent kezeinek csókolása 
mellett maradunk a méltóságos és főtisztelendő 
püspök, gróf  urnák Csik-Eákoson, 1897. február 
10-éu legalázatosabb és leghívebb szolgái: 

Murányi  Kálmán, 
kerületi föesperes,  csik-rákosi plébános. 

Jakab  Lajos, 
kerületi alesperes, jegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Gazdasági tanítások. A csikmegyei 

gazdasági egyesület indítványára földmivelési  mi-
niszter ur a tél folyamán  gazdasági tanítások ren-
dezését határozta el. Ezen tanításoknak várme-
gyénkben való megtartására földmivelési  miniszter 
nr kirendelte Szigeti Warga László gazdas. vándor-
tanítót, ki már meg is érkezett Csik-Szeredába. 
Tanításait f.  hó 22-én fogja  megkezdeni Kászon-
Altizben, onnan Szentmártonra és Csík-Szent-
györgyre fog  menni s tanításait folytatni.  A taní-
tások délntán 6 és 7 óra közt tartatnak. Előre is 
felhívjuk  az említett és azokkal szomszédos közsé-
gek gazdaközönségét, hogy ezen előadásokon minél 
nagyobb számmal jeleujenek meg. 

— Farsang. Az elite-bál rendezőbizottsága 
az elmúlt héten bocsátotta széjjel meghívóit. A leg-
szorgosabb kutştâs után állította össze a meghívan-
dók listáját, még sincs azonban kizárva, hogy né-
melyek, kik erre igényt tarthattak, meghivót nem 
kaptak, esetleg a küldött megbivó eltévedt. A ren-
dezőség ez uton kéri fel  az Ily egyéneket, hogy 
meghívójuk iránt dr. Booskor Béla bálbizottsági 
elnöknél reklamálni szíveskedjenek, ki a bálát ille-
tőleg a tudakozóknak mindig készséggel áll rendel-
kezésére. — Alig mentek ki a meghívók a rende-
sóségi irodából, már is egyik megjegyzés a másik 
után kelt róla szárnyra. Nihoseuek kitéve a bál-
anyák nevei I Nincs benne a mulatság kezdete I 
Pedig ezeknek egyszerű a magyarásata. A bálák 
történetéből tudjuk, hogy eddig a lady patronessek 
neveit a meghívókon soha ki nem nyomatták • 
osak legújabban kesdik némely — nem mindig 
oompateoi — helyin est M wst , «oly talán ké-

sőbb általánossá lesz, addig is azonban a 27-iki 
bál rendezősége jobbnak látta a régi egyszerűség-
hez ragaszkodni, nehogy egy-egy falun  látott meg-
hívó prózai utánzása által némelyek szemeiben 
ízléstelennek tűnjék fel.  — A bál kezdetét kiírni 
meg teljesen felesleges  volt, mert a rendezőség 
este 6 órától kezdve másnap reggel 8 óráig miuden 
meghívott vendéget szívesen Iát tekintet nélkül 
arra, hogy a táncz s lady patronessek megjelenése 
0 avagy 10 órakor történik-e. 

T á n c z e s t é l y . A osik-szeredai kerületi 
betegsegélyző-pénztár tartalék-alapja javára már-
czius 1-én a „Csillag"-szálloda termében zártkörű 
tánczestélyt rendez, melyre a meghívók a napokban 
fognak  szétküldetni. Az előttünk fekvő,  ügyesen 
összeállított rendező névsor garanoziát nyújt egy 
kellemes est eltöltésére, s remélhető, hogy az idei 
bálok egyik legsikerültebbje fog  lenni, melyre előre 
is fölhívjuk  a mulatói vágyó közönség figyelmét. 

A t a p l o c z a i t ü z k á r o s u l t a k j a v á r a 
február  20-án az iskola helyiség nagytermében 
tánczczal egybekötött műkedvelői előadást tartanak. 
A darab czime : A rejtett gyémánt. Kezdete fél  8 
órakar. 

Bál u j o rgona a l a p j a v á r a . Folyó 
évi február  0-án Csik-Szentimrén az uj orgona alap 
javára fényes  bál tartatott, A jó kedv korlátlan volt 
hiúság és fényűzés  azonbau hiányzott és ez volt a 
bálnak fénypontja,  továbbá a jövedelem, mely 09 frt 
50 krt tett ki s ha ebből leütjük a 46 frt  17 kr 
kiadásokat, az orgona alap javára 53 frt  33 kr 
maradt. Felülflzetések  is nagyobb összegben voltak. 

— Kérvényező bizottság az alispán-
nál. A szomszédos Taplocza községből egy kül-
döttség készül a vármegyei alispán elé, kérni, hogy 
közigazgatási utou tiltassa be a templomnak átel-
lenében fekvő  pálinkamérést, a mennyiben a pénz-
ügyi hatóság daczára a lakosság s a lelkész ké-
résének épenséggel semmit sem tesz ez ügyben s 
késedelmeskedésével lehetővé teszi, hogy a volt 
regálebérlő az italmérési törvény rendeleit egye-
nesen kijátsza, a templomból kijövő hivők pedig 
állandó botrányoknak legyenek szemtanúi. 

— Köszönet nyilvánítás. Folyó hó i-éu 
elhalálozott, teljesen árva és már csak boldog em-
lékű Drágos Gyula, osztálytársunk földi  mardványai-
nak temetési költségei fedezésére  a csiksomlyói 
jótékony Nőegyesüelet kegyes volt 15 frtot  adomá-
nyozni és tekintetes tanári kar 12 frt  69 krt e 
czélra összeadni, mely két öszszeg az ifjúsági  ön-
képzőkör által felajánlott  5 frtot,  32. frt  5» krra 
növekedvén, lehetővé lett téve, hogy Bzeretett ta-
nulótársunknak a végtisztesség megfelelő  módon 
megadassék. Nem mulaszthatjuk el, hogy e helyen 
a csiksomlyói jotékony nőegyesületnek és a tekin-
tetes tanári karnak nemes szivü eljárásáért köszö-
netünket és hálánkat ne nyilvánítsuk. Csík-Somlyón, 
1897. febr.  6-án, a csiksomlyói rom. kat. főgymn. 
VII-ik osztályának tanulói. 

— A jótékonyozélu felülflzetések 
egész sorozatával árasztják el lapunkat, ugy hogy 
ha mindeniket közölni kellene, alig maradna la-
punkban közérdekű hírekre hely. Épen ezért kérjük 
a beküldő urakat, hogy jövőre elégséges lesz tu-
datni a felülflzetési  összeget, de a névsor felesleges 
és szükségtelen, főleg  miután ugy Bem adjuk ki. 

— A háború előjelei. A népbit szerint az 
égnek ritkább természeti tüneményei csodásabb vol-
tuknak megfelelően  nagyobb B kisebb háborúkat hir-
detnek előre. Qyergyóban is a nép egy közelgő 
véres háborúról beszél, melynek biztos előjele volt 
az a ritka tünemény, mit jauuár 31-én d. e. 11 óra 
tájban az égen lathattak. A mint ugyanis a reggeli 
ssürke köd oszolni kezdett, a déli égboltozaton egy 
nagy szivárvány színű udvar és ennek átmérőjén 
egyenlő távolságban három nap rika látványossága 
tűnt elő. Közepén a valódi, jobra és balra egy-egy 
mellék nap ragyogott majdnem egyforma  fény  nyel. 
E tünemény a legnagyobb ritkaságok közé tartozik 
s nem csoda, hogy a népnél baljóslatokra szolgáltat 
okot. A valódi magyarázata azonban az, hogy a 
nap udvara a fénysugaraknak  a légkörben levó 
párákban történő megtöréso- és visszaverődéséből 
keletkezik. A nagyobb udvarok és melléknapok, 
vagy mellékholdak, pedig a fénynek  a légkör ma-
gasabb rétegeiben lobegó B megfagyott  párák jég-
részeoskékben való megtöréséből erednek; tehát a 
kormányok háborús, vagy bókéi szándékaival semmi 
összefüggésben  nincsenek. 

