
IX. évfolvam. Usik-Szereda, 1897. február  24. 8. szám. 

Szerkasztöségl iroda: 
Ceiit-Ezereia I 

Molnár József  ügyvéd 
ir...l:ij:lli:nl. 1 

limúliiilib-nib'í a líi|> s/ellnni 
ii's/it iliriii ininilt'n kii/-

li-mi-ny. 
EaiihiTatal' 

Györgyjakab Márton ; 

hoia a/ cli.ti/elPsi (iin/ek és 
lnrdt'i sck küldendők. 

CSÍKI l a p o k 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Előfizetési  á r : 
4 frl. ii rn. 
'2  Ci-I. 
í rn. 

IIÍL-d?t if)i  d i jak 
:i l<-̂ iik,.-ól>!<;i í illatnak. 
!!i'!>i'giliti-rl kiilúu minden 

l'oiklalainál :I0 kr. 
Nyíl t tér i cs ikkek 

, Mjronkcut £0 krért közül-
telnek. 

(v- * 
:K»" '" "" v 

Megjelenik minden szerdán. 
FELEI.ÖS SZERKESZTŐ 

IMIOX^-Â-IS J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

A gysrgyói gazdákhoz. 
A miniszteri iun által jóváhagyott alap-

szabályok alapján már megalakult ,.Csik-
megye Gyergyóvidékénck Gazdasági Egye-
sülete" hó ll-én tartotta, mintegy 70 tag 
élénk részvétele mellett alakuló gyűlését. 
Megválasztattak: tiszteletbeli elnöknek Fe-
reiiczi Károly, elnöknek Orel Máté ismert 
kitűnő gyakorlati gazda és alelnököknek: 
Csiky Dénes, Simon Balázs birtokosok. 

Ürömmel ildvözöljilk őket e helyen is; 
örömünk kétszeres, látva azon lelkesedést, 
melylyel a gyergyói gazdák érfelniesebbjri 
az uj egyesület megalakulását fogadják. 

Földuiivelő nép vagyunk. Lnkossâgunk 
tuln\oiiió többsége mezei gazdálkodással fog-
lalkozik : van löldje, birtoka a legtöbb kis-
birtokosnak 20—50 katasztrális hold s mégis 
általános a panasz, hogy a gazdálkodás 
nálunk nem jövedelmező, nem fizeti  ki ma-
gát. Mi lehet ennek oka, hiszen látják, ol-
vassuk, hogy a külföldi,  sokkal kisebb bir-
tokosok kényelmesen megélnek birtokaik 
jövedelmébél, sőt a 30—50 holdas kisbirto-
kosok még vagyont is gyűjtenek ? Hullom 
a legtöbb gazdánk feleletét  e kérdésemre, 
azt, hogy ottan az időjárás, a talaj stb. stb 
jobb, mint a miénk. Egyet azonban, a leg-
főbb  okot nem hallom említeni — mert a 
tudatlanságot bevallani igen nehéz — pedig 
ez, épen ez gazdáink legnagyobb részé-
nél az ok. 

Némelyek a gazdálkodást igen könnyű, 
kényelmes, semmi tudományt nem igénylő 
foglalkozásnak  tekintik. Látjuk, hogy — el 
tekintve a legelemibb tudást is nélkülöző 
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Légyott. 
(Felul vasia ott a Csik.-zpredai Dalárda-egylet bang versen yéoj. 

Iga'.án sajiiiilom t. hölgyeim s uraim, bogy 
épen Liek-m jutott a szerencse önök elolt felolva-
sási tartani. Nem magam felett  akarok ezen kije-
lenté* á t;il Instáló kritikát gyakorolni, ha lem 
csupán fznn  telette érd-kes tbéinák kárbave-izle 
muţi SÜ lánkiidnni, melyeket más dalánlisiák vá-
lasztottál; volua, ba töitéii'-teseii e szereppé! ők 
bizítilak volna meţr. Biztos forrásból  tudom ugyanis, 
hogy H  | l im-leooi oszlopos, de bajusztxlau ta.fja: 
„A kutfe,  ek elhelyezésének különféjeségéről  s i zok 
in.litó okiirúl" tavtott volna felolvasást.  ElleiVn 
ha a fel  ilvasást i priin-bassus bajuszos, bár nem 
oszlopos tâ ja Uriauá, akkor ö „a hanghalllutat-
lans/igárll" - kérem 2 l-lel érteni — érteke.nék 
összefügg  éslien a/, élelmezési közgyűléseken el-
hangzó dictiók erőteljes accordjával. A nyegle 
GáO<>r „i z elefánt  lényege s rendeltetéséről", hon-
alapítónk méltó diuszAja pedig „két feleség  s egy 
iezi-l>iczi kis ba, aszóról tartana előadást. A se-
cond-tencr szőke Samujának tárgya lenne: Kato-
nakuiomleli él in ínyeim, különös tekintettel az 
elite bál«k rendezésére. A second-bassusnak egy 
szerény, de nem tiszteletreméltó tagja e cz met 
adná felolvasásának:  „Minő stimet énekelne az 
ökor, ha az állatik dalárdát alakitanánaki4 B>ha-
esek bácú 9 (njaubi adataim szerint 6) gyermek 
zsivajának diszharmóniájáról, maga a mi buzgó 
karroesteönk pedig .Égy érző fQl  kevernietes 
kínjairól a dalárda próbák alatt" olvasna fel  meg-
hat ó történetet. 

Érzem esekkel szemben as én csekélyiágu* 

köznépet, mely csak az ősei által járt ulon 
halad — neki fog  annak hivatalnok, keres-
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ketlő, iparos és általában minden rendű és 
rangú ember, a kinek csak módjában van;' 
aztán persze gazdálkodásuk nem is jövedel-j 
mező Virágozhatik-e egy o!y kerekes mes-
terség, a melynek vezetőjéül susztert alkal-
maznak ? Jövedelmezhet-e allandöaii vala-
mely üzlet, melyet aho/, nem értő, vagy 
rosszul értő egyének kezelnek ? Bizonyára 
nem. I'edig a mezőgazdaság is iizlet és me-
rem állitani, bogy nehéz üzlet. Egy jő mező-
gazdának nemcsak jó kereskedőnek is kell 
lennie, a ki terményeivel és állatjaival üzle-
teket köt, vesz. elad; hanem jő földet,  nö-
vényt és állatot ismerőnek, vegyésznek, mun-
kásnak, épitőuek is. Tudjuk, liogy a gaz-
dának a föld,  a talaj az, a mi a- suszternek 
a bőr, a kerekesnek a fa,  a kőfaragónak 
a kő; azt jól kell ismernie, mert csak akkor 
termelliet haszonnal, ha a talaj összetétele 
szerint választja meg a termelendő növényt 

A gazdának kell hogy ismerje a növé-
nyeket, azok természetét és tenyészetüknek 
alapfeltételeit,  hogy ha bizonyos növényter-
melése — viszonyai szeri fii  — jövedelme-
zőbbnek mutatkozik, mint a', eddig termesz-
tetteké : tudja, hogy azok mily talajba, minő 
miveléssel és eljárások mellett, termelhetők. 
Jól kell ismernie az egyes állatfajokat  és 
fajtákat,  hogy megválaszthassa a saját viszo-
nyainak legmegfelelőbb,  legtöbbet jövedel-
mező fajt  és fajtát  és tudnia kell azok helyes 
tenyésztési módját. 

