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Az uj aera. 
Régente a népek és nemzetek történe-

tében világra szóló események képezték a 
korszakot alkotó válaszfalakat;  a mai napok-
ban azonban csendesen, szinte észrevétlenül 
alkotunk és létesítünk mindent. Vannak most 
is korszakok, de ezeknek a korszakoknak 
manapság nem olyan kiáltók a határkörei, 
mint a régibb korszakoké. Most lassanként 
őrli meg a fejlődés  a mult gondolkozását, 
» ha az átalakulásban tevékeny szerepet 
nem viszünk, egy-egy bizonyos idő eltelte 
után azon veszszük észre magunkat, hogy 
nyakig vagyunk eltemetve. 

Nálunk is, a vasút megnyíltával me-
gyei életünkben csakhamar észreveszszűk 
mindama jelenségeket, a melyek Csikvár-
megyében egy ujabb aera következését 
jelentik. 

Már most is érezzük s hova tovább 
mind jobban meggyőződünk arról, hogy ma 
már Csikvármegyének társadalmi élete nem 
az, a mi volt évekkel előbb. Pedig még 
igazán a kezdet kezdetén vagyunk. Tulaj-
donképpen Csikvármegyének a fogalom  tisz-
tultabb értelmében vett társadalmi élete nem 
is volt s most sincs. Nem volt reá elkerül-
hetetlen természeti szükség s azért nem is 
alakult meg soha ugy, a hogy kellett volna. 
Vérségi, családi kötelék fűzi  össze csaknem 
az összes megyebelieket, a kik ezen viszo-
nyokból kifolyólag  barátkoznak, vagy viszály-
kodnak, s a tulajdonképpeni társadalmi élet 
helyett alkotnak egy nagy családot, de soha 
sem társadalmat. Csikvármegyében még ma 
is jól ismerik az „i d e g e 11 t", a ki ugy 
költözött be a megyébe, egy életképes, egész-
séges társadalom előtt, azonban ma már csak 
tagok léteznek, e nem megyebeliek. El le-
hetünk arra készülve, hogy lassankint az 
« idegenek" , a j ö v e v é n y e k " ugy 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

E l i t e b á l . 
(Jgy vagyok a bállal, mint a szerelmesek, kik 

sok akadályt lekQzdve végre Hymen rózsalánczai-
ban egyesülnek s boldogságuk tetőpontján vissza-
idézik a multak emlékeit, szerelmük ieléledését 
visszaidézik az első vallomás gyönyöreit, a félté-
kenység kínjait s kéjelegnek az elmúlt idők táj-
dalmain, örömein. 

Bég volt, midőn a bál eszméje (elvettetett s 
azóta mennyi akadálylyal. előítélettel kellett meg-
küzdeni a rendezőségnek, hogy az eszmét a csíki 
társadalom körében megkedveltesse s a bálnak 
közönséget teremtsen. Ez az érem egyik s bizo-
nyára .legnehezebb oldala. 

Gs sikerült. Mikor láttuk egyenként gyüle-
kezni az előkelők tömegét, midőn láttunk a megye 
minden részéből, sőt Udvarhelyről is érdeklődőket, 
büszkeség dagasztotta minden rendező keblét : 
„Ez a mi b&lnnk, ezt a közönséget mi hoztak 
ősszel" El voltak már feledve  a bosszn, heves 
viták, a lenéző mosolyok, az epés megjegyzések; 
a rendezőség nem ismert ellenfelet,  csak jó bara-
tot, csak a valóban elite közönségben gyönyörkö-
dött. A mi controversiák megzavarták a két párt 
között még a bálonküli egyetértést is,,azok most 
csak ngy általánosságban kerülték töszinre egy-
egy örömteli felkiáltásban:  „Hát mégis sikerfllt 
a bál!" S ebben ki volt fejezve  minden, megvolt 
az alap a jó kedvre, mulatságra. A bál sorsa már 
9 órakor el volt döntve s hogy a mérleg a jobb 
oldalra hajlott, abban nem kételkedett senki, a ki 
látta megjelenni a város, a megye legelőkelőbb 
közönségét élén a mi lelkes, gavallér főispánunk-
kal, a ki látta tat • sok uebbnál-uebb asszonyt, 

elszaporodnak megyénkben, hogy nem csak 
intelligencziájukkal, vagyonukkal, de szá-
mukkal is egyszerre csak fölónk  kerekednek. 

Akkor aztán ők veszik kezükbe egv 
egészséges társadalom szervezését, ugy. a 
mint ők jónak látják s minket olvasztanak 
bele a társadalmukba s nem mi fogjuk  őket 
a miénkbe fölvenni.  Mert az a családi nagy 
társaság, mely ez ideig megyénkben a tár-
sadalmat helyettesítette, már természeténél 
fogva  nem alkalmas arra, hogy uj, teljesen 
idegen tagokat asszimiláljon s lassankint át-
alakuljon valódi társadalommá, hiszen az 
uj tagok, a jövevények, a kik más körijén, 
más viszonyok között nőttek föl,  nem lesz-
nek képesek megérteni azt a szellemet, a 
mely most nálunk uralkodik, nem fogja  őket 
semmiféle  rokoni kötelék, semmiféle  családi 
összeköttetés, vagy más ilyenféle  tekintet 
magatartásukbhn szabályozni, tisztán csak a 
társadalmi kötelékek korlátait fogják  szem 
előtt tartani, szabadabb, mondhatnók ugy 
is, módernebb szellemet fognak  meghónosí-
tani közöttünk, a mely kizárja a „kalákába" 
való haragtartást, ellenségeskedést, vngy ba-
rátkozást, a köznapi dolgokon felülemelkedve, 
tisztultabb nézeteket fognak  vallani s mind-
ezekkel összedöntik, kiemelik alapjából a 
mi mai, családi elvekre fektetett  társada-
lomunkat s oda kényszeritnek a szükség-
szerű átalakulás kezdeményezése elé. 

S éppen ezek miatt lesz átalakulás, vál-
tozás megyénkben mindenfelé.  Közéleti, je-
lenlegi társadalmi viszonyaink lassankint ugy 
összezavarodnak, hogy magunk se ismerjük 
ki magunkat azokból, alapjából fölkavartat-
nak közállapotaink, mert az életviszonyok 
változásával együtt jár az azokat szabályozó 
jogviszonyok megfelelő  módosulása is 

Ezek az átalakulások, forrongások  le-
zajolhatnak minden beavatkozás nélkül is, 
azonban ekkor a leülepedés, a megtisztulás 

bájosabbnál-bájossbb leányt, kiknek nagyobb része 
most volt először bálban s talán mint lány, nem 
is lesz többet soha. 