— Székely munkások alkalmazása, A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja 
hogy a m. kir. államvasutak budapesti vas- és aczél 
gyárában mult évi október hó lb-ike óta egy szé-
kelyvidékl lakatos vétetett föl  s hogy esen gyárba 
február  havában több ügyes vasgyalus és vésós 
nyerhet alkalmazást. A folyamodványok  a felvétel 
iránt a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkama-
rához nyújtandók' be. 

— Korosolya-egyletí. bál. A gyergyó-
szentmiklósi korcsolya-egylet folyó  hó 11-én a 
Laurenczy-féle  nagyteremben saját pénztára javára 
bált rendezett. A bál — agy szólva — rögtönzött 
volt, oly gyors elhatározásból folyt  ki, azért nagy-
•láma mulató kOaOnség asm is jelent meg. Mind-
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az által kikerültnek mondható. mert a kik ott voltak, 
a mi fű,  vidám hangulatban mulattak egészen ki-
virradtig. 

— Halálozások. Drágos Gyula a csiksom 
lyóí főgimnáziuma  7-ik osztályának egyik jóravaló 
növendéke, néhai Drágos Elek kir. alllgyész ár-
vája fuljó  hó 1-én lioszas szenvedés ulán tüdő-
vészben elhalálozott. Osztálytársai az elhunyt egyik 
nőrokona özv. Mihalovícs Viktorné által rendezett 
temetés kiílcségeiliez közadakozás utján nemcsak 
hatályos módon járultak hozzá, hanem az összes 
tanuló ifjúsággal  együtt testületileg vettek részt, 
koporsójára díszes koszorút helyeztek, s a sírnál 
Doradiss Félix tanuló társa szép és megható be-
szédben vett bucsut korán elhunyt társuktól. — 
C s i k-K o z m á s o n meghalt H e r i n k Ala-
jos kereskedő és birtokos, ki egyike volt az 
álcsiki tekintélyesebb kereskedőknek. — Csik-Gál-
falván  ugyancsak e hó *2-án halt el Sántha Mi-
hály egyik első birtokosa a községnek 66 éves 
korában alig egy heti szenvedés ntán. A jótékony-
ságáról ismert nemesxzivn gazdában a községi 
szegénysorú lakosság egyik mecénását, Sántha 
János megyei takarékpénztári hivatalnok, Sántha 
András gazdasági akadémiai növendék s Mihály 
és Lajos falnsi  gazdák mint gyermekei a gondos 
édesapát és Csiszér Pető szépvizi igazg.-tanitó s 
neje Sántha Itóza az apóst és illetve apát gyá-
szolják. 

— Tánczestély Szárhegyen. A gy.-szár-
liegyi „Olvasókör" a saját pénztára gyarapítására 
Nagy Imre elnöklete alatt február  hó 6-án a fel-
szegi iskola nagytermében zártkörű tánczestélyt 
rendezett. Az olvasókör e tánczestélyét minden 
évben meg szokta tartani s mindannyiszor éltnk 
érdeklődés kisérte; ez az érdeklődés az idén sem 
maradt s igy tánczmnlatság anyagi és erkölcsi siker 
tekintetében pompásan sikerült. Csakis a reggeli 
órákban csendesült el a vidám jókedv, melytől a 
termek egész éjen visszhangzottak. A siker érde-
mében az elnök és a rendezőség egyenlően részes. 

— „Siculia" természetes folyékony  szénsav-
gyár részvény-társaság czim alatt Málnáson rész-
vény-társaság van alakulóban, melyre az aláírási 
ivek szél küldettek. Egy részvény 00 frt,  melyből 
az aláíráskor 5 frt  fizetendő,  a további részletek 
az igazgatóság által később fognak  beszedetni. 
Csikmegye területén aláírásokat elfogadnak:  a 
csíkszeredai takarékpénztár, az alcsiki bank rész-
vénytársaság és Dobay Sándor gyógyszerész Csik-
Szentmárton, Imre Dénes kir. erdőmester és dr. 
Sántha Albert Gyergyó-Szentmiklóson, Szaihmáry 
János gyógyszerész Ditróban, dr. Tóth József  orvos 
C'sik-Szentdomokoson. T. Nagy Imre és a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatala Csik-Szeredálian. A szétkül-
dött tervezetek és kiszámítások alapján a vállalat 
igen előnyös tőkebefektetésül  ajánlkozik, miért 
olvasóink figyelmébe  ajánljuk. 

— A kis lutri eltörlése. A pápaszemes 
vén lntris nénikéknek utolsót harangoznak, eltűnnek 
a lutriboltok ajtajáról a fekete  lábiák, melyeken 
színes számokkal vnit kiírva, hogy melyeket is 
húzták hál ki a legutóbbi budapesti, briinni, bécsi 
vagy prágai húzáson. Lukács László pénzügyminisz-
ter ugyanis folyó  hó l-én beterjesztette a képvi-
selőház dó a kis lulri eltörléséről szóló tiirvényja 
vuslatot s ez állal megszüntette az édes álmokat is, 
melyeknek eoiisei|iicni.-ziája 3 szám vala. A törvény-
javaslat rövid, de velős. Klsó §-n megmagyaráz 
mindent. „A lottójövedék lentartása mellett a ma-
gyar komim országaiban a számsorsjáték meg&ziin-
tettetik s helyébe az osztálysorsjáték hozatik be". 
— Isten veletek mnbo, terno és ambo-terno. Isten 
veletek 18, H!>, 7. 

Ki a bűnös? Csik-Dáitfulván  Grancsa 
Miklós síz utoii haladt Péter Agostonnnl s útközben 
találkoztak Hí ró Andrással és Biró Ferenczczel. A 
két biró ugy adu elő az esetet, hogy inig ók 
gyuiiutliiiiiil huliidtak, (irnncsii pisztolyt rántott eló 
s háromszor iájok lóit, mely lövések közíil az első 
Hiró Andrást életveszélyesen megsebesítette. A má-
sik két lövés nem talált, Gráncsa és Péter Ágoston 
ellciibeu azt vallják, hogy ók linlndlnk minden 
gonosz szándék nélkül s Bitóék támadtak rájok 
fejszével  s karóval, mire Gráncsa önvédelembúi 
kapott a véletlenül nála levó pisztolyhoz s teritette 
le mcgiúiimdüját. A vizsgálat bizonyára ki fogja 
deríteni a való tényállást. 

— Borban az igazság. Csík-Dánfalván 
biró választás volt s a bárom jelölt, köztük a régi 
kiró Székely András erósen igyekeztek magokat a 
nép kegyeibe behízelegni. Nagyban folyt  a kortes-
kedés. do folyt  a bor is, a mi onnan tünt ki leg-
inkább, hogy mikor a választás ideje elérkezett, a 
választók kevés kivétellel elismételhették Galilei 
híres mondását: És mégis mozog a föld  I Midőn 
pedig mindenik birójelölt saját részén gondolta' 
lenni n választók jó hangulatát, a főszolgabíró  fel-
tette n kérdést, kit akarnak a bárom jelölt közül 
bírónak, a választók egy szívvel lélekkel kiáltották': 
Egyik sem kell. Nem kell főbíró!  A közbizalomnak 
ilyetén való nyilvánulása után természetesen a vá-
lasztásból nem lett semmi, hanem arra nj terminus 
iűzetett Li. A régi főbíró  pedig annyira meg volt 
liatvu a választók ez őszinte érzelcmnyllvánitása 
állal, hogy a jelöltségtől rögtön visszalépett. 

— A szerelem sötét verem. Ezt a hí-
res példaszót keservesen meg fogja  emlegetni Caedó 
István, csik-szentgyörgyi fiatal  legény is, ki a na-
pokban szerelmi versenytársát. Szabó Lászlót egy 
hasáb fával  ugy megütötte, hogy fején  életveszélyes 
sebet kapott. A teliest u csendőrök bekísértek a 
szentmártoni járásbírósághoz. 