Egyesületünk a végből alakult, hogy 
a fent.  nagyjában megnevezett mezőgazdasági 
isinereteket a gazdák közölt terjeszsze és 

met s ezért előrántom a poros akták köziil Kakuk 
Ivort, hátha az ö élményei méltók lennének a fen-
nebb tel.soroltuk hoz. Öuök bizonyára nem tudják, 
ki az a K tkuk Ivor? Oh ö nagyon udvarias em-
ber. Azonnal be fog  önöknek mutatkozni s saját 
maga mondja el történetét mások elrettentő pél-
dájára. íme: 

Hus/.onhat éves ifjú  áll önök előtt magasra törő 
ambicziókkal, nem megvetendő anyagi „izével" s a 
mi a legfőbb  országgyűlési képviselő nagybácsival, ki 
numeluk, még pedig a javából. Nevem knkukfalvi  Ka-
kuk Ivor. C«alAdotn ősrégi s mint hiteles történetírók 
egykorú feljegyzések  alapján ; állítják, még Árpád 
apánk beköltözése előtt voltak eszén hazában Ka 
kukok, kik jövendőmondással foglalkoztak. 

A mi kharakteremet illeti, a legszolidabb, 
legerkölcsösebb életet folytatok.  Ké>őn fekszem 
le, korán kelek. Van rá eset, hogy egyáltalán le 
sem fekszem.  Lump, részeges, vivmr nem vagyok, 
bálák rendezésében elvből nem veszek soha részt, 
bár a szentek közé sem togok eljuthatni, mert 
mást is iszom, mint Létbe vizét. Süt inkább sze 
retnék halálom után Noé apánk kamarása lenni, 
kinek pinczéjében tudvalevőleg nincsen szódavíz. 

Több rendbeli tiszteletbeli b vatalom mellett 
tagja vagyok a . . . . i első dalegyletnek s itt 
aratom legfőbb  sikereimet. Karmesterem a meg-
mondhatója, mennyit hízeleg, beczé/., mennyi pic-
eolot fizet  próba előtt, csakhogy igéijein meg, 
hogy nem énekelek. Mert az nein dicsőség uraim, 
ma már, hogy valakit megfizetnek,  a miért énekel. 
Bngem fizetnek,  hogy ne énekeljek s ez a valami I 
— Kttlönöj érdememül róható azonban fel,  hogy 
nem vagyok tagja a palacsinta asztaltársaságnak. 

Termetem magas, mint az égbe törő jegenye 
s csak a rosszakaratnak tulajdonithatom, bogy 
némelyek • plnktfáhoa  hasonlítják. Orrom klui* 

minden gazdasági iigyb'ii tanársomi, felvi 
lágositással szolgáljon. Hogy a gyergyói 
mezőgazdasági állapotok javítása ügyében 

'minden irányban hasson. A c/.élszerii és jobb 
i földuiivelő  eszközöket, gépeket beszerzi, azt 
a gazdákkal megismerteti és őket azoknak 
beszerzésére segiti. Kiállításokat rendez é-s 
az azokban résztvevő jobb állatok és termé-
nyek tulajdonosait jutalomban részesiti. A 
gyárosok és kereskedők által az egyesüle-
teknek nyújtott kedvezményekben — olcsóbb 
magvak, gépek és eszközök, műtrágyák — 
a tagokat részesíti. 

Kísérleteket tesz minden téren és azok 
eredményével, valamint az azokból vonható 
tanulságokkal megismerteti a gazdákat. Kü-
lönböző szövetkezeteket létesit. Közraktárak 
felállítására  törekszik, melyekbe :i gazdák 
fölösleges  terményeit beveszi, azokra előlegül 
eszközöl, hogy ne legyen kénytelen a gazda, 
midőn péii/.felől  megszorul, olcsón elveszte-
getni termését. 

Ezen és ezekhez hasonló ciéljait azon-
ban csak ugy éri el az egyes Uet, ha a 
földmivelők  felfogván  a saját érdekeiket, 
minél számosabban lépnek be az egyesü-
let be, mert egyesült erővel sokat, sőt min-
dent ki lehet vinni, míg a közönyösség, 
neinbánotnság által a legszebb czálok is meg-
semmisülnek. Az egyesület elnöksége a köz-
ségek elöljáróihoz részint már küldött, részint 
küldeni fog  aláírási iveket, a hol tagnak 
lehet jelentkezni. Lépjen be tehát minden 
jóravaló gazda ezen egyesületbe és segítsünk 
magunkon, mert Isten is csak ugy segit meg. 

Puskás Jenő. 

szikus költői hajlású. Végén kissé tompa, mire 
irigyeim, rivalisaim azt az >-pés megjegyzést teszik, 
azzal a szemtelen rágalommal illetik, hogy pisze. 
Az én orrom, az éu büszkeségem — pisze! Hal-
latlan I 

Szempilláim sötétek, mint a komor éj s alatta 
milyen szemek villognak ?! Ha nem 1-nnék annyira 
rövidlátó, hogy igen gyakran a nagymamát k sasz-
szonynak, az unokáját meg néninek szólítom, bi-
zonyára nem volna az a leány, menyecske, kit el 
nem tudnék velők bttvölui. 

No most képzeljék el elih-z megnyerő külső-
met, kaczéron képződött pörge bajuszomat, mely-
nek az a tulajdonsága, hogy csak n.'gyitó üveg. n 
át élvezhető teljes mértékben, végül bodoran ki-
fodoritott  gesztenyeszínű hajfürtjeimet,  nem elé-
gitbelem e ki a legvakitóbb szépségnek ábrándjait, 
magasban csapongó illu/.ióit? 

Bocsánat hölgyeim s uraim, begy saját sze-
mélyemmel ily sokat foglalkoztam,  de a főhőst  jel-
lemezni kell. E'.en történei főhőse  pedig szerény 
magam vagyok. H ha önd csereinek mondják is 
azt, a miket az Imént fehoro  tam, el kell, hogy 
higyj-k. ha megtudják, hogy egy lölli angyalnak, 
isteni lénynek, minden bálok királynőjének szerel-
mét meguyerni képes voltam. Igen. szerelmét, mely-
szivében egy pillanat beliat.Vsa, szemeimnek ellen-
állhatlan tüze alatt támadt s a szép, gőgös Laura, 
e bevehetetlen vár, nekem k ipitulált. Ismerik Oniik 
a szép Laurát, kit most már büszkéa nevezhetek 
az én Laurámnak ? Olt laknak a vávos végén, 
abban a 8 ablakú kaitélyb.in. Kissé fennhéjázó, 
kissé kaczér, no meg egy ki*sé gany-TOs, de azért 
nem volt képes ellenállni nekem. 

Titoktartás pecsétje alatt megsúgom, hogy 
ma «ste 8 órára légyottot adott. Légyottot, rendes 
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= A osik-szereda-sepsi-szentgyörgyi 
vasút megnyitása lassanként kesd kibontakozni a 
köd homályából s ugy láiszik, hogy márczius hóban 
mégis ezen vonal legalább átadatik a közforgalom-
nak. Erre mutat legalább az, hogy a kolozsvári 
üzletvezetőség pályázatot nyitott a csíkszeredai állo-
máson berendezendő vendéglói üzletre és pedig a 
p á l y á n a k k ö z o l e b b r ó l t ö r t é n ő meg-
nyitási napjától számítandó három óvi bérletre. Az 
üzletvezetőség felhívja  mindazokat, kik e vendéglót 
bérbe venni óhajtják, hogy a szabályszerűen bélyeg-
zett és eddigi működésűket igazoló bizonyítványokkal 
felszerelt  ajánlatukat legkésőbb folyó  évi mározius 
4-én déli 12 óráig a m. kir. államvasutak kolozsvári 
üzletvezetősége általános osztályához (titkárság) czi-
mezve nyújtsák be. A bánatpénz kétszáz forint  kü-
lön borítékban küldendő el az űzletvezetóség gyűjtő 
pénztárához. Végül megjegyeztetik, hogy a vendég-
lőhöz az üzleti helyiségeken kívül a bérló czéljaira 
szolgáló magán lakás is adatik. 