Lassan haladok végig a báltermen s nézem 
a hatást. A hölgyek vizsgálgát|ák a terem díszí-
tését, a csínnal kiállított tánezrendeket, mely le-
gyezőt ábrázolt barna bőrből, egyik fedőlemezén 
metszett üvegü tükörrel, a másikon E B. mono-
gramm alatt e datummal 1897 febr.  27. Nézem s 
midőn látom a megelégedett arezoknt, elfeledem, 
mennyi utánjárásba, fáradságba  került a bál léte-
sítése, elrendezése. Egyik budapesti barátunk, kit 
tánezrend, rendezői s cotillon jelvény minták' után 
szalajtottunk, halálra fáradtan  irja: „Méla ötöm-
mel töltött el legutóbbi leveled, hogy már vége 
szakad a sok bálrendezői megbízásnak. Utóbbi 
időben mindig veled álmodtam. Jöttél ördög ké 
pében s lángot okádva mondtad: Tánczrendet, 
cotillont, cameliát 3 nap alatt kerítsek, különben 
végem van Máskor meg azt álmodtam, hogy co-
tillont akartam egy kisasszony keblére tűzni és 
csnpa szórakozottságból magam akasztottam fel 
— nem a keblére, hanem egy szegre, de sehogy 
sem tudtam meghalni. Erre minden oldalról el-
kezdtek tánezrendeket szórni, mig az egész terem 
megtelt, mind fennebb  s fennebb  ért az ár, mig 
végre tejemet is elborította s belefuladtam". 

Légy nyugodt, édes barátom, mi is a bálra 
gondoltunk nappal, a bállal álmodtunk éjjel. Egy 
hétig fúrtak,  faragtak,  szegeztek a „Csillagban", 
a rendezők veszekedtek a kárpitossal, koldulni 
jártak szőnyeget, függönyt,  fotelokat,  mig végre 
elkészült s a közönség impozáns kinézésű, szépen 
feldiszitett  termet talált ugy, hogy senki sem hitte 
hogy a „Csillag" nagytermét ennyire át lehet egy 
éjjelre alakítani. A fţlftk,  a karzat fehér  s kékkel 
bevonva, nagy tükrökkel beaggatva, a bálanyai 
emelvény szőnyegekkel, virágokkal, japáni neper-

idején előálló eredmény aligha lesz megfelelő 
a mi különleges megyei viszonyainknak ós 
várakozásunknak. Nem fogunk  bánni tudni 
az előálló ismeretlen keverékkel, a mivé 
ujjáalakuló társadalmunk válik. 

Azért megyénk jól fogott  érdekében 
különös fontossággal  birónak tartjuk, hogy 
a bekövetkező változásokat, átalakulásokat 
megyei közéletünk vezérférfiai,  a kik hivatva 
vannak jövendő igazi társadalmi életünk ve-
zetői is lenni, mindig előrelátó éber figye-
lemmel kisérjék s a lezajlást, az alakulást, 
a végleges megállapodást öntudatosan ugy 
irányítsák, hogy a kiforrás  után Csikvár-
megye egészséges és erőteljes társadalmi 
életének, a mely egyszersmind megyénk 
alapzatát fogja  képezni, az önálló kliarakte-
risztikonját a csi ki ősnemes székely családok 
akarata, gondolkodása, eredeti fölfogása  és 
a vérben gyökerező szokásai adják meg. 

A változó viszonyok tétlenségünk mel-
lett is előbb-utóbb kikényszerítik az átala-
kulást, erre el lehetünk készülve, azonban 
a kényszer működésében soha sincs üröm, 
mert az mindig a leggyengébb résen tör ki 
legelőbb s útjában többet ront, mint a 
mennyi hasznost létesit. Nekünk kell tehát 
már most ez átalakulási proczesszust beve-
zetni, megindítani és ugy irányitani, hogy 
az eredmény egy uj egészséges szervezetű 
erős társadalom legyen. 

Megyei közéletünk lehet a legavatotabb 
kezek között is, ha nincs egészséges társa-
dalmunk, a mely igazi kultaris és gazda-
sági viszonyaink ápolását és fejlesztését  te-
kinti czéljának, s jól fölfogott  czélja meg-
valósítása érdekében tesz is valamit, a megye 
jólétén is csak bénultan működhetik a ha-
talom, inert a társadalomnak közreműködését 
nélkülözni nem lehet, hiszen a társadalom 
az, mely megteremti a rendezésre szoruló 
viszonyokat, de egyszersmind meg is jelöli 

nyőkkel feldíszítve,  a padló viaszos festékkel  be-
húzva. a hölgyek kényelmére köröskörül fotelok, 
díványok elhelyezve, maga a bejárat felzöldágazva, 
lampiouokkal megvilágítva, szóval ha a díszítés 
nem is volt teljesen méltó a vendégsereghez, az 
mégis élénk kifejezését  adta megelégedésének. 

A bálterem 9 órakor már megtelt s mindenki 
kíváncsian várta a ladyk megjelenését, a mi 9 óra 
után néhány perczczel be is következett. A rende-
zőség sorfala  közölt haladtak fel  a bálanyai emel-
vényre Weér Györgyné ő nagysága Zrumeczky 
Ilka kisasszonynyal, néhány perczczel később Jlikú 
Ilka ő méltósága a bálelnök s illetve alelnök kar-
ján. Szép és megkapó látvány volt, mint emelked-
tek fel  a jelenlevők a ladyk megjelenésére, haj-
tották meg magokat és siettek üdvözlésükre. A 
rendező-bizottság pedig hódolata kifejezésére  ősi 
szokás szerint díszes csokorral kedveskedett ugy 
a jelenlevő bálanyáknak, mint a távollevő Becze 
Antalné ő nagyságának, kit általános sajnálkozásra 
betegsége gátolt a megjelenésben. 

A tisztelgések s bemutatások után Sándorka 
rázendítette a talp alá való csárdást s itt kezdő-
dik a farsang  költészete. 

Karóéval berezeg ineg lehetett csíki diada-
lával elégedve. A kit oly régen temetnek, a kit 
már oly sokan elsirattak, ismét feléledt  nem azzal 
a convenczionális mulatsággal, melynek blazírt 
prűdjét, mint a fin  de siecle egyik kinövését sze-
retik oly sokan hangoztatni, hanem azzal az uri 
s mégis fesztelen  jó kedvvel, melyet megtalálni 
díszére vált ugy a bálozó hölgyeknek, mint a bál-
ban résztvevő fiatalságnak. 

Karneval berezeg nem halt meg, legalább 
nekünk nem. Itt élt közöttünk hetekig s uraik o 
dott, mint a bobó vidámság s gyermeki elfogulat-
lanság fejedelme. 

•vagjr néliflnk  végig a tánozoló leánykák 
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az u tat-módot a legnehezebb kérdések meg-
oldására, résztvállal mindenütt a terhekből, 
közvetíti az eszmék teijedését, a melyeknek 
szolgálatába szegődött. 

Ritkán akad szebb alkalom arra, hogy 
társadalmi életünket uj alapokra fektethessük, 
azonban ez alkalmat jól is kell kihasznál-
nunk, mert ettől függ  mindama remények-
nek a megvalósulása, a melyeket ez ideig 
az uj aéra bekövetkezéséhez kötöttünk. 

Nagy és nehéz feladat  lesz ez, mert 
sok tekintetben ismeretlen erőkkel kell föl-
venni a harczot, de nagy, nehéz és nemes 
föladatok  megoldása ingerli inkább a becs 
vágygyal is. Megyénkben a közélet hivatott 
alakjai többnyire a társadalmi életben is 
számottevő tényezők, tehát kettős czimen is 
kötelezhetők a közreműködésre e pillanatban 
ők, kiknek egyedüli czélja Csikvármegye 
fölvirágozása  és haladása kell hogy legyen. 