— Tolvaj és hűtlen cseléd. Hogyeli 
Andrásné BZÜI. Demeter Ágnes — Háromszék zabo-
lai illetőségű — ki 5-ik éve Balázsi Lajos urnái 
szolgálatban á l. apránkint 32 drb gyapjat, több darab 
kiilöuféle  üveg és poharat, zsirt, lisztet stb. lopott, 
s azt férjének,  haza küldözgette, ennek nyomára 
jővén a csendőrök, n lopott tárgyakat megtalálták, 
tettest az orgazda férjjel  együtt a járásbírósághoz 
bekísérték. 

— Baleset. Kakoltyáson a Kissing czég er-
dőjében dolgozott Qerics Simon '27 éves uapszámos. 
Favágás közben egy fatörzs  megszaladt s még mi-
előtt a napszámos félro  ugorhatott volna, loütötte s 
két lábát a gerinczeknél eltörte. Felgyógyulásához 
kevés a remény. 

— Kútba esett rabló. Caík-Szt-Kírályon 
Albert Benijám körjegyzőnél folyó  év január 28-án 
ogy róka oste egy kacsát elragadott. De midőn 
zsákmányával tova száguldana, beleesett egy 14 
méter mélységű kutbu s ott rekedt. 

— Számadás és köszönet. A csíkszere-
dai ipartestület által folyó  hó l-én rendezett bál 
alkalmával belépó-jegyokből: 132 frt  30 kr, felül-
fizetésekből  C7 frt  56 kr a igy összesei! IU9 frt 
60 kr folyt  be. A kiadás tett 87 frt  01 krt ki, e 
szerint a tiszta jövedelem 112 frt  70 kr, moly ösz-
szeg ,a csíkszeredai ipartestület házának alapja" 
czíinén a helybeli takarékpénztár-részvénytársaság-
nál helyeztetett el: — Felülfizettek:  Városy Gyula 
orsz. képviselő 5 frtot,  Egyedi Arthur orsz. kép-
viselő 3 frt,  Friedtnanu Jakab 3 frt  80 krt, Jahrt 
és Rubel 3 frt  80 krt, dr. Bocskor Béla 2 frt  40 krt, 
Albert Ödön, Nagy Qyula 2—2 frt,  Györgyjakab 
Márton 1 frt  00 krt, Várady Károly 1 frt  40 krt, 
Vaday János 1 frt  20 krt. Farkas Károly, Welman 
Sámuelné, Jakab József,  Tuma Mátyás, Szultán 
Gergely, Kasuncz Béni, Gál József  építőmester, 
Gergely Tamás I—1 frtot,  Barcsay Károly 00 krt, 
X. X. X., Szopos Imre, Simó Ignácz, Schwartz 
Frigyes, Dóczi János, Kalamár András, ifj.  Jakab 
Alajos 80—80 krt. Tamás József,  Tóth Ferencz 
60—60 krt, Szász András, Filó Károly, ifj.  Kaucz 
Ignácz, Grünwald Albert, Szopos Elek, Salló János, 
Csekine Lároly, Bnrcsay Délies, Lúwy Géza, Cser-
gőffy  István 50—50 krt, Szopos Félixné, Fiiloki 
Sándornú, Baritz őrsvezető, Suhmidl Ferencz, Kovács 
Gyürgy, Zsigmond András, liucsi József,  Ozsvátli 
László, László Lúrincz, Rákosi István, liajiiód Sán-
dor, Dóczi János (pénzügyőr), Keresztes M. állat-
orvos, Sárosi Albert, Merza Geró, Dudutz Károly, 
Tainás Béla, Fitzus Lukács, Fülöp Alajos, Székely-
liidy Sándor, Potoczky Pál, Welman Samu, Fischer 
N., dr. Fejér Mihály, ifj.  Nagy István, Demény 
Béla, Jakab Ödön, Bnlány Lajos, Veress Elek, Bótz 
Ferencz és Szabó Lajos 40—40 krt. Lakatos Mi-
hály, Pálti Sándor, Szabó Ferencz, György Endre, 
Jónás István, Szilveszter Lajos, Orbán Gáspár, 
Böjté Sándor, Seiwarth Rezső, Veress György, Fü-
leki Antal, Csiruz Imre. Kovács János (czipész) és 
N. N. 30—30 krt, László József,  Lakatos Sándor 
és Illés István 20—20 krt. — A t. felülfizetök  és 
mindazok kik a bál sikerének emeléséhoz hozzájá-
rultak, fogadják  az ipartestület elöljáróságának hálás 
köszönetét. Csíkszereda, 1697. február  4-én. Laka-
tos Mihály ipartestületi titkár. 

(Idők jele). Egyik legmcgbizhatóbb forrásainkból  kap-
juk ma, az utóbbi időben szépen fejlődött  gazdasági gépiparunk 
sajnálatos hanyatlásit tanúsító azon értesítést, bogy hazánk-
ban legrégibb éa legtekintélyesebb vállalatainak egyike: a 
Schlick fele  vasöntöde és gépgyár r. t Budapesten, a gazda-
sági gépek és eszküzGk gyártását ezentúl jóval szűkebb ke-
retre szorítja, amennyiben ezen gépek és eszküzftk  nag\obb 
részének további készítésével felhagy,  és a raktáraiban felhal-
mozott nagy mennjíségtt ily nemil gépek és eszközftknek, 
minden elfogadható'  árban való elárusítanát, ugv egyenkint, 
mint csoportokban határozta el. Mint a helyzet ismerői bátran 
regisztrálhatjuk, hogy rznn derék vállalatnak eme részleges 
visszavonulása a gazdasági gépszakmától, tisztán csak e téreo 
duló, áldatlan versenyben nyeri magyarázatát, mely szüksé-
gessé tette volna azt, hogy országszerte kitűnőnek elismert 
gyárimén) ainak minőségét, a mélyen leszorított árakkal hozza 
öss'haug/atlia A társulat, melynek készítményei a legutóbbi 
millennáris kiállításon is méltó feltttnest  keltettek is a leg-
nagyobb kitUotelésl: a díszoklevelet nyerték el, semhogy az 
Szleivezetéa régi, dicséretes tradicziójálól eltérjen, miután 
meggyződötlt arról, hogy jó árut, a mai piacú árak mellett, 
csak vestfességgel  hozhatna forgalomba,  inkább lemondott s 
további versenyről, élénk sajnálatára a haaai gazdakrizflnség-
nek, mely bizonyára fájdalmasan  fogja  nélkűlflaní  ezen jelei, 
megbízható czeg, szolid gyártmányait éa nagy kárára gazda 
sági gépiparunknak, melyben egyelőre pótolhatatlan hézagot 
lug] maga mán. Hallóinál szerint, a társulat ezeolul fokozó-
dott tevékenységgel f.ig  a már eddig is virágzó ISbbl oiztá-
tanak , mint : hid-, gép- és waggoo építészet, vas-, liorgany-
és éiezBntöde, épflletlakatoaság,  vasszerkezetek stb., minél 
nagyobb mérvben való fejlesztőére  törekedni. 

C H 4 B N O K, 
A esteséi véraniiés. 

Csicsóban még 1892-ben a választás alkal-
mával nagy forrongás  volt. A nép egy része, el-
lenállássar fogadta  a kormánypárti választókat, a 
minek következménye lett, hogy csendőrség, éa ka-

tonaság vonult ki Csicsóba s a katonaság fegyve-
rét is használta és ugy több haláleset és sebesülés 
történt. 

A vizsgálat Hzóta folyton  tartott s a vég-
tárgyalás csak most volt megtartható. Folyó évi 
febiuár  10-én velle kezdetét és szakadatlanul (i 
napig folyt. 

összesen 29 vádlott volt beidézve s mintegy 
30 tanú, kiknek kihallgatása sok időt vett igéuylie, 
mert ngy a tanuk, mint a vádlottak nagy része 
visszavonta a viz*gálat során tett terhelő vallo-
mását. A vádlottakat négy ügyvéd képviselte, név-
szerint Csedő István, dr. Fejér Antal, dr. Káuya 
János és ifj.  Molnár József. 