= A budapesti központi vásárcsarnok 
a napokban megnyitván, ez által lehetővé válik a 
távoli vidékeknek is ételezikkeikre nézve megfelelő 
piaczot kapni. A czikkek szállítása, megvizsgálása, 
eladása és azok árainak eUzámolása hatóságilag el-
lenőriztetik és igy ki van elóre zárva minden félre-
vezetés. Az áruk nagyban való beszerzését a főváros 
Vámos és Brnszt fővárosi  czégre bizta (Budapest 
pipa-utcza 10. szám.) A termelöknek a vasutakon 
I0U/» szállítási kedvezmény van biztosítva s fekbér 
és kezelési dijak nem számittatnak fel.  Az áruk 
gyorsan adatnak el s a beküldőknek a pénz az el-
adás után azonnal elküldetik, nem vonván le az 
elért árból más, mint a hatóságilag megállapított 
közvetítési dijat, mely 8'/o-nál magasabb nem lehet. 
A nálunk termelt czikkek közül a baromfinak,  tojás-
nak, vajnak, túrónak, sajtnak, zöldségnek, gyümölcs-
bornak lehetne jó forgalmat  biztosítani. Különösen 
a vaj, turó és sajtfélék  kerülhetnének ez uton na-
gyobb mértékben fogyasztásra,  mert a hegyes és 
havasi vidékekről származó e fajta  élelmi czikkek, 
hogyha tisztán kezeltetnek, jóízűek. 

A gyergyói gazdasági egyesület 
alakulása. 

A gyergyói gazdáknak régebbi óhajtása volt, 
hogy egy önálló gazdakört alakítsanak. Ez az 
óhajtás meg is valósult. Mintegy 150 gazda sora-
kozott az eszme zászlója alá s í. hó 11-én Oy.-szt.-
Miklóson Ferenczy Károly esperes elnöklete alatt 
tartott gyűlésen az egyesület véglegesen megala-
kult. A gyűlés lefolyását  a következőkben ismer-
tetjük. Először is Ferenczy Károly a következő 
tanulságos beszéddel nyitotta meg a gyűlést. 

Tisztelt közgyűlési 
Üdvözlöm önöket, mint lelkes hazafiakat, 

kiket egy nemes czél és haszonfeladat  megvalósí-
tása hozott a mai gyűlésre össze. 

A czél, hogy egyesűit erővel javítsunk gazda-
sági helyzetünkön; a feladat,  hogy segítsünk ma-
gunkon, ha ugy akarjuk, hogy az Isten is segítsen 
rajtunk. 

Bégen elismert igazság az, mit szent Fái is 
hirdetett, hogy: „senki magának nem elégséges." 
Vagyis: ha szellemi és anyagi javunkat akarjuk, 
kezet kell fognunk  egymással s egyesülve kell mun-
kához látunk. 

— voust, találkát — értik önök! 8 ablak közül 
a 8-ikban nekem Ivornak, isteni Laura! 

Tik-tak-tik, Uram isten már a/«8-ra s én még 
mindig hiába való fecsegéssel  töltöm időmet. 

Rendbe szedem öltözékemet s izgatott lép-
tekkel eltávozom. 

Gyönyörű szép nyári este van. Az ég bíbor-
palástján a hold, a szerelmesek ez égi elefántjának 
ábrándos flzionomiája  szelíden mosolyog alá. A 
csillagok miriádjai kísérteties villogással lövellik 
topáz sugaraikat a bevilágitatlan utczákra, hol 
keresztül haladok. S elgondolom, hogy milyen irigy-
lendők volnánk mi gyarló emberek, ha mécs, fagy-
gyogyertya, amerikai petróleum helyett egy-egy 
esti csillagocska tündökölne soirékon, hanqettekm, 
elite-bálokon. A Csillag-szálloda nagytermében 8a-
turnus ragyogna mennyei fénynyel,  Fnedinann kávé-
házát a fiastyuk  világítaná be, létesítendő állandó 
színházunkban — tzavahilMő egyén-k állítása sze 
rint ugy körülbelül S0<> es'.ien.lii múlva — maga 
a mosolygós hold, az én liieasoiiéiitmn aragyogó 
Veuns szolgáltatna a fényt  s imi-leget. D« fájdalom, 
ezen csillagzatok el vannak foglalva  Csik-Szereda 
utc/áinak levilágításával, >'o meg a jégpálya úgyne-
vezett kivilágításánál is mindig ók működnek közre. 

Merengésem közepett egy hirtelen támadt 
sötét felleg  a csillagokat elűzi az Uranosról. Néma 
sötétség honol mindenfelé.  Heves szél, zngó vihar 
rázutt fel  reflexióim  tömkelegéből. 

De azért el nem c-iűggedtem, vissza nem 
riadtam. A sötét ntczákou botorkázva, hosszan 
bolyongás ntán végre eljutottam ahhoz a házhoz, 
a bol ő lakott. Ugy éreztem, mintha szivem örö-
mében jobb oldalamra ugrott volna s azután vissza 
a balra s aztán vert, dobogott keservesen. 

Homlokomról patakzo t az izzadtság s zava-
romban a helyett, hogy zsebkendőmet elővettem 

Hazánk elsőhelyen földmivelö  ország, és igen 
szomorú dolog vplna, ba minden egyébben igyekez-
nénk előre haladni, csak a földmivelésben,  a gaz-
dálkodásban lennénk maradiak. 

Hiszen a föld,  az embernek ezen kiaknázhat-
lan kincses bányája, mintegy várva-várja a te-
remtő által rendelt hübérurától, hogy az, találé-
konyságával, szorgalma és tudományával, minél 
nagyobb termékenységre képesítse. — 

Nincs is már vármegye, mely egy vagy több 
gazdasági egylettel nem birua. 

Régi óhajtása teljesült tehát a gyergyói gaz-
daközönségnek is ma, midőn megerősített alapsza-
bályokkal kezében, egyesületét megalakíthatja; vi-
dékén a mezőgazdaság felvirágoztatását  előmozdít-
hatja; a földmivelő  és birtokos osztálygazdasági 
ismereteit gyarapíthatja; s közös gazdasági érde-
keinek, minden irányban való figyelemmel  kisérése 
által anyagi előmenetelét eszközölheti. 

A „Székelyföldiről  egy most megjelent 
jeles könyvben azt olvasom, hogy: .legzordonabb 
és legterméketlepebb Gyergyó." .A tavasz, mely 
márczins végén Marosvásárhely környékén be kö-
szöut, ide csak májusban ér fel.  A rövid tavasz 
és rövid nyár ntán már szeptember elején beko-
pogtat rövid tartózkodásra a hideg ősz.' — 

Ez igaz; de ezen körülmény miatt mi nem 
csüggedünk, hanem ellenkezőleg, kétszeres mun-
kásságra serkentetünk ; és minden alkalmas esz-
közt megragadunk a végből, hogy az elönkbe gör-
dülő akadályokat legyőzhessük ; a kínálkozó elő-
nyöket felhasználhassuk,  és magunknak apáink 
ősfoglalását  megtarthassuk, anyagi jólétünket esz-
közölhessük. 

Biztassa egyletünket azon mondás, hogy: 
„rossz föld  nincs, ha a gazda jó; de rossz gazdá-
nak kezében a legjobb föld  is roszszá válik." 

Egyletünk feladata  lesz: 
Kezdetleges gazdasági eszközeinket javítani; 

gazdasági gépeket beszerezni; a földnek  termő 
erejét müvelés által fokozni;  a vetőmagvak tisz-
taságát eszközölni; vidéküok viszonyainak meg-
felelő  terményeket meghonosítani; á meglevőket 
tökéletesíteni; 

Némi előnyünk)más vidékek fölött  a marha-
tenyésztés és erdőgazdaságban lehetne. 