Csak egy irányelvet kívánunk különö-
sen hangoztatni az elmondottak után az uj 
aera kezdetén s ez az, hogy ha minden meg 
is változik e megyében, ha n nap heve for-
róbb, vagy kihültebb lesz is, ha a fenyve-
seink sokára tán el is vesztik életadó édes 
illatukat s a földünk  gyomrából előtörő for-
rásaink nem is lesznek többé olyan kívá-
natosak, csak egy maradjon meg nekünk, 
csak azaz egy, hogy Csikvármegye továbbra 
is székely vármegye legyen, minden izében, 
erejében és nyilvánulásaiban. 

Ez pedig csak ugy lesz meg, ha az uj 
korszak uj társadalma is testül-lelkestül szé-
kely lesz. 

Ez nem zárja ki, hogy a haladás min-
den terén lépést ne torthassunk a velünk 
immár kapcsolatba lépett nagy világgal s 
magunkévá ne tegyük annak összes elfoga-
dott irányelveit és eszméit, de szigorú köte-
lességünkké teszi, hogy minden kivülről jövő 
dolgot átgyurjunk a mi igazi székely gon-
dolkodásunknak, fölfogásainknak  és szoká-
sainknak alakzataiba, hogy minden, még az 
idegen is székelylyé váljék, mihelyt közénk 
került s ott  sátrat ütött. 

Mi magunk lehetünk székelyek, de ha 
társadalmunk egyszer már nem lesz székely 
és igy nem lesz a miénk, ha abban mi csak 
vendégek leszünk s ha az nem lesz többé 
a mi otthonunk, elveszítjük a talajt lábaink 
alól s legdrágább kincsünket, a mi Székely-
földünket  kezdjük idegennek találni, a mely 
megszűnt az lenni, a minek eddig ismertük. 
Ettől mentsen meg az Isten. 

Akárhogy meg is szaporodjunk is ide-
genekkel, akár mekkora küzdelmünkbe ke-
rüljön is az, tiszta eredeti székely társa-
dalmi életet kell teremtenünk, szerveznünk 
és fentartanunk,  hogy azt a földet,  melyet 
egy évezreden keresztül csak tiszta nemes 

székely lakott, a második évezredben is és 
még tovább is t i s z t a székely jellegében meg-
tarthassuk s az utódokra ráhagyhassuk, mert 
a székelynek nem nagy az öröksége, de 
ahhoz a kicsihez is f.ozzáforrt  a lelke s ha 
ez elvész, elszéled, ő maga is kivész, mint 
letarolt erdőből a nemes vad. 

Sándor  László. 

= A vasút megnyitása küszöbön áll, 
de azért a Szereda városi hozzájáró ut most sincs 
rendezve. Ugy tudjuk, hogy a közigazgatási bejárás 
alkalmával az államvasutak vállaltak magukra e 
hozzájáró ut elkészítését, bizonyos támogatást a 
város is felajánlván  ; de ugy látszik sem az állam-
vasuti felügyelőség,  sem a városi rendőrség nincs 
azon helyzetben, hogy hamarjában meg tudná mon-
dani, merre is lesz a városból az állomáshoz és 
onnan visszavaló közlekedés fő  ere. Hogy gyalog 
és falábon  esetleg kerteken keresztül is el lehet az 
állomáshoz jutni, az kétségtelen, de hogy kocsival, 
vagy teheráruval mikép lehet sáros időben fel  és 
lerakodni, illetőleg az állomáshoz jutni, az már 
meglehetősül! fejtörést  okozó talány. Kgyuttal fel-
vetjük újból is a kérdést, hogy vun-o a vasúti ki 
és bejáráshoz tariffa,  inert o nélkül zsebelésnek 
lehet kitéve a közönség. 

= A csik-szentimrei községi biró, 
Sándor Gergely fel  van függesztve.  Erro egy oly 
eset adott okot, molyot nem volna jó követni a 
többi községi biroknak se. Ugyanis a novezott biró 
ellen panasz adatváu be, a vizsgálat mogejtésére 
Dajbukát Jakab megyei számvevő küldetett ki, de 
a biró a kiküldöttel szemben megtagadott minden 
felvilágOBitáBt.  Nem tudjnk, hogy a biró ezen eljá-
rásra azért határozta-e el magát, mert az említett 
számvevő ur elismert szakférfiú  és becsületes s 
igazságos számonkéró, vagy egyáltalában nem volt 
tisztában kötelességei felől,  de az az egy bizonyos, 
hogy ezen makacskodna által csak magának ártott 
és mindenesetre biztos, lehet, liogy a törvény útját 
megakadályozni nem lehet. 

— A csiki vasutépitkezési és élelme-
zési részvénytársaság február  hó 25-én dél-
után 3 órakor tartotta ţcendos közgyűlését, a melyen 
nagy számmal jelentek meg a részvényesek és igy 
az ülés határozatképes, volt. Az igazgatóság javas-
lata alapján a részvényesek kimondották a társaság 
felszámolását  a mi helyes is volt, de nézetünk sze-
rint azon határoznt által melyben rövid határidő 
tűzetett ki a társaság, értékeinek pénzzé tételére, 
félni  lehet, hogy a részvényesek nagyobb vesztesé-
get szenvednek mintha ez értékesítési határidő 
hosszabb lett volna. 

A felszámoló  bizottság tagjai lettek : Pototzky 
Kristóf,  Cseh Vilmos, Fejér Jakab, Jakab Lajos és 
Pototzky Antal. 

= Csik-Szereda városának piaoza már 
olyan égető szükségévé lesz nemsokára, hogy a tehe-
tetlenség érsete és tudása nem igen halaszthatja 
tovább e kérdés megoldását. Az az állapot, hogy 
jelenleg a hetivásárok és a nagy sokadalmak is egy 
közforgalmi  uton tartatnak, csupán azon elnézésből 
tarthatta fenn  idáig is magát, melyet a különböző 
állami hatóságok jónak találtak egyelőre szem előtt 
tartani. De kétségtelen, hogy a vasút megnyitása 
már érezhetővé teszi a piaoz hiányát s ha a városi 
hatóság struezmadár módjára a földbe  dugja a fejét, 
gondolván, hogy igy a vihar elmúlik a feje  felett, 
nagy tévedésben van, mert a napi szükséglet na-
ponként fog  bekopogtatni a tanács ajtaján s félni 
lehet, hogy minél tovább húzódik ez ügy, annál 
drágább lesz a hely kijelölése és megszerzése. Már 
pedig egy szegény várost több költségbe verni a 
késői gondolkodás vagy észretéréB miatt, az csak-
ugyan olyan egyszerű, hogy ne mondjuk könnyelmű 
eljárás, a melyért a mulasztó emberek dicséretet 
egyáltalában nem fognak  kapni. Tisztelettel felhívjuk 
tehát a polgármester ur figyelmét,  bogy a mennyi-
ben a tanács fejéből  nein kerülne ki, vagy csak 
későn egy megvalósítható jó eszme az uj piacz 
létesithetésére, hívjon össze egy tiz tagból álló 
véleményező bizottságot, hogy ez valaminő tanács-
csal vagy inditványnyal álljon elő. Minél későbben 
teszi ezt meg a tanács, mint a város érdekeinek 
őre és jövendőjének alapvetője, annál nehozebl) 
lesz az a kálváriái ut, melyet a város lakossága 
pénzének meg kell tennie a piacz létesítéséért. 

A csik-somlyói róm. kath. főgym-
nasiumi ifjúság  kirándulási egylete. 