Ugy a bíróság, mint a kir. ügyész, valamint 
a védő ügyvédek is a terhelő vallomások vissza-
vonása folytán  a keresztkérdéssk özönét zúdítot-
ták a vádlottakra és tanukra, kik azonban ragasz-
kodtak ujabb vallomásukhoz, sokszor nem is tudva 
indokolni a visszavonást. 

A vád és védbeszédek febr.  15-én tartattak. 
B a r t b a Ign icz kir. ügyész tárgyilagos és 

nyugodt hangon bírálta az eseményt, levonta eb-
ből a következtetést, mely abban összpontosult, 
hogy a választás napján az ellenséges indnlatn 
csoportosulás egyrészt a hatóságok elleni erőszak, 
másrészt pedig a választók elleni magánerőszak 
bűntettét képezi és a büntetést ehez képest kéri 
kiszabni. Az enyhítő körülményeket Í9 felsorolta 
és a bűnösség fokához  képest tekintetbe venni 
kérte. 

Ilj. M o l n á r József  általánosságban a köz-
vélemény hangulatival foglalkozott,  majd azt fej-
tegette, hogy ngy a hatóságok, vaUmint a magá-
nosok elleni erőszak bűntettére nézve minő mo-
mentumok alkotják a bűntett tárgyi tényálladékát 
s különösen kiemelte azt, kogy a csoportosulásnak 
okvetetlenül közös czéllal, közös akarattal, mint-
egy tervszerfileg  előkészítettnek kell lennie, de a 
véletlenül összejött emberek gyülekezete nem ké-
pez ilyen bűntettet. Majd sorra vette védenczeit 
és azt igyekezett kimutatni, hogy azokra semmi 
erőszakosság bizonyítva ninesţn s végül élénk figye-
lem között az enyhítő körülményeket sorolta, melye-
ket, ha nem mentenék fel  a vádlottakat, a bünte-
tés kiszabásánál tekintetbe vétetni kér. 

D r. F e j é r Antal egy tárgyilagos és alapos 
beszédben mindenek előtt a vizsgálat és végtár-
gyalás folyamán  produkált bizonyítékokat bnuczol-
gatta és egész szakszerű okoskodással mutatta ki, 
hogy a bizonyítékok semmi terhelőt nem foglalnak 
a vádlottak ellen. Majd áttért védenczei ügyére és 
kimutatni igyekezett ártatlan voltukat, végfii  az 
ügyészszel szemben azt mutatta ki, hogy itten ha-
tóság és magánosok elleni erőszak büutettéről szó 
sem lehet. 

Dr. K á n y a János szintén azon kezdte, 
hogy e vádhatóság nem jól bírálta meg a fenfoigó 
büntetendő cselekményt és a jogi okoskodások 
egész nagy apparatusával védte azt az álláspontot, 
hogy a csicsói eset nein képezi sem a hatóságok, 
sein a magánosok elleni erőszak bűntettének tény-
álladékát. Ezután rátért egyes védenczeinek ese-
tére s higgadt és tárgyilagos módon mutatta ki 
azok bűnös voltának hiányát. 

Csedő István előbb általánosságban ismer-
tette az esetet, majd részletes biztonsággal azt 
fejtegette,  hogy védenczeire semmi tiltott cselek-
mény nem bizonynlt. 

Miután még a víszonválaszok röviden meg-
tartattak, a bíróság az ítélet kihirdetésére febr. 
17-re líizte ki. 

Az itélő bíróság tanácsa állott László biró 
elnöklete alatt Kovács és Kozmucza bírókból, pót-
biró Bayler albiró. A jegyzői teendőket Koncz éa 
Pilduer jegyzők végezték. 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTDLÁJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MARTON. 

N T I L 1 T É B . * ) 
A Magyar-Franczla biztosítótársaság ordélyrisii 

vezérOgyMktégénpk Kolozsvár. 
Tisztelt társulatuk a m.-mébesi birtokomon f. 

hó íl-éa  előfordult  nagy tűzkáromat  annyira 
gyorsan és  méltányosan  rendezte  és  űzette 
ki a kártérítési  összeget,  bogy a feletti  teljes 
elismerésemet  kifejezni  el  nem mulaszthatom. 

Kiváló tisztelettel Kolozsvár, 1897. január 28. 
Gréf  BéMi Akss 

Kolozsvármegye főispánja. 

*) As a loratbaa ktaUtttokért az aláíró felelős. 
S i e r k . 

Nyomatott Csik Szeredában a lapinl&jdonos és kiadó Györgyjnkah Márton könyvnyomdájában 1897. 
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az által íikerüllnek mondható, mert a kik ott voltak, 
a mi fö,  vidám hangulatban mulattak egészen ki-
virradtig. 

— Halálozások. Drágos Gyula a csiksom 
lyói főgimnáziuma  7-ík osztályának egyik jóravaló 
növendéke, néhai Drágos Elek kir. alOgyész ár-
vája folyó  hó I-éu hoszas szenvedés ntán tüdő-
vészben elhalálozott. Osztálytársai az elhunyt egyik 
nőrokona özv. Mibalovics Viktörné által rendezett 
temetés kölcségeiliez közadakozás utján nemcsak 
hatályos módon járaltak hozzá, hanem az összes 
tanuló ifjúsággal  együtt testületileg vettek részt, 
koporsójára díszes koszorút helyeztek, s a sírnál 
Doradiss Félix tanuló társa szép és megható be-
szédben vett bocsát korán elhunyt társaktól. — 
C s i k-K o z m á s o n meghalt H e r i n k Ala-
jos kereskedő és birtokos, ki egyike volt az 
álcsiki tekintélyesebb kereskedőknek. — Csik-Gál-
falván  ugyancsak e hó 2-án balt el Sántha Mi-
hály egyik első birtokosa a községnek 66 éves 
korában alig egy heti szenvedés ntán. A jótékony-
ságáról ismert nemesszivü gazdában a községi 
szegénysorsu lakosság egyik mecenását, Sániha 
János megyej takarékpénztári hivatalnok, Sániha 
András gazdasági akadémiai növendék s Mihály 
és Lajos falusi  gazdák mint gyermekei a gondos 
édesapát és Csiszér Pető szépvízí igazg.-tanító s 
neje Sántha Róza az apóst és illetve apát gyá-
szolják. 

— Tánczestély Szárhegyen. A gy.-s/.ár-
hegyi „Olvasókör" a saját pénztára gyarapítására 
Nagy Imre elnöklete alatt február  hó 6-án a fel-
szegi iskola nagytermében zártkörű tánczestélyt 
rendezett. Az olvasókör e tánczestélyét minden 
évben meg szokta tartani s mindannyiszor élíok 
érdeklődés kisérte; ez az érdeklődés az idén sem 
maradt s igy tánczmnlatság anyagi és erkölcsi siker 
tekintetében pompásan sikerült. Csakis a reggeli 
órákban csendesült el a vidám jókedv, melytől a 
termek egész éjen visszhangzottak. A siker érde-
mében az elnök és a rendezőség egyenlően részes. 

— „Siculia" természetes folyékony  szénsav-
gyár részvény-társaság czim alatt Málnáson rész-
vény-társaság van alakulóban, melyre az aláírási 
ivek szél küldettek. Egy részvény 50 frt,  melyből 
az aláíráskor 5 frt  fizetendő,  a további részletek 
az igazgatóság által később fognak  beszedetni. 
(Jsikmegye területén aláírásokat elfogadnak:  a 
csíkszeredai takarékpénztár, az alcsiki bank rész-
vénytársaság és Dobay Sándor gyógyszerész Csik-
Szentmárton, Imre Dénes kir. erdőmesler és dr. 
Sániha Albert Gyergyó-Szentmiklóson, Szalhmáry 
János gyógyszerész Ditróban, dr. Tóth József  orvos 
Csik-Szentdomokoson. T. Nagy Imre és a „Csiki 
Lapok** kiadóhivatala Csik-S/.eredában. A szétkül-
dött tervezetek és kiszámítások alapján a vállalat 
igen előnyös tökebefektetésül  ajánlkozik, miért 
olvasóink figyelmébe  ajánljuk. 