Egyletünk találand módot arra, hogy ezen 
előnyünket hasznunkra fordithassuit. 

Napirenden van az arányosítás és hat köz-
ségben a tagosítás is. — Egyletünknek itt is, 
igen szép tevékenységre nyilik tere. 

Gondoskodjunk, kell arról is, hogy a gazdák 
részére olcsó pénzű hlrolazö'vétkezeUk állíttassanak. 

Szóval egyletünknek igen szép éá tág tere 
vau a működésié/ Vsak ügybuzgalota, egymásban 
való bizalom és összetartás kell. 

Ezen elvektől indíttatva készséggel teljesítet-
tük a mult közgyűlés által ráuk bizolt munkát, 
melyről van szerencsénk ezennel beszámolni. 

Alapszabályaink megerősítve, mult deczember 
bávában leküldettek; a gyűjtő ivek kibocsáttattak. 
Áz eredmény az, hogy van már egyletünknek 6 
alapító, 112 rendes és 17 pártoló tagja. 

Eddigi szerény munkánk eredményét, azon 
reménynyel teszem le a t. közgyűlés asztalára, 
hogy a kicsiny mag terebélyes fává  fogja  magát 
kinőni, melynek árnyában, a gyergyói gazdák, a 
jólétnek, a mostaninál derűsebb napjait fogják 
élvezni. 

volna, ujdonat uj vadgalambszínű keztyümmel tö-
röltem végig. Pocsék lett az egész. De mit törő-
döm én keztyiiyel, zsebkendővel, midőn Laurámtól 
csak egy. lépés választott el. 

Sötét körülöttem minden. Az ablakok, melyek-
ben Laurának keH megjelenni lefüggönyözve.  Nyqg-
lalan kédélylyel, mint bőszült véreb, — pardon, 
mint szerelmes gerlicze — jártam alá s töl a sár-
ból ügyesen ki tapasztott trottoiron, midőn egyszer 
csak megbotlom valamiben, félkört  kanyarítok a 
levegőben s elterülök a iöldön. Képzelhetik szánal-
mas helyzetemet. Az egész öltözékem n*m ér egy 
nyomorult petákot. Hajfilrtjeim  kibontja, czilin-
derem pedig a tragoedia színhelyéről ki tudja, 
merre szállt s bár összes gyufakészb-temet  fel-
lias'/.náltnm, nem találtam sehol. Tehát elnyelte 
a fMd  ? Futottam egyik saroktól a másikig, nem 
volt göröngy, inelyi-t föl  ne forgattam  volna. Hiáltal 
A/. « ny-'inoruli gazember nem került elő. Ott all-
tam hajdautőt, szélkuszált baji ültök kel, miut egy 
bolond. 

S ebben a válságos pillanatban mintha vakító 
villám czikáznék át a sötét éjszakán, zörej hall-
szik. a redőnyök t-lvonulnnk s látni engedik Laura 
bomloirját. Repesve tekintettem az ahlak felé, 
mert onnan vártam üdvömet, boldogságomat. 8 
mig bosszúság s gyönyör felváltva  húllámzanak 
dobogó keblemben, egy alakot pillaotok meg Laura 
ablakában. 

Leírhatatlan kéjes boldogságomban feledve 
mindent, keztyflt,  czilindert, kifodorított  halt űr tö-
ket, odarohantam, hogy karjaim közé szorítva el-
raboljam ajkairól a menny üdvét, gyönyörét I . . . 

De óh gyötrelem l Édes csók helyett egy bor-
zasztó Űtést kaptam homlokomra, szerelem tüzétől 
égő arczom piros vérét lecsapolni kezdték a hom-
lokommal betört ablak üvegdarabjai. S ráadásai 

Egyletünk működésére Isten áldását kérve, 
a gyűlést megnyitottnak nyilvánítom, mely alán a 
megalakulás a következő eredménynyel történt: 

Elnök: Orel Máté ügyvéd. I-sö alelnök: 
Csiky Dénes nagybirtokos, íl-ik alelnök Simon 
Balázs községi biró. Választmányi tagok: Ferenczi 
Károly, Márton Lajos, Székely Károly, Berecz 
Sáudor, Csiky Kálmán, Madaras Albert. Deér Ven-
czel, Csergő Venczel, Kopacz Lukács, Nagy Tamás, 
Bajkó Péter, Erősdi Dávid, Köllő Ignácz, Puskás 
Adolf,  Róth István, Nagv Imre, Császár József, 
Miklós Lakács, Puskás Jenő, Ágoston Ágoston. 

Kerenezi Károly esperes-plébánosnak az egye-
sület megalakítása körül szerzett érdemeiért jegyző-
könyvileg köszönet szavaztatott és az egyesület 
tiszteletbeli elnökévé választatott. 

A papság a közgyűlésen szép számmal vett 
részt és a tagok gyűjtésében is lelkesen közremű-
ködött. Jelen voltak: nsgos Bulli Ferencz kano-
nok, Zomora Dániel, Molnár Ján<w es Kalló János 
plébános urak s a gyergyói gazdaközön^ég szine-java. 

Gyergyói  gazda. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

j avá ra . A nevezett czélra Debreczen szab. kir. 
város tanácsa 16 frt,  Arad szab. kir. város tanácsa 
az 1091. sz. gyüjtő-iveu 10 frt,  az 1092. számú 
gyüjtő-iven Nagy Sándor ügyvéd ur 5 frt  és Vagy 
Imre tanuló 1 frt,  az 1117. sz. gyüjtő-iven Kőváry 
László, Dapsy Frigyes. Máthé Ambrus és Duducz 
Károly 50-60 krt, Jancsó István, Pál János és 
Szepesy Elek 20—20 krt. Jelen számnnkban ki 
van mntatva . 33 frt  60 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3540 frt  74 kr. 

Főösszeg: 3574 frt  34 kr. 
Azaz: Háromszerötszázhetvennégy forint  34 kr. 

Fogadják a nemesszivű adakozók a szent 
Ogy nevében* leghálásabb köszönetünket. 

— Áthelyezés. A kereskedelmi miniszter 
D a r v a s Lajos kir. mérnököt saját kérelmére a 
csikmegyei építészeti hivataltól az aradmegyei kir. 
építészeti hivatalhoz helyezte át. 

— Eljegyzés. Székely István helybeli posta-
felügyelő  kedves és művelt leányát Ilonát, e hó 23-án 
eljegyezte Albert Ödön helybeli kereskedő. Gratu-
lálunk I 

— Halálozás. Csik-somlyói őzv. M á r k o s 
Ignácznét ismét fájdalmas  csapás érte. Alig egy 
éve, hogy egyik leányát férjezett  P é t e r Árpádnét 
elvesztette, most a másik 18 éves J u l i s k a nevű 
leánya követte e hó 18-án nővérét a sírba, ki 
szintén a tüdővésznek lett áldozata. A csapás any-
nyival lesújtóbb a bánatos özvegyre nézve, mint-
hogy férje  elvesztése után 4-ik felnőtt  leányát 
ragadta ki a halál szerető karjai közül. A meg-
boldogult temetése nagy részvét mellett 21-én 
délután történt meg. 

— A szeredai országos vásÁF. Az Úgy-
nevezett farsangi  sokadalom városunkban e 
16—10. napjain zajlott le. A kép, melyet eze:. »a-

még gúnyos kaczaj hangzott ki a bezárt ablak 
megfll,  melyről Laura anyjára, egy vén, utálatos 
csoroszlyára ismertem. Miért is teremtett az Isten 
dupla ablakokat s mindenütt alkalmatlankodó ma-
mákat 1 

Sikoltva kaptam félre  „megcsókolt" arczomat 
s aztán őrülten rohantam, vágtattam, száguldot-
tam, mint egy fékevesztett  lokomotív, ott hagyva 
czilindert, vadgalamb keztyttket, parfümös  zseb-
kendőt, magammal hozva semmivé lett díszes frak-
komat. vérző azivel s még véresebb — pofát. 