Az iskolai oktatásnak gyakorlatibb;; i t. i<. 
tapasztalatok szerzése, testedzés és egyél) ih ml 
vös czélokból engedélyezte a vallás- és közoktatás-
ügyi nagyméltóságú miniszter ur az iskolai kinin 
dulásokat s midőn ezek üdvös hatását tapasz-
talta, felhívta  a tanintézeteket, hogy az ifjúságot 
egyletekké tömöritsék, különféle  előnyöket ígérve 
és biztosítva az ily kirándulási egyleteknek. 

Fógymnasiumunk ifjúsága  is tett ily kirán-
dulásokat Csató János, Haydn Hugó tanárok veze-
tése alatt már 1895. év tavaszán Tusnád fürdőre, 
Bükszádra az üveggyárba, innen a torjai kénbar-
langhoz és szénsavsüri tö gyárhoz és a szent Anna-
tavához. 

Már e kirándulás alkalmával tapasztalták a 
vezető tanárok, hogy mily üdvös volna, ha ifjú-
ságunknak is volna egy rendszeres kirándulási egy-
lete, azért — megelőzve a miniszter ur ez irányú 
intézkedését — előterjesztést tettek ez iránt a 
főgymn.  tanártestületnek, mely a kidolgozott alap-
szabályokat elfogadván,  azokat 1896. év elején, 
majd kijavítva ugyanazon év novemberében jóvá-
hagyás végett a magas kormányhoz fel  is ter-
jesztette. 

Mig alapszabályaink szokott utjokat meg-
tevék, ifjuságunk  meglátogatta 1896. év tavaszán 
a karakóvölgyi nevezetes vasútépítési munkála-
tokat., szeptemberben pedig 40 ifjú  az ezredéves 
kiállítás megtekintésére Budapesten járt. 

Ámde a jelzett kirándulásokat, valamint az 
utóbbi nagyobb utazást ifjainknak  saját anyagi 
erejükön kellett megtenniök, a nélkül, hogy bár-
honnan csak a legkisebb segélyt is kapták volna, 
mi miatt sok szegény, de különben jóravaló ifjú 
nem részesült ezen utazások előnyeiben. E bajon 
kíván ezen egyesület segíteni az által, hogy ré-

arczaín 1 A kik ugy tudnak örülni az első bálnak, 
azon első bálnak, mely nekik — még a mai kor-
ban is — a nagy leányság küszöbét jelenti, a 
kik oly önfeledt  gyönyörrel adják át magokat a 
mulatozásnak, a kik nem azért jönnek a bálba, 
hogy toilettjeiket mutogassák, hanem a táncz 
gyönyöreiért, egy kellemesen eltöltött estemlékei-
ért, azokból még nem halt ki a gyermekded 
ábránd, a magasabb eszmei tartalom, a mi az 
embert emberé, a nőt magasztossá teszi. 

S ha néha-néha a pajkos Ámor ott incselke-
dik is a tánezoló párok között s fenyegetve 
szegzi nyilát a piruló lányka keblének, a mama 
nyugodtan hunyhatja le ismét szunnyadozásra sze-
meit. A mi parkettelen báltermünkben nincsenek 
exotikus fülkék,  a hol a villamos fény  halvány 
színes világánál el lehetne vonulni a kíváncsi sze-
mek elől s átadni magát egy-egy talán cynikus 
udvarló áradozásainak; a mi báltermünk közön-
sége egy nagy család, a hol minden mama gardeja 
nemcsak saját, hanem más anyák lányainak is. — 
Itt a Csíkban még nincsennek életuntságot afiec-
táló hölgyek, bizarr jellemű férfiak,  itt maga a 
természet tanítja meg az embert természetesnek 
lenni, azért oly kedélyesek, oly kedvesek itt a/ 
estélyek s azért találja jól fel  magát bennük még 
az idegen is. 

És szól a zene. És folyik  a táncz gondtala-
nul, pajzán kedvvel észre sem véve, ho«v itt s 
souper ideie - «/«S-kor. A papák, mamák erővel 
húzzák ki lányaikat az étkezőbe, a czigányt kény-
szerrel kell elhallgattatni a sok pjra ntán. Ki 
gondol most az evésre, kinek kell Ilyenkor aa ital, 

mikor oly jól esik benn a bálteremben kőrül-körül 
most hangos, hejje-hnjjás szilaj tánezot ropva, 
majd karonfogva  elanda'ogni discarálgatva. Hisz 
oly sok minden szabad s illik a bálteremben, a 
mi azonkívül nincsen megengedve. 

Souper alatt a különben vígan elborozgaló 
idősebb nrak voltak elemükben. A czigány nekik 
húzta a szebbnél-szebb magyar nótákat. A tán-
ezosnép a folytatásának  inkább őrül. Én azt hi-
szem, tánczkörben azért van souper, hogy utána 
souper-csárdást lehessen tánczolni. — Ez a tán-
c/.ok koronája. S/.égyeltűk volna is magunkat, ha 
egy óránál rövidebb ideig tart. S utána jött a 
régi divatú, .le ma is élénk és változatos nőválasz 
walezer, a mikor a hölgyek az nrak s az urak 
árulják a petrezselymet. Azaz, hogy nem. A höl-
gyek sokkal udvariasabbak, s nem tudnak szívökre 
venni, hogy ne tűzzenek mindenkinek kokárdát a 
frakkjára,  a ki őket roegtánczolta'ta. — A végen 
aztán olyanok voltak a fiatalok,  mint lesznek né-
hány hó múlva a Krétából hazatérő tábornokaink. 

Jól esik visszagondolnom arra a változatos 
életre, a mi ott uralkodott. A hölgyek különböző 
szinü toilettjeíkben egy csokorba kötve a legszebb 
bonqnetot képezték volna. Nem is vállalkozom a. 
toilettek leírására. Tompa ahhoz az én tollam, 
De miért is írjam, hogy a két lluska, Etuska, 
Mariska, fehérbe,  lrmuska, Karolina, Mariska, 
Margitka, Erzsike rózsaszínbe, Juliska nilnai 
zöldbe Jolánka bálvány zöldbe, Berta, Imike vi-
lágos kék, Tilda halvány sárgába volt öltözve s 
hogy a fiatal  asszonyok is elragadóan néktek ki 
rózsassln, fehér  stb. ruhájokban, kiden nladaokl 

ott volt, a kit érdeke], a ki pedig nem volt olt, 
az nem érdemli meg, hogy tudja. — Meghalt pe-
dig ez évadra Karneval berezeg reggel 6 órakor, 
akkor oszlott szét a közönség, hogy hamut hintve 
fejére  előkészüljön a jövö farsangra,  a mikor 
ismét feltámad  s megadja szinét, üdeségét az ifjú 
ságnak, emlékeit egy kellemesen átélt farsangnak. 

Végül nem malasztom el közölui a jelenlevő 
hölgyek névsorát elnézésért esdve, ba valaki té-
vedésből kimaradt. 