— A kis lutri eltörlése. A pápaszemes 
vén lntris nénikéknek utolsót harangoznak, eltűnnek 
a lutriboltok ajtajáról a fekete  táblák, melyeken 
színes számokkal van kiírva, hogy melyüket is 
húzták hát ki a legutóbbi budapesti, briinni, bécsi 
vagy prágai húzáson. Lukács László pénzügyminisz-
ter ugyanis folyó  liú I-én beterjesztette a képvi-
selőház cló a kis Intri eltörléséről szóló törvényja 
vaslatot R ez által megszüntette az édes álmokat is, 
melyeknek consc<|ucncziája 3 szám vala. A törvény-
javaslat rövid, de volós. Klsö §-n megmagyaráz 
mindent. „A lottójövedék fentartása  mellett a ma-
gyar korona országaiban a számsorsjáték megszüli-
tettetik s helyébe az osztálysorsjáték hozatik be*. 
— Isten veletek iiinbo, terno és ambo-terno. Isten 
veletek 18, Mii, 7. 

Ki a bűnös? Csik-Dánfalváu  Gruncsa 
Miklós az uton haladt Péter Ágostonnal s útközben 
találkoztak Kiró Andrással és Biró Ferenczczel. A 
két biró ugy adta elő az esetet, liogy mig ók 
gyanútlanul haladtuk, (irmicaii pisztolyt rántott elő 
s háromszor nijok lótt, mely lövések köziil az elsú 
Kiró Andrást életveszélyesen megsebesítette. A má-
sik két lövés nem talált. (íráncsa és Péter Ágoston 
ellenben azt vallják, liogy ók haladlak minden 
gonosz szándék nélkül s Biróék támadtak rájok 
fejszével  s karóval, mire (íráncsa önvédelemből 
kapott a véletlenül nála levő pisztolyhoz s terítette 
le mcgiáimidóját. A vizsgálat bizonyára ki fogja 
deríteni n való tényállást, 

— Borban az igazság. Csík-Dánfaiván 
biró választás volt s a három jelölt, köztük n régi 
biró Székely András erősen igyekeztek magokat a 
nép kegyeibe behízelegni. Nagyban folyt  a kortes-
kedés, de folyt  a bor is, a mi onnan tűnt ki leg 
inkább, hogy mikor a választás ideje elérkezett, a 
válusztrtk kevés kivétellel elismételhették Gulilei 
híres mondását: És mégis mozog a föld!  Midőn 
pedig mindenik birójelölt saját részén gondolta 
lenni a választók jó hangulatát, a főszolgabíró  fel-
tette a kérdést, kit akarnak a három jelűit köziil 
hirónak, a választók egy szivvel lélekkel kiáltották : 
Egyik sem kell. Nem kell főbíró!  A közbizalomnak 
ilyetén \aló nyilvánulása után természetesen a vá-
lasztásból nem lett semmi, hanem arra nj terminus 
tüzetett ki. A régi fóbiró  pedig annyira meg volt 
liatvu a választók ez őszinte érzelemnyilvánitása 
filtnl,  hogy a jelöltségtől rögtön visszalépett. 

— A szerelem sötét verem. Est a hí-
res példaszót keservesen meg fogja  emlegetni Caedó 
István, csik-szentgyörgyi fiatal  legény is, ki a na-
pokban szerelmi versenytársát. Szabó Lászlót egy 
hasáb fával  ugy megütötte, hogy fején  életveszélyes 
sebet kapott. A teltest a csendőrök bekísértek a 
ssentmártooi járásbírósághoz. 

— Tolvaj és htttlen cseléd. Hogyeli 
Andrásné szül. Demeter Ágnes — Háromszék zabo-
lai illetőségű — ki 6-ik éve Balázsi Lajos urnái 
ssolgálatban á l apránkint 32 drb gyapjat, több darab 
különféle  üveg és poharat, zsírt, lisztet stb. lopott, 
s azt férjének,  haza küldözgette, ennek nyomára 
jővén a csendőrök, a lopott tárgyakat megtalálták, 
tettest az orgazda férjjel  együtt a járásbírósághoz 
bekísérték. 

— fialeset.  Rakottyáson a Kissing czég er-
dőjében dolgozott Qerics Simon 27 éves uapszámos. 
Favágás közben egy fatörzs  megszaladt s még mi-
előtt a napszámos félre  ugorhatott volna, loülötte s 
két lábát a gerínczeknél eltörte, Felgyógyulásához 
kevés a remény. 

— Kútba esett rabló. Csik-Szt-Királyon 
Albert Benijám körjegyzőnél folyó  év január 28-án 
ogy róka este egy kacBát elragadott. De midőn 
zsákmányával tova száguldana, beleesett egy 14 
méter mélységű kútba « ott rekedt. 

— Számadás és köszönet. A csíkszere-
dai ipartestület által folyó  hó l-én rendezett bál 
alkalmával belépő-jegyekből: 132 frt  30 kr, felül-
fizetésekből  67 frt  56 kr s igy összesen 199 frt 
80 kr folyt  be. A kiadás tett 87 frt  01 krt ki, e 
szerint a tiszta jövedelem 112 frt  79 kr, mely ösz-
szeg .n csíkszeredai ipartestület házának alapja" 
czimén a helybeli takarékpénztár-részvénytársaság-
nál helyeztetett el. — Felülfizettek:  Városy Gyula 
orsz. képviselő 5 frtot,  Egyedi Arthur orsz. kép-
viselő 3 frt.  Friedinann Jakab 3 frt  80 krt, Jahrt 
és Rubel 3 frt  80 krt, dr. Bocskor Béla 2 frt  40 krt, 
Albert Ödön, Nagy Gyula 2—2 frt,  Györgyjakab 
Márton 1 frt  60 krt, Várady Károly 1 frt  40 krt, 
Vaday János 1 frt  20 krt, Farkas Károly, Welman 
Sámuelné, Jakab József,  Tuma Mátyás, Szultán 
Gergely, Kasuncz Béui, Gál József  építőmester, 
Gergely Tamás I—1 frtot,  Barcsay Károly 90 krt, 
X. X. X., Szopos Imre, Siinó Ignácz, Schwartz 
Frigyes, Dóczi János, Kalauiár András, ifj.  Jakab 
Alajos 80—80 krt. Tamás József,  Tóth Ferencz 
60—60 krt, Szász András, Filó Károly, ifj.  Raucz 
Ignácz, Grünwnld Albert, Szopos Elek, SHIIÓ János, 
Csekine Lároly, Barcsay Déttes, Lówy Géza, Cser-
gőffy  István 50—50 krt, Szopos Félixné, Fiiloki 
Sámlorné, Uaritz őrsvezető, Schmidt Ferencz, Kovács 
Gyürgy, Zsigmond András, Ruosi József,  Ozsváth 
László, László Lórincz, Rákosi István, Hujnód Sán-
dor, Dóczi János {pénzügyőr), Keresztes M. állat-
orvos, Sárosi Albert, Merza Geró, Dudutz Károly, 
Tamás Béla, FitzuB Lukács, Fülöp Alajos, Székely-
liidy Sándor, Potoczky I'ál, Welninn Sainu, Fischer 
N., dr. Fejér Mihály, ifj.  Nagy István, Demény 
Béla, Jakab Ödön, Bnlány Lajos, Veress Elek, Bótz 
Ferencz és Szabó Lajos 40—40 krt, Lakatos Mi-
hály, Pálti Sándor, Szabó Ferencz, György Endre, 
Jónás István, Szilveszter Lajos, Orbán Gáspár, 
Böjté Sándor, Seiwarth Rezső, Vereís György, Fü-
luki Antal, Csiruz Imre. Kovács János (czipész) és 
N. N. 30—30 krt, László József,  Lakatos Sándor 
és Illés István 20—20 krt. — A t. felülfizetök  és 
mindazok kik a bál sikerének emeléséhez hozzájá-
rullak, fogadják  az ipartestület elöljáróságának hálás 
köszönetét. Csíkszereda, 1897. február  4-éu. Laka-
tos Mihály ipartestületi titkár. 