S ha legalább ezzel már minden be lett volna 
fejezve  1 D-í nem. A mint eszeveszettén rohanok, 
nem űgyülve lábaim elé, akkor-U estem, mint egy 
lisztes z-iák. Azzal a különbséggel, hogy bit ez 
elesik, nem üti meg magát, engein p-dig oly sze-
rencsétlen poziczióban ért a malőr, liogy betörtem 
nagy szeiű klasszikus orromat. 

Megsebzett arcz! Betört orr 1 Kijátszott sze-
relem! Oh én szegény, szerencsétlen Kakák I 

Taitékzott a szám dühömben. Fölkapom azt 
a nyomorult utonállott, ki egy védtelen, ártatlan 
embernek gáncsot vet s lábaim alá tiporva, irga-
lom nélkftl  összetaposom. Lehajlok, hogy legalább 
mivoltáról meggyőződjem, hát képzeljék el mi volt ? 
Czilindeiem, 

Oh fátum,  fátum,  nagv a te hatalmad I Mél-
tán büntettél meg a miért Eva ivadékának hittem 
és nem tanultam meg azt az örökbecsű, arany 
axiómát: az asszony iqgatag. 

Igy jártam én, a győzhetetlen Ivor, a Kakuk 
család legifjabb  (csemetéje, legnagyobb büszkesége. 
S a mi a legborzasztóbb a dologban, hogy téqyleg 
meg is történt. Qa más nem is, de éu tanultain be-
előle. E/.ennel ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy 
ez volt első s — remélhetőleg nem utolsó légyotom. 

Parvenü. 
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Bár nyújtott; a régi. A közgazdasági élet pangása 
folytonos,  mert az alacsony marhaárakban javulás 
nem, Bőt inkább visszaesés mutatkozik. Ezúttal is 
sok marha és ló hajtatott föl  a piaczra, de eladásra 
alig került 100—160 pár állatnál több, s inkább a 
hizottabb vágó-marhákra szorítkozott a vétel. A 
jobbacska ökrök 150—200 frt,  a tehenek 80—100 
frtou  tizettettek páronkint. A lovaknál is alig mu-
tatkozott némi forgalom;  azonban a nagyobb faj-
tákból romániai kereskedők mintegy 15—20 párt 
vásárolta* kivitelre. A belpiacai vásár szintén jóval 
gyengébb volt a középszerűnél. Egyes ípurczikkek 
teljesen hiányoztak a piaczról. Nevezetesen hiá-
nyoztak :i singes- és készruba kereskedők, a vas-
mű árusok, s nagy részben a kalap- és czipó árusok. 
A vétel inkább a lábbeliekre és élelmi czikkekre 
szorítkozott, a ezenkívül a mézeskalácsosok csinál-
tak jobbacska üzletet. A legkeresettebb és kelendőbb 
czikkek a kész asztalos bútordarabok voltak, me-
lyeknek nagyobb része kiházasitási szükségletre 
meg is vásároltatott. 

— Örvendetes helyreigazítás. Lapunk 
4-ik számában említést tettünk, hogy egy vasúti 
katasztrófa  következtében csik-szentmiklósi Csathó 
Antalnak János nevű fia  is áldozatul esett. Most 
azt a helyreigazítást vettük, hogy a nevezett Csathó 
János nem halt meg, hanem mint állomási felvi 
gyázó Puszta-Monostoron friss  egészségben teljesiti 
szolgálatát. 

— Marha rakodóhelyek kijelölése, A 
magyar államvasutak igazgatósága előterjesztést 
tett a földmivlési  miniszterhez a sepsi-szentgyörgy-
csikszeredaí vasútvonalon szükséges marba rakodó 
állomások kijelölése iránt, ajánlatba hozván a sepsi-
szentgyörgyi, málnásfürdői,  szentsimoni és csíksze-
redai vasút állomásokat. Az ajánlatot nevezett mi-
nister elfogadta,  s a vizsgálattal megbízandó szak-
értők kijelölésére hívta föl  az érdekelt vármegyék 
hatóságait. 

— Székely munkások elhelyezése. A 
kereskedelmi miniszter a vármegye főispánjához 
intézett leirata szerint január havában a budapesti 
gépgyárba egy és a diósgyőri gyárba két székely 
vidéki munkás vétetett fel,  s a budapesti gépgyár 
ban több ügyes vasesztergályos, gyalus és vésősre 
van szükség. A felvétel  iránti felszerelt  kérel-
mek főispán  nr utján nevezett gyárak felügyelősé-
géhez iutézendők. 

— Szörnyű szerencsétlenség. A gyer 
meki pajzánságnak és a kellő felügyelet  hiányának 
megdöbbentő és igazán szomorn epizódja játszódott 
le vasárnap, e hó 2l-én Csik-Somlyóu, mely Petres 
Domokos m. kir. posta és távirda segédtisztnek 
és nejének okozott mély bánatot. A mondott nap 
délutánján P e t r e s Domokos * hivatalba, neje 
pedig temetésre ment s gyerekeiket a uő cseléd 
felügyelete  alatt honn hagyták . . . Időközben 
cseléd a postára szaladt s a gyermekek magukra 
maradtak, mely idő alatt a 6-ik évben járó kis 
fiu,  D o m o k o s átment a szomszédba F e r e n c z 
István házához, bol egy 14 éves 3-ik gimnáziumi 
tanuló fiu  volt honn. Dtóbbinak egy végzetes gon-
dolata támadt, előkereste bátyja forgó  pisztolyát 
s azon hiszemben, hogy töltve nincs, a kis Domo-
kos fejének  tartva a pisztolyt elsütötte, s abból 
eay golyó a gyermek fejébe  fnródott  a szeme fö-
lött s meg is halt. A megrémült fiu  a pisztolyt 
eldobva, a kis gyermek véres fejét  kezdette töröl-
getni, de észre véve végzetes teltét, kiszaladt a 
mezőre s eltűnt. A szegény szülők a szörnyű tra-
gédia súlya alatt csaknem az örülés szélén állanak, 
kik iránt a részvét általános. 

— Csőd. A csíkszeredai kir. törvényszék 
GiünwaM Albert helybeli s a Qrünwald és Maje-
roviis nagy-rákospataki kereskedő czég ellen a 
csődöt elrendelte. Csődbiztos: Weér György.Tömeg-
gondnok : Molnár József.  Helyettese.- Csedő István. 
Bejelentési határidő: 1897. márczius 12. Felszá-
molási targyalás: 1897. márczius 19. 

— Előljáró választások. A felosíkí  ezolga-
birói ján sbau az elöljáró választások február  14-én 
fejeztetted  be az egy Dánfalva  kivételével, bol 
tudvalevőleg a biróválaaztás nem sikerült. Még 
eddig soha nem tapasztalt érdeklődést mutattak az 
egyes k izségek a választók iránt s mig máskor 
úgyszólván kötéllel kellett fogni  jelölteket a bíró-
ságra, m ist mindenütt 3—4, sót 10—12 jelölt állt 
egymással szemközt s a képviselő választások al-
kalmával eltanult minden eszközt felhasználtuk  a 
majoritás megszerzésére, Még a gyimesi községek-
ben is tcbb birójelölt volt, holott eddig mindén al-
kalommal bírsággal kellett a megválasztottat hiva-
tala elfogadására  szorítani. E szép eredményben 
bizonyára igen nagy réssé van a felosikl  járás fő-
szolgabíróénak, kinek erélyes, de mindig tapintatos 
eljárását valamennyi a választásokról szóló tudósí-
tásunk a legnagyobb dicsérettel emeli ki. 