Asszonyok : Almássy Zsigmondné, Baktsi Gás-
párné, Baktsi Erzsike, Bartha Ignáczné, Bitay 
Béláné, Várady Gyuláné, Dapsí Frigyessé, Deutsch 
Manóné. Élthes Jakabné, Élthes Zsigmondné, Endes 
Józselné, Esztegár Bálintné, Fejér Antalné, Fuszl 
Ernőné, Graef  Andrásné, Geczö Eleknó, Qyörfy 
Ignáczné, Jakab Alajosné, özv. Jakab Antalné, 
Kovács Lajosné, Márton Ferenczné, Mikó Ilka, 
Nagy Imréné, Nagy Sándorné, Papp Domokosné, 
Pohl Antalné, Potoczky Antalné, Szabó Barabásáé. 
Szebeny Péterné, Szultán Gergelyné, Veér Györgynó, 

Leányok: Bartha Irénke, Bogády Eţnska, 
Császár Jolán DtuUtch Zseni, Endes Ida, Élthes 
Irma, Fnszl Berta, Fuszl Tilda, Gál Irénke, Geczö 
Annus, Gecző Róza, Győrfy  Juliska, Graef  Berta, 
Loyczel Mariska, Molnár Ilonka, Márton ánna. 
Márton Ilona, Nagy Karolin, Pohl Margit, Pohl 
Jolán, Szultán Mariska, Zrnmeczky Ilona. 

Parvenü. 
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szint maguktól a tanulóktól szedett csekély ren-
des tagsági dijakból, részint az ifjúságiink  ér-
dekeit mindig oly nemesen szivén-hordozó tárear 
dalom utján egyfelől  egy kis tőkét, másfelől  a 
rendezendő tanulmányi kirándulásokra évenkint 
elkölthető összegecskót biztosithasson, hogy a 
minden szépre, jóra és nemesre oly fogékony  ta-
nuló ifjuságunk  tapasztalatokban gazdagodva, szel-
lemi látköre is minél teijedelmesebb legyen. 

A nagyméltóságú miniszter ur által jóváha-
gyott alapszabályok következők : 
A csiksomlyói róm. kath. ftgymasaiumi  ifjúság  ki-

rándulási egyletének alapszabályai 
I. Az egylet czime, székhelye éa czélja. 
1. §. Czim: ,A csik-somlyói róm. kath. fó-

gymnasiúmi ifjúság  kirándulási egylete." Székhe-
lye : Csik-Somlyó. 

2. §. Czélja: Ismeretek szerzése szemlélődés 
utján természetrajz, történelem, néprajz, művé-
szet és ipar köréből: a) Csikmegyében, b) az or-
szág egyéb részeiben, mely alkalommal a kirán-
dulóknak megold:» végett ismeretkörükhöz ké-
pest a kirándulás czéljának megfelelő  kérdések 
tűzetnek ki. 

II. Az egylet szervezete. 
B. Ş}. Az egylet tagjai: alapítók, tisztelet-

beliek, pártolók és rendesek, a) Alapító tag, ki 
az egylet czéjára (10 frtot)  áldoz, b) Tiszteletbeli 
tagok a csik-somlyói róm. kath. fógymnasium 
tanárai, c) Pártoló tagok, kik az egylet javára 
évenkint legalább 2 koronát (1 frtot)  fizetnek,  d) 
Rendes tag a csik-somlyói róm. kath. fógymna-
sium IV—VIII. osztály minden tanulója lehet, ki 
magát a szülők Írásbeli beleegyezésének felmu-
tatása mellett tagnak bejelenti, s kinek erkölcsi 
viselete és tanulmányi előmenetele ellen a tanári 
karnak kifogása  nincsen. A rendes tagok évenkint 
tehetségűkhez képes tetszés szerinti tagdijat fizet-
nek, mely azonban 1 koronánál (50 kr) kevesebb 
nem lehet. 

4. §. A tagdijakon kivül az egylet vagyo-
nának gyarapításához járulnak; az önkénytes ado-
mányok s az egylet javára rendezhető ünnepélyek-
hói befolyó  tiszta jövedelem. 

III. Az egylet vezetői és hivatalnokai. 
5. §. a) Főfelügyelő:  a fógymnasium  igaz-

gatója. b) Elnök: kit a tanári kar saját kebelé-
ből általános szótöbbséggel választ, c) Titkár, 
pénztárnok és ellenőr, kiket az egylet rendes tag-
jai általános szótöbbséggel saját körükből egy 
évre titkos szavazás utján választanak; a válasz-
tás a tanári testület jóváhagyása után lesz ér-
vényes. 

IV. Az egylet működése és ügyrendtartása. 
6. §. Az egylet koronkint, a mennyiben az 

idő és tanulás megengedi, kirándulásokat rendez. 
E kirándulásokhoz feltétlenül  a tanári testület 
beleegyezése szükséges. 

7. §. A kirándulások csak tanár, illetve a 
tanulók számához képest tanárok vezetése alatt 
történhetnek. Kirándulások alkalmával minden 20 
tanulóhoz egy-egy tanár kiséróUl csatlakozik. 

8. §. Az egylet ügyeivel a tanári testület 
az elnököt bizza meg, ki a kirándulásokért és a 
pénzkezelésért felelős.  Az elnök jelöli meg és 
tűzi ki a kirándulás czélját, idejét és a megol-
dandó.kérdéseket, de foganatosítás  elótt ugy a ki-
rándulás tervét, mint a kitűzött kérdéseket a ta-
nári testület elé terjeszti jóváhagyás végett. 

Megoldandó kérdéseket a tanári testület bár-
mely tagja is tűzhet ki. Az elnök képviseli az 
egyletet a hatóságok és harmadik személyekkel 
szemben; a tanév végén a tanári testületnek az 
egylet működéséről Is vagyona kezeléséről be-
számol. 

9. §. A pénztárnok és ellenőr rendes pénz-
tári és ellenőri naplót vezetnek. Az egylet va-
gyona takarékpénztárilag kezeltetik. A pénztárnok 
a felmerülő  és a tanári testület által jóváhagyott 
költségeket csak az elnökkiutalása és a főgymna-
siumi igazgató láttamozása után fizetheti  ki. 

10. §. Minden rendű tag az egylet által ren-
dezett kirándulásokban részt vehet. Az egyletnek 
adott bárminemű kedvezményben minden tag ré-
szesülhet. 

11. §. A résztvevő tagok a kirándulás fel-
tételeit teljesiteni s a vezető tanárnak mindenben 
engedelmeskedni tartoznak. 

12. §. A vezető tanár köteles az utitervet 
pontosan keresztülvinni; a kirándulásban részt-
vevők erkölcsös és illedelmes magaviseletükért 
felelősséget  vállal és a tanári tes&letnek a ki-
rándulás eredményéről Írásban jelentést tesz. 

13. §. Azokat, kik a kirándulás alkalmával 
Illetlenül viselnék magukat, az elnök előteijesz-
tése folytán  a tanári testűlet a vétség nagysá-
gához mérten hosszabb, vagy rövidebb időre a 
kirándulásban való részvéteitói eltilthatja s a vét-
ség fokához  mérten egyéb büntetéssel is fenyítheti. 

14. §. Ha idegen helységben (falu,  város) 
egy vagy több éjet kellene tölteni, köteles az elnök 
vagy vezető tanár idejekorán alkalmas elszállá-
solásról és a fegyelem,  egészségügy és rend 
fentartásáról  goadoikodiii, 

15. §. Az elnök által előre megállapított ! 
és a tanári testület által jóváhagyott kirándulási 
tervezetet az elnök közzéteszi s a netán szük-
séges költségekről a tagokat előre értesiti. 

16. §. A kirándulások alkalmával szerzett 
természetrajzi vagy másnemű tárgyak a gyűjtők 
beleegyezésével a csiksomlyói róm. kath. fógym-
nasium tulajdonát képezik. 

17. §. Az egylet feloszlása  esetében meg-
levő egyleti vagyon a csiksomlyói róm. kath. 
fógymnasium  mellett fennálló  internatuB segély-
alapjának gyarapítására forditandó. 