( Idők jele). Egyik legmegbízhatóbb forrásainkból  kap-
juk ma, az utóbbi időben szépen fejlődőit  gazdasági gépiparnak 
sajnálatos hanyatlását tanusiló azon értesítést, hogy hazánk-
ban legrégibb és legtekintélyesebb vállalatainak egyike: a 
Schlick fele  vasöntöde rá gépgyár r. t Budapesten, a gazda-
sági gépek ég e^zközík gyártását ezentúl jóval szűkebb ke-
retre szorítja, amennyiben ezen gépek és eszközök nagyobb 
részének további készítésével felhagy,  és a raktáraiban felhal-
mozott nagy mennyiségit ily nemil gépek és eszkSzftknek, 
minden elfogadható  árban való elárasitását, ugv egyenkint, 
tniot csoportokban határozta el. Mint a helyzet ismerői bátran 
regisztrálhatjuk, hogy rzen derék vállalatnak eme részleges 
visszavonulása a gazdasági gépszakmától, tisztán csak e téren 
duló, áldatlan versenyben nyeri magyarázatát, mely szüksé-
gessé telte volna azt, hogy országszerte kitűnőnek elismert 
gyártinánjainak minőségét, a mélyen leszorított árakkal hozza 
Ssszhaug/atln A társulat, melynek készítményei a legutóbbi 
millonnáris kiállításon is méltó feltűnést  keltettek és a leg-
nagyi.bn kitüntetést: a díszoklevelet nyerték el, semhogy az 
üzletvezetés régi, dicséretes tradíciójától eltérjen, mintán 
meggyződöttt arról, hogy jó árut, a mai pisezi árak mellett, 
csak veagtességgel hozhatna forgalomba,  inkább lemondott s 
további versenyről, élénk sajnálatára a hazai gazdakrizónség-
nek, mely bizonyára fájdalmasan  fogja  nélkulnani ezen jeles, 
megbízható czeg, szolid gyártmányait és nagy kárára gazda 
sági gépiparunknak, melyben egyelőre pótolhatatlan hézagot 
hagy maga titán. Hallóinál szerint, a társnlat ezentúl fokozó-
dott tevékenységgel ftg  a már eddig is virágzó tAlibi oaztá 
l .a'nak, mint.: hid-, gép- és waggon építészet, vas-, horgany 
és étczSntöde, épületlakatosáig, vasszerkezetek stb., minél 
nagyobb mérvben való fejlesztésére  tó rekedni. 

tonaság vonult ki Csicsóba s a katonaság fegyve-
rét ia használta és ogy több haláleset és sebesülés 
történt. 

A vizsgálat azóta folyton  tartott s a vég-
tárgyalás csak most volt megtartható. Folyó évi 
febinár  10-én veite kezdetét és szakadatlanul n 
napig folyt. 

összesen 29 vádlott volt beidézve s mintegy 
30 tana, kiknek kihallgatása sok időt vett igéuybe, 
mert ugy a tanuk, mint a vádlottak nagy része 
visszavonta a vizsgálat során tett terhelő vallo-
mását. A vádlottakat négy ügyvéd képviselte, név-
szerint Osedő István, dr. Fejér Antal, dr. Kánya 
János és ifj.  Molnár József. 

Ugy a bíróság, mint a kir. ügyész, valamint 
a védő ügyvédek is a terheld vallomások vissza-
vonása folytán  a keresztkérdések özönét zúdítot-
ták a vádlottakra és tannkra, kik azonban ragasz-
kodtak ujabb vallomá«ukhoz, sokszor nem is tudva 
indokolni a visszavonást 

A vád és védbeszédek febr.  15-én tartattak. 
B a r t h a Ignicz kir. ügyész tárgyilagos és 

nyugodt hangon bírálta az eseményt, levonta eb-
ből a következtetést, mely abban összpontosult, 
hogy a választás napján az ellenséges indulata 
csoportosulás egyrészt a hatóságok elleni erőszak, 
másrészt pedig a választók elleni magánerőszak 
bűntettét képezi és a büntetést ehez képest kéri 
kiszabni. Az enyhítő körülményeket is felsorolta 
és a bűnösség fokához  képest tekintetbe venni 
kérte. 

Ifj.  M o l n á r József  általánosságban a köz-
vélemény hangulatával foglalkozott,  majd azt fej-
tegette, hogy agy a hatóságok, valamint a magá-
nosok elleni erőszak bűntettére nézve minő mo-
mentumok alkotják a bűntett tárgyi tényálladékát 
s különösen kiemelte azt, kogy a csoportosulásnak 
okvetetlenül közös czéllal, közös akarattal, mint-
egy tervszerűleg előkészítettnek kell lennie, de a 
véletlenül összejött emberek gyülekezete nem ké-
pez ilyen büntettet. Majd sorra vette védenczeit 
és azt igyekezelt kimatatni, hogy azokra semmi 
erőszakosság bizonyítva nincspn s végül élénk figye-
lem között az enyhítő körülményeket sorolta, melye-
ket, ha nem mentenék fel  a vádlottakat, a bünte-
tés kiszabásánál tekintetbe vétetni kér. 

D r. F e j é r Antal egy tárgyilagos és alapos 
beszédben mindenek előtt a vizsgálat és végtár-
gyalás folyamán  produkált bizonyítékokat bonczol-
gatta és egész szakszerű okoskodással mutatta ki, 
hogy a bizonyítékok semmi terhelőt nem foglalnak 
a vádlottak ellen. Majd áttért védenczei ügyére és 
kimutatni igyekezett ártatlan voltukat, végül az 
ügyészszel szemben azt mutatta ki, hogy itten ha-
tóság és magánosok elleni erűszak büutettéröl szó 
sem lehet. 

D r. K á n y a János szintén azon kezdte, 
hogy e vádhalóság nem jól bírálta meg a lenfoigó 
büntetendő cselekményt és a jogi okoskodások 
egész nagy apparatusával védte azt az álláspontot, 
hogy a csicsói eset nem képezi sem a hatóságok, 
sem a magánosok elleni erőszak bűntettének tény-
álladékát. Ezután rátért egyes védenczeinek ese-
tére s higgadt és tárgyilagos módon mutatta ki 
azok bűnös voltának hiányát. 

Csedő István előbb általánosságban ismer-
tette az esetet, majd részletes biztonsággal azt 
fejtegette,  hogy védenczeire semmi tiltott cselek-
mény nem bizonyult. 

Miután még a viszonválaszok röviden meg-
tartattak, a bíróság az Ítélet kihirdetésére febr. 
17-re tűzte ki. 

Az ítélő bíróság tanácsa állott László bíró 
elnöklete alatt Kovács és Koztnucza bírókból, pót-
biró Bayler albíró. A jegyzői teendőket Koncz és 
Pildner jegyzők végezték. 

€ M A B ü O K, 
A cslcséi vérmfzés. 

Csicsóban még 1892-ben a választás alkal-
mával nagy forrongás  volt. A nép egy része el-
lenállássar fogadta  a kormánypárti választókat, a 
minek következménye lett, hogy csendőrség és ka» 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- t t LAPTULAJ DOHOa: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hí Y I L T T E B . * ) 
A Magyar-Franczla biztosító-társaság erdélyréaii 

vezérOgynékaégtaek Kolozsvár. 
Tisztelt társulatuk a m.-mébesi birtokomon f. 

hó 11-én előfordult  nagy tűzkáromat  annyira 
gyorsan és  méltányosan  rendezte  és  űzette 
ki a kártérítési  összeget,  hogy a feletti  teljes 
elismerésemet  kifejezni  el  nem mulaszthatom. 

Kiváló tisztelettel Kolozsvár, 1897. január 28. 
Gréf  BékU Akas 

Kolosavármegye főispánja. 

*) Al a rovatban kózMttekirt az aláíró felelős. 
8a«rk. 

Nyomatott Csík szeredában a laptulajdonorés kiadó Györgyjakah Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" február  17-iki 7-ik számához. 
MEGHÍVÓ. 