— Közjegyző választás. Csik-Karoztalván 
a már régóta üresedésben levő körjegyzői állásra a 
választás február  14-áre volt eredetileg UtOave. A 

főszolgabíró  ur azonban — tekintettel a csíkszeredai I zott s kérte hogy neki a talpból égy darabot átad-
vásárra — a választást február  25-re halasztotta. 
A körjegyzőségre öseaesen 11 pályásat érkezett be. 

— A osiksomlyói r. k. főgymnasiumi 
iQuság kirándulási egylete f.  hé 17 én tar-
tott értekezleten megalakult. Az alapszabályok értel-
mében a tanári testület kebeléből választott elnök, 
Csató János tanár, lelkes beszédben ismertette a 
szép számmal összegyűlt ifjak  elótt az egylet kelet-
kezésének rövid történetét és buzdító szavakkal 
ecsetelte az egylet üdvös czélját. Ezután felolvas-
tattak a tanuló ifjúság  köréből az alapszabályok 
szerint szülői beleegyezéssel eddig jelentkezett 80 
rendes tag névsora és a jóváhagyott alapszabályok. 
Az egylet többi tisztviselői az ifjúság  köréből lévén 
megválasztandók, a titkos szavazás megejtetett, mi-
nek eredménye lön, hogy általános szótöbbséggel 
titkárrá Tódor Béla VII. o., pénztárnokká Antal 
Dénes VII. o. és ellenőrré Klára András VI. o. ta-
nulók lettek megválasztva. Végül indítványra az 
eddigi kirándulások szervezése és az egylet meg-
alakítása körül szerzett érdemei elisraeréseül Haydu 
J. Hugó tanár az egylet tiszteletbeli titkárává egy-
hangúlag megválasztatott. Sok sikert kívánunk ítju-
ságunk művelődésének előmozdítását czélzó ezen 
uj Intézménynek I 

— Községi tisztnjitások. A kászon-alcsíki 
szolgabírói járásban, Székely Endro főszolgabíró  ur 
elnöklete alatt Csik-Kozmás községében nagy szava-
zattöbbséggel megválasztatott főbíróvá  Potyó Antal 
és belyettesbiróvá Orbán Dénes illetve eddigi állá-
sában meghagyatott. — Csik-Csekefa lva  köz-
ségében f.  hó 15-én megválasztatott felkiáltás  utján 
Miklós István eddigi helyettesbiró főbírónak  és Sa-
lamon Mihály helyettesbirónak. — Csi k-S z t-M ár-
tón községében f.  hó 16 án általános szavazat-
többséggel főbírónak  Booskor András választatott 
meg, mig vele szemben, 70 szavazó közül, Boga 
Dálint 0 és Bor Ferencz 1 szavazatot kapott, he-
Iyettesbiróvá Bodó Dávid lett megválasztva. — 
C s i k-S s t-S i m o n községében megválasztatott fő 
bírónak Veress József  és helyettesbirónak, eddigi 
főbiró,  Lukács Péter. 

— Biró választások. Oyergyó-Békáson e 
hó 8-án tartatott a biróválaaztás, mely alkalommal, 
mint onnan panaszolják, a leitatott nem választók 
olyan fenyegetődzést  követtek el, hogy a választók 
értelmesebb része kénytelen volt a választói helyi-
séget elhagyni. — Csi k-S z e n t-K i r á 1 y r ó 1 is 
olyan eljárásról tudósítanak, mely nem volna meg-
engedhető igazságos és rendes eljárás mellett. 
Ugyanis egyik birójelölt ellen közvetlenül a válasz-
tás elótt szemére vetették egy 1886-ban követelt 
tettét, mely állitólag a községre károsodást vont 
maga után, de a melyet az illető megtérített. Ha 
tebát a kár helyre lett fitve,  az akadályul annál 
kevésbbé szorulhat a biróválasztásnál, mivel ugyan-
azon kérdésbeni Siposs-féle  kezesség, a község még 
most is hiába követeli máa hivatalnokoktól a kárt, 
a mire nézve a legilletékesebb felvilágosítást  épen 
maga a csik-szentkirályi körjegyző adhatna. 

— Az u j tusnádi tanító. M á r k o s János 
érdekében az iskolaszék annak koústatálását kéri, 
hogy nevezett tanító faiskolája  régi színvonaláról 
nem a működés hiányából hanyatlott, hanem azt 
a fagy  és aszály ejtette alább. Mely helyreigazítást 
vonatkozással mqhkori közlésünkre szívesen közre 
adjnk. 

— Földművelő mulatság. A csikszent-
mártoni iskola házában jótékonyczélra rendezett bál 
igen jó eredménynyel folyt  le, mert 18 frt  tiszta 
jövedelem maradt, melyben bennfoglaltatik  az ösz-
szesen 8 frt  10 krt kitevő felülflzetés  is. 

— Olvasóköri mulataag. Nagy-Káazon 
Altizben az olvasókör javára fényes  tánczeatély volt 
a napokban, mely kitűnik már abból, hogy a tiszta 
eredmény 52 frtot  hozott az olvasókör czéljalra. A 
felülfizetések  összesen 27 frt  50 krt tettek ki. 

Székely András volt dánfalvi  biró egy 
hosszabb helyreigazítást küldött azon múltkori új-
donságunkra vonatkozólag, hogy Dánfalván  a bíró-
választásnál sok bor folyt.  Székely ur kívánságár» 

jon. Miután utóbbi a kérést megtagadta, tőle Oniga 
a talpot erőszakkal elvette s abból 1 frt  értékű 
darabot kivágván, futásnak  eredt; azonban az uton 
két ismeretlen egyént szembe jönni látván, a talpot 
eldobta s elmenekült. Tettes a gy.-szentmiklósi já-
rásbíróság előtt önként jelentkezett s csinját be-
ismerte. — Ugyancsak a mult hó folyamán  Domuki 
Lanczet Mór kereskedésébe ismeretlen tettes a bolt 
tulajdonos távollétében betört s onnan 05 krt lopott 
el. A csendőrség a tettest Czuczuján György româ-
nia lakós személyében megtalálta s a járásbíróság-
nak átadta. — Deme András és Simon János ditrói 
lakósok előbbi házánál remetei Mihály Jánossal pá-
linkáztak, miközben szóvitába, elegyedtek. Euoek 
dulakodás lett a vége s Mihály János Deméuek 
fején  súlyos sértéseket okozott zsebkésével, kit a 
czendőrség a bíróságnak átadott. — Január 10-én 
este 7—8 óra között gy.-Bzantmíklósi Kölöute Jó-
zsef  vendéglős szolgálatábau álló Doutscbek Róza 
pinczérnó szobájába ismeretlen tettesek az ablakon 
át bemásztak s felfeszített  bőröndjéből 70 frt  kész-
pénzt elraboltak. A csendőrség erélyes nyomozás 
után Lukács Lajos odavaló lakos személyében a 
tettest felfedezte  s nála a 70 frtból  0 frt  20 krt 
megtalált, valamint 50 frt  papírpénzt az udvaron 
lévő Í8táló padlása alatt elrejtve. A lopást beismerő 
tettes a bírósághoz bekisértetett. — Január 17-ére 
virradólag borszéki Stein Jenő kereskedő segéd 
kárára ennek záros ládájából zárfeltörés  után 10 frt 
lopatott el ismeretlen tettes által. A csendőrségnek 
itt is a tettest kézre keríteni Eiczig Jakab keres-
kedő Siklódi Károly uevü cselédje személyében, ki 
az ellopott pénzt elő is adta. 