' 18. §. Azon esetben, ha az egylet az alap-
szabályokban meghatározott czélt és eljárást, ille-
tőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány 
által amennyiben további működésének folyta-
tása által az állam vagy egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfuggesz-
tetik és a felfüggesztett  egylet az elrendelendő 
szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg 
feloszlattatik,  vagy esetleg az alapszabályok leg-
pontosabb megtartására kölünbeni feloszlatás 
terhe alatt köteleztetik. 

19. §. Mindazon esetleg hozandó közgyűlési 
határozatok, melyek az alapszabályok megváltoz-
tatását, az egylet feloszlását  czélozzák, fogana-
tosítás elótt a magyar királyi minisztériumhoz 
felterjesztendők. 

20. §. A jelen szabályzat a nmlgu vallás-
és közoktatásügyi miniszter ur jóváhagyása után 
lép hatályba. 

Csik-Somlyón, 1896. november 17. 
Bándi  Vazul,  a. k. 

igazgató. 
73.394. szám. 

„J ó v áh agy o m." 
Budapesten, 1896. deczember 31. 

A miniszter meghagyásából: 
(P. H.) 

Dr. Klamarik,  s. k. 
miniszteri tanicsoi 

Az itt közlött alapszabályokkal kapcsolatban 
felhívjuk  a n. é. szülők, tanügybarátok éa jötcvók 
szíves figyelmét  az e tárgyban legközelebbről 
kibocsátandó alapító- és pártolótag és adomány-
gyűjtő ivekre. 

K Ü I ^ Ö B I F K I ^ K . 
— Kinevezés. A ya|lás- és közoktatási 

miniszter Mikó-Ujfalnban  ideiglenesen alkalmazva 
volt csik-csobotfalví  S a l a m o n Mártont az ottani 
elemi népiskolához állami rendes tanítóvá nevezte ki. 

— Esküvő. Csik-Szépvizen letelepedett 
V I á s z a János kereskedő februír  98-án vezette 
oltárhoz odavaló G e r g e l y Amália kisasszonyt, 
G e r g e l y György gör. katb. lelkész kedves 
leányát. 

— Uj anyakönywezetők. A belügymi-
niszter a Csik-Szereda városi anyakönyvvezelői 
állásról lemondott K o v á c s János rendőrkapitány, 
belyébe V e r e s Lajos tanítót, anyakönyvvezető 
helyettesül pedig T a m á s Béla városi tanácsost. 
A gyergyó-csomafalvi  kerületbe anyakönyvvezetővé 
N a g y Albert segédjegyzőt nevezte ki. 

— Körjegyző-választás. Karczfalván  febr. 
25-én ejtetett meg a körjegyző-választás, mely al-
kalommal 11 pályázó közül Kő r o d i Antal, volt 
hűsíti városi aljegyző választatott meg. 

— Előljáró választás. Dántalván végre 
sikerült a biróválaaztás. Bíróvá Antal Gergely bir-
tokos választatott meg. 

— Gazdasági előadások. A cslkinegyeí 
gazdasági egyesület által rendezendő gázdaaági elő-
adások a következő rendben tartatnak : Csik-Szent-
Imrén és Csik-Zsögödben: Márczius 4-, 8-, 13-, 17-, 
22-, 27-, 81, ápril 3 és 7-én. 

Csik-Karczfalváu  és Csik-Taploozán : Mároziua 
fl-,  10-, 16-, 20-, 24-, 28-, április I-, 5 és 10-éu. 

Csik-Szeutmártonon -. MárcziUa 3-, 4-, 6 és 6-án. 
Csik-Scentgyörgyön -. Márczius 8-, 9 , 10 és 

11-én. 
Előadásokat tartanak: Madár Mihály, Lakatos 

Mihály, Barabás Béla és Szigeti VVarga László. 
A tanítások a megjelölt napokon mindig este 

6 órakor kezdődnek az elemi iskola egyik tanter-
mében. 

Midőn ezen gazdasági előadásokat a nevezett 
községek értelmes gazdaközönségnek figyelmébe  aján-
juk azaz, hogy azokat megérdemelt támogatásban 
részesítsék az által, hogy azokon minél számosabban 
megjelenni siessenek. 

A megjelenés semminemű díjfizetéssel  avagy 
más kötelezettséggel nem jár. 

Ugy a uónyegau forgó,  «lat a ia gazdasági 

szakkérdésekben nz egyes előadók a legnagyobq 
készséggel aduak fölvilágosítást  a megjelenő hall 
gatóknak. 

— As erdélyi coadjutor felszentelése. 
Esztergomi birek szerint Vaszari Kolos herczpgpri-
más bnsvét második napján szenteli föl  püspökké az 
uj erdélyi coadjntort Májláth Gusztáv grófot.  Az 
ünnepi szertartáson Császka György kalocsai érsek 
Hornig Károly báró veszprémi püspök és lioltizsár 
József  esztergomi püspöki vicarius fognak  segéd-
kezni a herezegprimásnak. 

— A csikmegyei gazdasági egyesület 
által s a földinivelésügyi  m. kir. miniszter ur íi 
nagyméltósága által támogatott vándortanilás folyó 
hó 22-én kezdődött meg Kásznn-Altíz községben, 
a melyen Kászon-Impér, Altiz és Feltiz községek 
lakósai vettek részt. A tanítás tárgyát az első 
nap az állattenyésztési főbb  szabályok ismertetése 
képezte, a második nap a takarmányozásról s har-
madik nap az állattenyésztési szövetkezetek, a 
házi állatoknál leggyakrabban előfordulni  szokott 
betegségek s az ezek ellen való védekezési módiik-
ról tartott élőadást S z i g e t i V a r g a László 
gtzdasági vándortanító. A tanítás iránt a községek 
lakói folytonos  s növekedő élénk érdeklődést tann-
sitottak, a mit nagy mérvben mozdított elő azon 
körülmény, hogy a községek értelmisége a tanítá-
son mind megjelent. Kászou-Altizben az első nap 
67, a második nap 73 s a harmadik nap 107 egyén 
vett részt a tanításon. A tanitás folyó  hó 25-én 
délelőtt Kászon-Impér-Doboly községben folytató-
dott, a mit B a l á z s i Lajos nagybirtokos ur is 
végig hallgatott. Ezen 25 gazda vett részt; ugyan-
ezen nap délutánján Kászon-Jakabfalva  községben 
37 gazdának tartott állattenyésztési előadást ve-
zetett vándortanító s 26-án ugyanilyen tárgyban 
az összes kö/ségek közül a legnagyobb érdeklődést, 
tanúsító Kászon-Újfaluban  — a hol 212 gazda 
gyűlt össze e tanításra az elemi iskola tanteriné-
ben — fejeződött  be a kászon-völgyi vándortanító*. 