A „Kisbirtokosok országos földhitelintézetnek 
szövetséges gyergyói első mezőgazdasági előleg-
egylet, mint szövetkezet" 

XII. évi rendes közgyűlését 
1897. évi márczius hó 4-én (csfltörtökön)  dél-
előtt 0 órától kezdve, az intézet nagytermében, 
tartja, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. 

A tanácskozás tárgyai: 
1. A határozatképesség megállapítása. 
2. Az 1896. évről szerkesztett számadások 

bfitcrj  68ztés6. 
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

jelentése. 

4. A mérleg elfogadása,  felmentmény  meg-
adása és intézkedés az évi nyereség felosztásáról. 

5. Az igazgatóság választása. 
6. Esetleges kérvények és indítványok. 

Kivonat az alapszabályokból. 
56 §. A közgyűlés zártkörű s az egylet azon 

rendes tagjaiból áll, a kik a legközelebbi üzletév 
— deczember 31-én — részvényesek voltak. 

60. §. A közgyűlés tárgyai: 
h) az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

javaslatai, valamint bármely egyleti tagnak indít-
ványa, ba a közgyűlést megelőzőleg tizennégy nap-
pal ez, írásban az igazgatóságnak be lett adva. 

61. §. A közgyűlésen minden rendes egyleti 
tagot egytől tíz részvénynyel egy szavazat illeti, 

tizenegytől hnsz üzletrésszel kettő, huszonegy és 
ennél több részvénynyel biró tagok hármat sza-
vazhatnak. 

A szavazás rendszerint nyíltan történik, azon-
ban választásoknál és személyt illető kérdésekben 
öt egyleti tag kívánatára titkos szavazásnak van 
helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig 
erre írásban meghatalmazott oly egyleti tag által 
gyakorolhatók, kinek a közgyűlésen — az 66. §. 
értelmében — megjelenni joga van. A meghatal-
mazottak annyit szavazhatnak, a hány szavazattal 
megbízójuk bir; de mindenki csak egy részvényes 
megbízását fogadhatja  el. 

Ditróban, 1897. január hó 31-én. 
1 - 2 Az igazgatóság. 

szám.-1897. jk. © U^L L " V Ö -

A „Gyergyói Első Takarékpénztár-Részvénytársaság" 
az 1896-ik évi üzletévről 

X T I X - I k é r i l i l á i g k ö z g y ű l é s é t 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi február  hó 21-én d. u. 3 órától kezdődőleg a Laurentzí-féle  nagyteremben 

tartja meg, melyre a részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök által, a szava-

zati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a közgyűlés hatá-

rozatképes, a jegyzőkönyv hitelesítésére három tagnak megválasztása. 

4. Igazgatósági jelentés az 1896-iki (ízletévről, zárszámla 
ós :i nyeremény-felosztás  előterjesztése. 

5. Felügyelő-bizottság jelentése, 
íi. Felmentvények megadása. 
7. Lemondás folytán  egy felügyelő-bizottsági  tagnak meg-

választása. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyűlés határozatképességéhez legalább 400 részvény képviselete és 20 részvényes személyes je-
lenléte kívántatik. A szavazati jog személyesen, vagy két tauu által aláirt meghatalmazással ellátott megbízott által gyakorolható, kinek azonban "rész-
vényesnek kell lennie. Ily meghatalmazást csak távollevő, vagy meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nő részvényesek csak meghatalmazott, gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek meghatalmazottjai, 
erkölcsi testületek megbízottjuk által gyakorolhatják szavazati jogukat.; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott részvényes legyen. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, hogy szavazataik gyakorolhatása végett „Tgazoló-jegyu-üket. a törzskönyv 1890. decz. 31-íki 
kivonata szerint — részvénybemutatás nélkül, a közgyűlést megelőző három napon, a délelőtti hivatalos órák alatt, az erre felkért  felügyelő-bizott-
ságtól átvehetik. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. január 27-én. 
A . g y e r g y ó i e l s ó talcarólcpórLZtár-rQsz, v é n y társasé, gr Ig-azgratóeág"a,: 

G ö r ö g J o a c h i m , s. k. C s i k y D é n e s , s. k. 
titkár. elnök. 

A Gyergyói Első Takarékpénztár-Részvénytársaság XVII. üzletévi 
V A G Y O N . X ^ S L G ^ O R A . - I K ^ É R L E G ' S Z A - M C ^ L É J A - T E H E R . 

Mkttnyv 
lapja 

21 
77 
78 

146 

153 
155 
164 
165 
176 
177 
181 

Beruházásban 
Fekvőségekben . 
Rétes követelések valószínű értékükben . 
Értékpapírokban, mely a tartalékalapból 

vásároltatott. 
Jelzálogilag biztosított kötvényekben 
Kötvényekben . . 
Giro-számlán az osztrák-magyar banknál 
Folyó-számlán 
Váltókban . . . . . . . 
Pénzkészlet 1896. deczember hó 31-én . 
Giacomuzzi Vigilo tir „Gyflmölesénesi" 

erdőrészének vételára 
(Esen erdCrédi eladatott a annak vételára 1897. janaár 11-ón telje-aen befliettetett 

Pszt. ért. 

forint kr 

300 
169 
514 

5125 
110950 
42053 

383 
300 

377350 
10560 

12000 

58 

60 

05 
44 

49 

559706 49 

Kükünyv lapja 

i 
127 

6125.— 
225.-

35035.19 
1401.41 
8805.73 

28 
29 

111 
140 
14!) 
I (i8 
168 
169 , 
175 i 

Részvénytőke 
Tartalékalap és kamatai : 
a) él ték papírokban 

ennek 1896. évi szelvéuykamatai 
b) kezelés alatt lévő tartalékalap 

ennek 1896. évi 4°/0-a 
c) 1896. évi nyereményből 

Tiszteiéi díj az 1896-ik évi nyereményből 
Jótékonyczél „ , 
10°/u-os tőke-kamat és járadékadó 
Bélyegilleték 
(jy.-Szcnliiiiklúson épiteuilő kffzkérbizalap  t» kamatai 
Fel nem vett osztalék 
Osztalékul az 1896. évi nyereményből (1200 részv. után &5 frt 
Betét és tőkésített kamatai 
Felvett kölcsön . • 

Osztr. ért. 

forint  I kr 

60000 

50592 
2438 

174 
929 

16 
4100 

33 
6000 

387226 
48195 

33 
59 
18 
76 
35 
11 
25 

92 

559706 49 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi deczember hó 31-én. 
Kritsa Zoltán, k. Lázár János, s. k. Simon Ede, k. 

pénztárnok. vezérigazgató. könyvelő. 
Ezen forgalmi-,  nyereség-veszteség és vngyon-mérleg számlákat a kereskedelmi törvény szabványai szerint a fő-  és segéd-könyvek" 

kel összehasonlítottuk és mindenekben helyesnek és megegyezőknek találtuk. 
Gyergy-Szentmiklóson, 1897 évi január lió 25-én. 

Csiky TTAimAn, s k. Csiky Dénes, s. k. Lázár Zakariás, s. k. 
igazgatósági tag. elnök. felügyelő  bizottsági tag. 

Kopacz Lukács, k. Lázár Gyula, s. k. Merza Vilmos, s. k. 
Igazgatósági tag. f.  bis. elnök. M"* 



Február 17. C S I K I L A P O K 7. Bz&m. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószenlmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyér 
gyói első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajta 
tónak várhegyi Marosán Demeter Vaszié, Kotfász 
Péter Jánosé és Marosán János Vaszié végrehaj-
tást szenvedő elleni 429 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék a (gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság! 
területén lévő, Várhegy község határán fekvő,  a 
várhegyi 19C. sz. tjkvben foglalt  390. hrsz. alatti 
egész ingatlanra 64 frtban,  a remetei 2273. sz. 
tjkvben foglalt  16645—16547., 16684., 16686 — 
16589. hrsz. alatti ingatlanból Marosán Jánost és 
Marosán Demetert (Vaszié) illető »/,2 részre 54 
frtban,  a 2617. sz. tjkvben foglalt  13557., 13558., 
13666,, 13567., 13568. hrsz. a. egéaZ ingatlanra 
35 írtban, 17910. hrsz. alatti egész ingatlaura 5 
frtban,  17998-, 17999. hrsz, alatti egész ingatlanra 
9 frtban,  a 2225. hrszámo tjkvben foglalt  15844— 
15849. hrsz. alatti egész ingatlanra 100 frtban, 
15894—15913. hrsz. alatti egész ingatlanra 109 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1897. évi április hó 8-ik napján d. e. 9 órakor Vár 
hegy községházánál megtartandó nyilvános árveré 
sen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának 100/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet ö. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el 
ismervényt átszolgáltatni. 