— Számadás. Folyó hó 10-én, a gyergyó-
bélbori r. k. kápolna alap javára rendezett táncz-
estély bevételeiről és kiadásairól: Bevétel volt össze-
sen belépőjegyekből és felülfizetésekből  140 korona 
80 fillér,  kiadás 67 korona. Marad tiszta jövedelem 
79 korona 80 fillér,  mely összeg P. Bálinth Ágoston 
borszéki k. lelkész által a postatakarékpénztárba 
fog  helyeztetni. Felülfizetések:  Bélborban Gesser 
Ignácz és Csató József  2—2 kor., Fekete György, 
Barabás József  és Csató Lajos 1—1 kor., Szekeres 
Lajos 60 fillér.  Nagy Mihály 40 fillér  és Koltar 
Minály 20 fillért,  Borszékből Dr. Szilvássy János 
3 kor., Konrád osendór őrmestes 2 kor., Málnásy, 
Blájer, Borbát csendőrök, Kámenitzky Antal, Vibl 
Mihály, Deáky János és Török Elek 1—1 kor., 
P. Bartalis Szerafiu  Fogarasból 4 kor., Ft. Ferenczy 
Károly 2 kor., Hollóból Münke Pál 3 kor., Csobotár 
Gábor 2 kor., Horváth Ferencz és Strut Emil 
1—1 kor.. Tölgyesből dr. Láuár János 6 kor., Kun 
Vilmos 3 kor., Ferenczi István, id. Török Antal, 
ifj.  Török Antal, Balogh Lajos, Engel József,  Niszel 
fivérek,  ifj.  Csató István, Tölgyesi pénzügyőri sza-
kasz és Lázár Veron 2 —2 kor., Zachariás Lukács, 
Dobribán Péter, Szekula Menyhért, Görög Gyula, 
Iinecs Tamás, Bíró Béla, Tamás Márton, Háim Si-
mon, Korpos Adám. Lázár István, Nikulescu Aurél, 
KozaUay József,  Róth Albert és Bajum Lenczer 
1—1 koronát, Benedek András, Tóth Mihály, Kis-
györgy Elek és Dénes Mihály 40—40 fill.,  Csiky 
Andráia Gy.-Szentmiklósról 2 kor. Fogadják a feltil-
fizetök  a rendezőség hálás köszönetét. Csató Sándor 
titkár, Bálint Ágoston elnök. 

— Visszaemlékezés. Az ezredéves kiállitás kedves 
emlékei vonultak el lelkünk előtt midőn megkaptuk a Mauth-
ner Ödön budapesti magkereskedó idei föárjetyzékét,  mely-
nek borítéklapján az ezredéves kiállítás egyik gyöngye, az 
általános feltűnést  keltett Mauthner pavilion van ngjogó 
síinoyoniatban megBrökitve. Kik az e pavíllonban csopor-
tosított nemesített magvakat szemlélték, nem caak a belföldi 
kttlnaégttok, hanem a szélrózsa minden irányából idesereg-
lett külföldi  látogatók is mind beismerték, hogy a Manthner 
atég nem csak méltó votélytéxsa az angol franczia  is ameri-
kai világhírű magkereskedő ezégeknek, hanem túlszárnyalta 
azokat. Élénken bizonyították e*t a pavilont körülövező' nO-
vénykíncsek, a tündéries Udezöld finomszálú  pázsit kőzt mint 
keretbea meg-meg-ujuM változatos virágpompa. Ugy a pázsit-
keret, valamint a gyönyört! virágok mind a Mauthner-féle 
magvakból fakadlak.  Az idén ktlli'inben a Mauthner tó'iirjpgy-
zéke a legelső külfrtl'ii  árjegvzéket is határozottan fölül  multa. 
A felelte  ízlésesen rendezett ige» gazdag (181 oldalra tmjedfi) 
tartalma, az érdekes újdonságainak tömkelege, nemhogy fá-
rasztaná az olvasót, hanem valódi élvezet gazdának és kert-
kedvelőnek egyaránt és fogalmat  nyqjt a Mauthner filc  mag-
nacykereskedés óriás, sokoldalú v ilasztékáról. Mauthner ezen 
gvBnyOrü qj fSárjegyrikét  régi vevőinek felszólítás  nélkül 
is megküldi. A kik pedig csak ezután óhajtanak Mauthner 
zászlaja alá sorakozni, azok kérjék a czégttl levélben, vagy 
levelező-lapon az emiitett (flárjegv  «éket, melyet azután ingyen 
és bérmentve fognak  megkapni (lleküldetett) 

S z e r l c e a z / t ó l -SLzenetele. 
SK. S. A 48-ikl törvényhozás alkotásai 50 éves fordu-

lójának megünneplése alkalmából irt czikk nem közölhető, 
mivel abban túlságosan éles hangon van bírálva az ellenzék 
álláspontja, másrészt pedig egész általánosságban oly fejtege-
tések mellett vao dicsőítve a kiegrezés, mely egy pártlaphan 

kijelentjük, hogy ó nem itatott, a mit megjegyzendő helyt foglalhat,  de a „Csíki Lapok" pártokon felül  álló pro-
lapunk sem állított, mert azon hirben csupán álta- grammja mellett nem tehető közé Nem mondjuk, hogy poli-

tikal oxikket bármely párt risiiról nem közölnénk, természe-láaosságban volt mondva, hogy sok bor folyt,  de 
nem az, hogy Székely András ur volt ennek oka 
vagy előmozdítója. 

— Csendélet Gyergyóban. Zsedánpataki 
Balázs Alajos ezipéss mait bó 17-én egyik inasát 
Moisi Áron kereskedőhöz talp vásárolni küldötte, s 
midőn a flu  4 frt  értékű talppal haza Indult, útköz-
tea Domuki Onlga Gábor ntltánol hoaaá outiaké-

lesen az Író, egyén telelősságire, de e czikkeknek aktuálu 
politikai kérdéseket kell tárgyalni, és nem régi politikai alap 
fejtegetéseket.  Szíveskedjék talán írni a kvótáról, a gazdasági 
kiegyezésről, a bankügyről s akkor készséggel adunk tért 
fejtegetéseinek. 

A oalksomlyói fögymn.  IQuság kirándulási egyleté-
nek alapszabályait tárgyhalmaz miatt csak j<Jvfl  számunkban 
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F A R S A N G . 
Tisitl theaestély. 

A honvéd tisztikar folyó  hó 20-án úgyszólván 
meglepetésül a Tiszti kaszinó helyiségeiben tliea-
estélyt rendezett, melyre helyiség szűke miatt csak 
igen ki9 számú közönség volt hivatalos. A tisztikar 
élén Kontz százados úrral lekötelező módon telje-
sítette a házigazdai szerepet s minden módon igye-
keztek, liogy a vendégek lehető legjobban érezzék 
magokat. Hogy monnyire családias jellegű volt az 
estély, legecclatánsabbul bizonyítja azon körűiméin, 
liogy szünóra alatt felköszöntökben  nem volt hiány. 
Pohl Antal a zászlóaljparancsnok nejét éltette mint 
a kinek bizonyára legnagyobb része volt e kellemes 
est rendezésében. Kontz százados tiltakozott e kije-
lentés ellen, mert elég, azt mondja, ha az ő fele 
sége otthon parancsol, hanem az estély sikere a 
tisztikarnak köszönhető. Sztraner Kamill a tisztikart 
köszöntötte fel  s azután Fuszl Ernő indítványára 
megkezdődött újra a táncz s tartott kivilágos-kivir-
radtig. Ugy halljuk (talán tapasztaltuk? — főszer 
kesztö) hogy egy némelyek csak ugy félnyolcz 
óra tájban bandukoltak haza a jó korhelyleves el-
fogyasztása  után. 