— Jelmezes bál. Carnoval saisonja a gy.-
szentmiklósiaknak meglehetős egyforinnságbiiu  ha-
lad. Ebben az egyhangú napokban egy kis vidám 
farsangi  kedvet derített az itteni „vcreskereszt-
egylet" azzal a jelmezes báljávnl, inelyot február 
hó 21-én rendezett. A mulatni szeretőknek oly jól 
esott ez a pompás mulatság, inint a szomjas ván-
dornak egy korty forrásvíz.  A rendezőség fárado-
zását, gondoskodását minden tekintetben szép siker 
jutalmazta. Az estély iránt a közönség kiválóan 
érdeklődött s szép számban jelent meg. Kgészcn 
világos-virradtig tartott a táncz és a jókedv. A vi-
dám hangulat központját a szép jelmezesek cso-
portja képezte, kik 25—30-án lehettek s 10 ór:i 
felé  a krenz-polkájokkal vonultak be. A jelmezesek 
mindannyian nagyon csinosak voltak, a jelmezes 
nők névsora a következő : Csiky Anna, Csiky Ilona. 
Czárán Berta, Cziffra  Francziska, Eránosz Janka, 
Karácson Lenke, Kopacz Hona, Miklós Olga, Mcrzn 
Vilmosné, Nagy Etelka, Nóvák Anna, Nóvák Marcsa, 
Rómer Ilka, Szász Etelka és Vákár Matild. 

— A gör. kath. lelkészek kongruáját 
mult hó 26-án vette tárgyalás alá a vármegyehá-
zánál az a végből kiküldött vegyes bizottság. A 
megjelent lelkészek tárgyalás olótt Kodárcsa, Arte-
mlnuca gy.-szt-miklósi g. k. esperes vezetése mellett 
testületileg tisztelegtek fó  és alispán uraknál. Azt 
mondja a latin kjzmundás, hogy ; „Ex uibils nihil 
fit",  s mégis bebizonyult ezen tárgyalás rendén, 
hogy némely lelkéBZ a kepe jövedelemből keveseb-
bet veszen be, mint a mennyit saját családja eltar-
tására ki kell, hogy adjon, s többnyire kegyes ada-
kozásokból tartják fenn  magukat. Ezek igazán rá 
vannak szorulva az állami gondoskodásra. 

Szerkesztői üzenet. 
Ca. J. A talpra esett éa jó hangnlatu czikk a „Csíki 

Lapokéban nem közölhető ét pedig ugyanazon okokból, a 
melyeket Sz. 8. urnák a mait számunkban tudomására hoz-
tijnk, csakhogy természeteden ezen czikknek politikai éle 
nem ai ellenzék ellen van irányítva. Hozzáveendő ezen okok-
hoz míg azon körülmény is, hogy a kaszinói felköszüptós 
febr.  7-én volt és igy márczius 3-án közölni felőle  vezér-
csikkeket, az olyan lassú gze-kesztésre vallaoa, a mit semmi-
képen magunkra nem akarnánk száradni hagyni, bár mi ÍH 
outjak Petar bán azon mondását: Nem boldog a magyar'. 

V. M. Czikkébfil  azon hang miatt, melylyel az ina 
van, a hírek kOzOtt leró' keljreigazitis volt kflzülbetű. 
Kaltnben ia a tflábi  felhozott  eset csak állítva van, de bizo-
nyítva nincs Ha adatok állnak rendelkezésinkre, nem késünk 

•tllett barom keloL 
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— Községi tisztujitások a kászon-alcsiki 
járásban : I. K ás z on-F e 11 i z k ö z s é g é b e n 
Balázs András főbírónak,  András Mózes helyettes 
birónak újra megválasztattak. — 2. K á s z o n-
A l t i z k ö z s é g é b e n : Markaly Sándor főbíró-
nak és Bodó Sándor helyettes birónak újra meg-
választanak. — 3. K á s z o n - I m p é r k ö z s é -
g é b e n : főbíróvá  Balázs Sándor, helyettes biróvá 
Balázs Antal választattak meg. — 4. K á s z o n-
J a k a b f a l v a  k ö z s é g é b e n Csutak Károly 
főbíróvá  és Bodó János helyettes biróvá válasz-
tattak meg. — 5. C s a t ó s z e g k ö z s é g é b e n : 
főbírónak  Eröss Antal és Rusz János helyettes 
birónak újra megválasztattak. — Csik Szent -
k i r á l y k ö z s é g é b e n : főbírónak  György 
Ágoston és helyettes birónak pedig András György 
választattak meg. — K ö r j e g y z ő v á l a s z -
t á s Csik-C s e k e f a l v á n :  Csik-Szentmárton, 
Csekefalva  és Kozmás kör községek teljes számban 
megjelent képviselő testülete folyó  hó 20 án C s i-
s z é r K á r o l y kászon-ujfalvi  helyettes körjegy-
zőt 11 pályázó közül felkiáltás  utján egyhangúlag 
körjegyzővé megválasztotta. 

— A gyergyó-szentmiklósi postahiva-
tal. Gyergyó-Szentmiklóson a pénzintézetek s maga 
a községi elöljáróság kérelmet intéz a közleke-
désügyi minisztériumhoz az iránt, hogy a postát 
államosítsa. A kérelemben felfejtették  Gyergyónak 
ebbeli érdekeit, forgalmi  viszonyait s kimutatták, 
hogy a kincstárnak az állami posta kielégítő hasz-
nára van. A kérelmet a kerület országgyűlési kép-
viselője adta át a miniszter urnák, ki ígéretet tett, 
hogy ha csak lehet, teljesiti a folyamodóit  kérését. 

— A szentkirályi körjegyző felszólalása 
ellenében ugyancsak Csík-Szentkirályról egy hely-
reigazítás küldetett be, mely szerint az 1895-ik 
évből három eredeti nyugta Albert Beniám által 
aláirva igazolja, hogy ö szeszárak tejében külön-
böző összegeket felvett  egyes szentkirályi embe-
rektől. Az eredeti nyugtákat az érdeklődők lapunk-
kiadójánál megtekinthetik. 

— A gy.-szárhegyi „Olvasókör" saját 
pénztára gyarapítására f.  hó 20-án tartotta mega 
farsangon  második zártkörű tánczestélyét, melynek 
eredménye anyagi és erkölcsi tekintetben jóval fö-
lülmulta az előbbit, mennyiben itt 25 frt  tiszta jő 
vedelem számoltatott be a kör pénztárnokának. A 
zsúfoltig  megtelt községház nagytermében a lagok 
között jó egyetértés és általános jókedv uralkodott, 
mely késő reggeli órákban végződött. Ezen siker 
elérésében az oroszlánrész Oláh József  elnöklete 
alatt álló rendező-bizottságot, illeti, kik mindany-
annyian elöljárósági tagok voltak. 

— Veszedelmes közlekedés. Gy.-Szent-
Miklóson nem egyszer adott okot a jogos felszóla-
lásra oz a szokás, liogy u tutajtakat a községnek 
meglehetős keskeny utezáin szállítják az emberek. 
Ezelőtt pár évvel a községi képviselő-testületből 
kifolyólag  az n szállítás n község utezáin nem volt 
megengedve s a tutiijos szekeresek közlekedése a 
legkényelmesebben és minden baj nélkül n mezőn 
folyt.  De csakhamar visszaestünk az ósdi kerékvá-
gásba s uz óriási tutajboronáknt ismét csak a község 
keskeny utezáin szállítják, rongálva iitczáinkat s 
veszélyeztetve a lakosok életét. Knnek a közleke-
désnek lett áldozata Burján András gy.-szt-miklósi 
lakos, ki egy kissé jókedvű állapotban ment haza-
felé  s a felszegen  egy hídon szeinbe jött vele Se-
lyem József,  kinek a szánja egy hosszú tutaj fát 
csúsztatott. Húrján a vizfelfili  részen haladt, n liol 
az ut lejtós volt s a tutaj fa  is erre siklott befelé, 
mit látva Burján, kikerülendő, hogy a fa  a vízbe 
üsse, az utolsó perezben át akort a tutajfán  ugrani, 
de mivel a fa  nagy volt, megbotlott a fa  magn alá 
kapta s ugy összetörte, liogy életben maradásához 
alig lehet remény. A szekeres ellen a vizsgálatot 
megindították ugyan, de előfordulható  bajokon csak 
az fog  segíteni, ha a képviselő-testület újból foga-
natosítja a korábbi tilalmat. 