Keit (jiyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi nov. 
bó 5. napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Sz. 3710-96. llkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy tusnádfflrdöi  Ke-
lemen György végrehajtatónak, Mánya József  s 
neje végrehajtást szenvedő elleni 130 frt  tiO kr 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a csikszentmár-
toni kir. járásbíróság) terület'n lóv.'í, Csik Szent-
györgy és Bánk falva  község halárán fekvő  a csik-
szentgyörgyi I. Kész 587. sz. tjkvben foglalt  A f 
3351. hrsz. a. 7 frtban,  a 3546. hrsz. a. 4 frtban, 
a 3557 /j. hrsz. a. 2 frtban,  a 9168. hrsz. a. 19 
frtban,  az 1007. S7.  tjkvben A f  956G -9571. hrsz. 
a. foglalt  egy testet képező ingatlanra 8 frtban  és 
a csikbánk falvi  428. sz. tjkvben A f  4049. hrsz. 
alattira 4 frtban,  a 4101. hrsz. a. 3.r> frtban,  az 
5659. hrsz. a. 5 frtban,  48. sz. tjkvben A y 68, 
hrsz. a. 4 frtban,  a 784. hrszám a. 9 frtban,  az 
1677—1678. hrsz. a. 7 frtban,  az 1927. brtz. a. 
7 frtban,  a 2252,, 2253. hrsz. a. 7 frtban,  a 2«53., 
2654. hrsz. a. 4 frtban,  a 3979. hrsz. a. 6 frtban, 
a 4159. hrsz. a. 3 frtban,  a 4162., 4163. hrsz. a. 
3 frtban,  a 6262 hrsz. a. 7 frtban,  az 107!: sz 
tjkvben A f  10677-10686. hrsz. a. 60 frtban, 
az 1055. sz. tjkvben foglalt  A f  10316-1)327! 
hrsz. a. 60 frtban,  a 11286. hrsz. a. 6 frtban  az 
1054. sz. tjkvben foglalt  A f  10310-10315. hrsz 
a. 36 frtban,  az 1143. sz. tjkvben foglalt  A f 
11557—11560. hrsz. a. 32 frtban,  az 1149. sz 
tjkvben foglalt  A -J- 11637—11653. hrsz. a, fog-
lalt egytestet képező ingatlan Mánya Józsefnó  ju-
talékára 316 frtban,  az 1157. sz. tjkvben A + 
11751- 11758. hrsz. a. foglalt  ingatlanra Ili frt-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban az ár 
verést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1897. évi április hó 30-ik napján d. e. 
8 'ff*or  Csikszentgyörgy és folytatólag  Csík-
Bánkfalva  községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10«/,-át készpénzben vagy a z 
1881 60. t.-cz. 49 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november l-én 3333 sz a 

kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. S-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 8-a 
érteImében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
áUzolgáltatni " , z a b 4 l J " e r ü elismervényt 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1896, évi jnlins hó 91-én. 

Gergely Andor, 
Ur. tUUrt. 

U j . H i á r a i . r o s t á l t l e u g e r l , 
elismert jó minőségű (törökbnza) ma-
IcyarorMsAici, bármily nngy meny-
nyiségben, vékája (20 liter = 15 kiló) 
á 63 kr, a pénz előleges bekül-
dése mellett kapható: 

G Á L J l N O S 
kereskedőnél 

2—5 Székely-Udvarhelytt. 

p 

(Iuiuiiseh Boldog, DHitzseli.) 

Z 
Patkányok és egerek pusztítására 

való kitűnő, biztos és gyors hatású szer, 
méregmentes és házi állatoknak ártal-
matlan. 1 doboz ára 35 kr. Kapható 

T l i c i l F r i g j e . H , 
gyógyszertárában 

2—10 C s i k-Sz é p vi z e n. 

Első magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat. 

Gőzcsóplögépei nk 
a tökéletesség legmagasabb fokán  állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

5 m H z e m 
gazdasági gépeket gyárt ja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

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

kimeritő és felvilágosító  választ. 
C z i m : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

BUDAPEST, Külső-Váczi-ut 7. sz. 
II 12 

fCgimre  ügyelni tessék !| 

A Csiki vasul építkezési és élelmezési ívs/.vén y társaság folyó  1897 . f e b r u á r 
25-én délután három órakor 

j i i é g i t u t , 
hivatalos helyiségében Csik-Szeredában (Csedő István-féle  ház,) melyre ezennel a részvé-
nyesek meghivatnak. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Az 1896. évi zárszámadások és mérlegek megvizsgálása. 
2. Határozathozatal e tárgyban. 
3. Az igazgatóság javaslata az élelmezési llzlet folytatólagos  lebonyolítása mellet 

a felszámolás  kimaradása iránt. 
4. Esetleg felszámolók  kiküldése és a felügyelő  bizottság választása. 
A zárszámadások és mérlegek a magukat igazolt részvényesek által a hivatalos 

helyiségben f.  évi február  10-től febr.  20-ig délelőtt. 9 - 1 2 óra között megtekinthetők. 
Mindazon részvényesek, kik a közgyűlésen megjelenni kivánnak, felhivatnak, 

hogy részvényeiket illetőK-g részvény jegyeiket f  évi febr.  10-től febr.  20-ig helyezzék 
a társaság hivatalos helyiségében letételbe, minek ellenében elismervény adatik ki. Ezen 
részvények letétele a közgyűlés előtt is megtörténhetik. 

Csik-Szereda, 1897. február  9. 
A z I g a z g a t ó s á g . 

A csiki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaság tulajdonát képezó' 

csikszentkirályi téglagyár, 
mely a folyó  évi márczius hó folyamán  megnyitandó Sepsiszentgyörgy—csíkszeredai 
vasútvonal mentén fekszik,  szabadkézből zárt ajánlati verseny utján eladandó. 

A gyártelep s felszerelései  állanak a következőkből : 
a) Egy 10 lóerejil a magy. kir. államvasutak gépgyárából 1895. évben kike-

rült mozdony, fürész  és kutszivattyuval felszerelve  ; 
b) egy a Tatzel-féle  troppani gyárból származó tégla vetőgép, mindkettő a leg-

jobb karban s teljesen üzemképes állapotban ; 
c) a téglavetőtelep 4 évre van kibérelve s a bérösszeg lefizetve,  de továbbra is 

bérelhető olcsó árért, 
d) két nagy faszin  tégjaazáritásra sínekkel s vagonettekkel, mozgatható tetővel, 

továbbá nagy gépház fából; 
e) összes kellékek és szerszámok, mik n gyártás és Uzembentartáshoz szükségesek. 
A gyártelep a legjobb helyen fekszik,  viz melleit, kitűnő anyaggal ellátva, nagy 

de folyton  még nagyobbítható üzemre berendezve, a vasúthoz közel, mi által a gyárt-
mány az olcsó vasúti dijtétel következtében versenyképes Csik-Szereda, Sepsi-Szent-
györgy és Brassóban is. 

Az egész telep és felszerelésének  becsértéke 12,000 frt. 
Zárt ajánlatok a megvételre f o l y ó  é v i f e b r u á r  h ó S O - l g alulirott rész-

vénytársasághoz küldendők, a honnan a részletesebb felvilágosítások  is beszerezhetők. 
Ugyanezen téglatelepen jelenleg eladandó 120 ezer kitűnő minőségű tégla is. 
Csik-Szereda, 1897. február  hó l én. 

Csiki vasutépitkezési és élelmezési 
részvénytársaság. 