Megjelentek asszonyok: Almássy Zsigmondné, 
Bakcsi Gáspárné, Bakcsi Erzsike, Deutsoh Lajosné, 
Fuszl Krnőné, Kontz századosné, Nagy Forenczné, 
Nagy Sándorné, Pohl Antalné. — Leányok : Deutsch 
.lenni, Fuszl Matild, Fuszl Berta, Nagy Mariska, 
Pohl Margit, Pohl Jolán, Zrumeczky Ilka. 

is saját nevűnk alatt, de mégis folytonosan  korcsma 
Üzlettel foglalkozunk. 

Köteles>égemnek tartom a magam és nőm 
nevében kiielentmi. bog\ ezen állítás, illetve vád, 
a teljes valótlanságot hordia magán. 

Kiváló tisztelettel : 
Albert  Bániam, 

kjcg)ző. 

TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. 
A csicsói választási harczból kifolyólag  az egy 

hétig tartott végtárgyalás után a törvényszék február 
hó 17-én mondotta ki az ítéletet, mely szerint az 
elmarasztaltak bűnösöknek találtattak ugy a hatósá-
gok, mint a magánosak elleni erőszak bűntettében, 
illetőleg vétségében s ennek folytán  a vádlottak 
közül 11 kapott egy havi és 14 napi, 6 pedig 3 
és 4 hónap közötti szabadságvesztés büntetést. A 
vád alá helyezettek közül 15 teljesen felmentetett. 
Az Ítélet ellen ugy a kir. ügyész, valamint az el-
itéltek érdekében az ügyvédek is fellebbeztek.  Maga 
az ítélet indokolása kiváló szép alapossággal és 
részletességgel van összeállítva, melyért elismerés 
illeti az itélő tanácsot, mely különben is az egész 
tárgyalás alatt- példás lelkiismeretességgel, nagy 
érdeklődéssel, éber figyelemmel  s a birói szigorral 
párosult ritka tapintattal teljesítette kötelességét. 

Az itélő birÓBág László Oéza elnöklő biróból, 
Kovács Lajos és Kozmucza Péter szavazó ós Bayler 
Kálmán pótbiróból alakult meg, mig a jegyzői tisz-
tet Pildner Károly és Koncz Károly teljesítették. 

Az egész tárgyalásról meg kell jegyeznUnk, 
hogy az elég mintaszerűen folyt  le, s ugy a kir. 
ügyésznek már ismert erős judicziuma, mint az 
ügyvédi karnak jogászi előterjesztései közrehatottak 
arra, hogy e bünper alaposan meg legyen vitatva. 
Kétségtelenül a legfőbb  érdem az ítélő tanácsot 
illeti, melynek tagjai nem közönséges tudást és 
lelkiismeretességet vittek a tárgyalási terembe, s 
ezek élén elsó sorban kiemelendő László Oéza el-
nöklő biró, ki a tárgyalást vezette s erőteljeB, nyu-
godt, higgadt és tapintatos fellépése  8 az ügy ala-
pos és kimerítő ismerete folytán  alkalmat adott 
arra, hogy e bünpör minden oldalról megvilágittas: 
sék, s lehetőleg az anyagi igazságnak és méltá-
nyosságnak megfelelőleg  nyerjen megoldást. 

MEGHÍVÓ. 
A „Kisbirtokosok országos földhitelintézetnek 

*7Övet-éjr.'f.  gyergvói el-ő mezőgazdasági előleu-
i gyel, iliillt >y.ÓVel k> zelu 

XII. évi rendes közgyűlését 
1897. évi márczius hó 4-én (csütörtökön) dél-
előtt 9 órától kezdve, az intézet nagytermében, 
tartja, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

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

beterjesztése. 
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

jelentése. 
4. A mérleg1 elfogadás»,  felmentmény  meg-

adása és intézkedés az évi nyereség felosztásáról. 
5. Az igazgatóság választása. 
6. Esetleges kérvények és indítványok 

Kivonat az alapszabályokból. 
66 §. 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 éj a felügyelő-bizottság 

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

Gl. §. A közgyűlésen minden rendes egyleti 
tagot egytől tiz részvénynyel egy szavazat illeti, 
tizenegytől husz üzletrésszel keltő, 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 56 §. 
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. 
3 - 3 Az igazgatóság. 

P a t k á n y v á s z 
(Iniiniscli Boldog, DHitzscIi .) 

Patkányok és egerek pii-ztitásáiii 
való kitiinő. biztos é* gyors linásii szr,r, 
rn< regniciirpM és U\,\  álh.tnk ,;>k iírts.l-
niiitl:m I Hoboz árn . f»  i r K-,|>lmtó 

T l i o i i F , - i . 
gyógyszer, irábaa 3 - 10 c s i k-S I  é p V i I e n. 
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reneaiseg es einyatKasodas ellen legjobb 
hatású szer a RÉTHY-féle 

w t : n 
mely ezen bajukat gyorsan megszünteti. Egy doboz 
ára 30 kr. 5 dobozzal 1 frt  50 krér t bér-

mentve küld 

Réthy Béla, gyógyszeres/. 
Békés-Csabán. 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- IA LAP1 OLAJDOÜO.S : 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

3 Í Y I L T T É 
Tekintetes Szerkesztő nrl 

A tekintetes szerkesztőséghez beadott s a 
.Csíki Lapuk" folyó  évi február  hó 17 iki számá-
ban az oltmelléki fogyasztási  adók bérbe adása 
tekinMél.öl kö/öll panasz. Utolsó bekezdésében 
személyem és nőm azzal vidoltatik, h -gv ba n-ni 

*) Az e rovatban kSzlSttekért az aláíró felelői. 
" S a e r k . 

U j . s z á r a z , r o s l á U l e i i g r r i , 
elismert jó minőségű (türökbuza) ma-
g y a r o n t z á g i , bármily nagy meny-
nyiségben, vékája (20 liter = 15 kiló) 
â 63 kr, a pénz előleges békül- 2 
dése mellett k»pható: -

G Á L J l B í O S 
kereskedőnél 

3—5 Székely-Udvarhely tt. 

Kapható Ősik-Szeredában : Gözsy Árpád-, 
Gyergyú-Alfalnban  : Voith Ferencz gyógy-

4--5 szerész uraknál. 

I Első magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat. 

Gőzcsépi őgépei u k 
a tökéletesséjí leínnaínisab'j fokán  állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

Ö s N Z C N 
gazdasági gépeket gyártja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

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

kimerítő és felvilágositó  választ. 
C z i ni : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

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

A gazdaközöoség és a gépkereskedők 
fi.g3Tol3ao.é"be  I 

G»/ilrtsági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-
galma. minden înmii gazdasági gépekből, u. m 
4, 6 és 8 HP gizcaéplokészletek, Járgányok és járgán/os cséplőgépek, Backer-reniazerü c's 
VidatB-féle  rosták, egy és többva^u ekék, boronák, rögtiro hengerek, vet'ígépek. tergerl vet'í-
késznlékek, aratogépek éa fűkaszálók,  azecskavágók, ré]iavágók éa zn~ck, kukorieza morzsolok 

és cab'vea tengeri darálók, egy és köt járatú b'r. amalmok, olajprések sit>. stii. 
nagymérvű készlet ö>szetmlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban a/on határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek továhbi gyártásával teljesen felhagyjuuk.  ezen nagy keszletek, a 
jövő tava»/ folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszköxöini. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt, k izönség tudomására, liogy sz eladíis 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb nagyebb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bltka alkalom kinálkoaik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági 
gépeket éa eszközöket, rendkívül alaoaony árak és előny >B feltételek  meUett beszerel ni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egytuesen hozzánk ozimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 

SCHL'CK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
Budapest, Külső vácii-ut 28—37. 1 - 8 

Nyomatott Csíkszeredában a aptlajdonos kiadó yörgyjaka Márton könyvnyomdájában 1897. EMI 