— Öngyilkosság a kaszárnyában. Csi-
csói születésű Farkas István honvéd, február  hó 
24-én u helybeli honvéd-laktanyában szolgálati fegy-
verrel fóbe  lótte magát s meghalt. Tettének oka 
még polgári viszonyaiban keresendő, mert nevezett 
szerelmi viszonyt folytatott  egy esicsói férjes 
asszonynyal, a ki megígérte neki, hogy mihelyt 
beteges férje  elhal, hozzámegy feleségül  s vagyonát 
reáiratja. A férj  meghalt s mig a legény katonás-
kodott, a mélyen megszomorodott özvegy másnak 
nyújtotta kezét. Állítólag ezen kettős — ideális B 
reális — ok volt az, a mi Farkas Istvánt a sírba 
vitte. 

— Nátha és köhögés ellen kitűnő szer-
nek ajánlják a vöröshagymát, mely a főzéshez 
használtatik. A hagymafejet  négyfelé  vágva sárga 
czukorral kell párolni; az igy nyert lé szolgál 
orvosságul, melyből két óránként egy kávéskanállal 
kell bevenni. Ez a mint állítják, többet ér minden 
féle  drága orvosságnál és bombonoknál, ha idejében 
folyamodik  hozzá az ember, mielőtt az egyszerű 
köhögésből makacs légcső vagy tűdőhurut támad 
Olyan hurutoknál, melyek esős időben lépnek föl. 

éjjel és a meleg szobában jobban izgatják a bete 
get mint a szabadban; ez a szer, valamint a 
hagyma-tinktura egészen biztosan hat. 

— Véres bosszú. Csik-Mindszenten Málnási 
János korcsmájában együtt mulattak ifj.  Demes 
István és Imre Károly legények s ivásközben össze-
szólalkoztak, inire Demes elhagyta a korcsmát. 
Imre Károly azonban azután eléje került s egy 
dorofiggal  ugy megütötte, liogy karja eltörött De-
inesnek. Ez erre Imre apjának házához ment, hogy 
annak eltűrt karját megmutassa. A tettes azonban 
ugy látszik nem elégelte meg az eddigi bántalma-
zást, hanem saját házánál is rárohant a sebesültre 
s ütni verni kezdette, mig ki nem szabaditák kezei 
közül. — A tettest a csendőrség letartóztatta s a 
csík szerediii kir. törvényszékhez kisérte be, hol 
tettét beismerto. 

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

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Meghívó. 
Az alcsiki liank-részvénytársaíág Csik Szent-

mártonban üzlet helyiségében 1897. márczius 19-ón 
d. u. 2 órakor 

rendkívüli  közgyűlést 
tart, melyre a részvényesek meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Bizottságok választása a jegyzőkönyv hi-

telesítésére, és szavazatok számbavételére ; 
2. A kászoni r> községben egy fiók  pénztár 

felállítása. 
3 Netalán beérkezendő egyél) int.1'ványok. 
Csik-Szenl mái ton, 1897. febr.  25 én. 

Az igazgatóság. 
F i g y e I m e z t e t é s. Azon részvényesek, 

kik a közgyűlésen szavazati jogaikkal élni kíván-
nak. az alapszabályok értelmében részvényeiket a 
közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a pénztárnál le-
tenni tallóznak. 

501 s/.áni. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirolt csődtömeg gondnok ezennel közhiiré 

teszi, miszerint a Kriinkl D*zső csődtömegéhez 
lartozú, 323 frt  54 krt kitevő könyv és váltóbeli 
kövelelések Csik-Szeredában 1897. márczius ho 
ll-én ügyvédi irodájában megtartandó nyilvános ár-
verésen kés/pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérő-
nek eladatnak. 

Az adósok névjegyzéke ug.yanoltan naponként 
d. e. 8—12. és (1. u. 2—5 öra közölt, betekinthető. 

Csik-Szeredán, 1897. febiuár  27-én. 
Dr. Csiky József  ügyvéd, 
Diint Franki Dezső csődtömegének 

gondnoka. 

Árverési hirdetmény. 
Csík-Csekefalva  kö'/ség elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a piaezon lévő Sándor László-féle  ház 
hozzá tartozó csűr, istálló, kut és kertet 3 évre 
haszonbérbe adja 1897. április hé l-én d. e. 9 éra-
kor a község házánál. 

Kikiáltási ár 120 frt. 
Árverési fellételek  a község házánál a hiva-

talos órák alatt bárki által belekinthetök, árve 
rezni szándékozók előre 10'Vos bánatpénzt az 
elöljáróság kezéhez letenni kötelesek. 

Kelt Csik-Csekefalván,  1897 február  23-án. 

Miklós Pál, 
h. krjző. 1 - 3 

Miklósi István, 
kbiró. 

rekedtség és elnyálkásodás ellen legjobb 
hatású szer a RÉTHY-fóle 

P t m i t i f i - G i k Q f k a , 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. Egy doboz 
ára 30 kr. 5 dobozzal 1 frt  50 krér t bér-

mentve küld 

Réthy Béla gyógyszerész 
i Békés-Csabán. 

Kapható Csik-Szeredában: Gözsy Árpád-, 
Gyergyó-Alfalnban  : Voith Ferencz gyógy-

—6 szerész uraknál. 

(Imniiscli Boldog, DHitzseli.) 

Patkányok és egerek pusztítására 
való kitűnő, biztos és gyors liatásu szer, 
rnéregniontes és házi állatoknak ártal-
matlan. 1 doboz ára 35 kr. Kapható 

Tl ie i l F r i g y e n , 
gyógyszertárában 

4—10 C s i k-Szé p vi z e n. 

ITj. Nxáraz. ros tá l t t e n g e r i , 
elismert jó minőségű (törökbnza) ma-
gyarorMxá^i, bármily nagy meny-
nyiségben, vékája (20 liter = 15 kiló) 
â 63 kr, a pénz előleges bekül-
dése mellett kapható : 

o i x . J l K O S 
kereskedőnél 

4 - 5 Székely-Udvarhelytt. 

Csiktaploczai özv. Lázár Dé-
nesné udvarában ökörnek és lónak 
való széna nagyobb mennyiség-
ben eladó. 2 

A gazdaközönség és a gépkereskedők 
Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-

galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m 
4, 6 és 8 HP gözcséplokészletek, járgányok és járgányoe oeiplőgépek, Backer-rendssorft  és 
Vldats-féle  rosták, egy és többvasa ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  szscskavágik, répavágók és znzók, kukorlcza morzsolók 

és csöves tengeri darálók, egy és két járata őrlőmalmok, olaj prések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, banem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bitka alkalom kínálkozik most az érdekel teknek, elismert kitűnő minőségű ' gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alaosony árak és előnyős feltételek  meUett besEeremi. 

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

SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
2- 8 Budapest, Külső váczi-ut 29—37. 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó GyOrgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 


