
IX. évfolyam. Csik-Szereda, 1897. márczius'10. 10. szám. 
-

' Szerkesztőségi iroda: U 
CsiU-Szereda j 

Molnár József  ügyvéd 

Iintn kiilili iiilö a lap szellemi 
i c'szíit í 1 l.-tminden kiiz-

li'im'ny. 
Eladóhivatal: i 

Györgyjakab Márton 
külli v kfH'íkcdríC,  I 

hova az elnrtzetcsi jiónzek és 
•"> hirdetések küldendők. ^ 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Előfizetési  ár: 
F.gúgz évre (KUlfüldre) Félé\.-e . 
Negyed '-vre 

4 rn. 
ti frt. 
• m. I rn. 

Hirdetési dijak 
a IcgnlcsAliiian számítsa n:ik 
Délyegdijért kiili'.n mind™ 

[ beiktatásnál iiü kr. 
| Nyílttéri oeikkek 
soroi '<ént 20 krc.t k (izul-

ui tetnek. ®) 
ZGr^rr  - -

Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ 

^ O L O s T - Â ^ J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

Márczius 15. 
(Sz. S.) A Bastille romjain örömében 

tomboló íranczia né]> hozsannája, (1(1 vria!ma 
megrendítette Európas-zcrte az absolut oli-
garchák monarchikus trónját. A szabadság, 
egyenlőség, testvériség velőtrázó szózata, mint 
orkán süvölt a légen át s ledönti a feudális 
kor viliatlannak hitt bástyáit, 24 óra alatt 
felszabadít  ja a jobbágyságot, s megteremteni 
Ígérkezik a legújabb kort, a népszabadság 
korát. 

DP minden akczió a természet törvé-
nyeinél fogva  reakcziót szili. A szabadság 
eszméjét felváltja  mindennek, a mi oligar-
chikus szinezetii, üldözése, a testvérisülést a 
bitó. Robespiere, Danton, Marat, Saint-Juste 
kiirthatatlan betűkkel vésték nevöket szé-
gyenfoltul  a népszabadság harcisainak törté-
netébe. A julius 14-iki vér nélkül is ma-
gasztos győzedelmet követi Lajos és Anto-
inette lefejezése,  a dictatorium uralma s dics-
telen harczok a védtelenek, nők s gyerme-
kek ellen. Majd Napoleon világhóditási nagy-
ravágyása, Nagy Sándori ambicziója fenye-
getik eltiprással az 1789-iki forradalom  nagy 
vivmányait s midőn végre az egyesűit európai 
hatalmak zsoldosainak sikerült elnyomni s 
Szt-Ilonára deportálni az úgynevezett európai 
egyensúly fel  forgatóját,  a szent szövetség 
folytatja  a munkát, melyet elődei megkez-
dettek. 

A szabadság magva, csirája azonban 
még sem veszett ki a hosszú küzdelmek 
alatt s bár virágai elhervadtak, a gyökér 
m. anyaföldből  szívta az életadó nedvet és 
a midőn újra megerősödött, kiütötte fejét  a 
burokból s bekövetkezett a hatalmas dinasz-
tiák rettegéséinek ideje: 1848. 

A párisi februáriusi,  a bécsi forradalom 
híre eljutott hozzánk is s felrázta  a nemze-
tet lethargikus álmából. Felébredtünk. Egy 
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Mi lesz a Laczika? 
I ' . t : Fehér Dezső. 

Mikor Laczika elérte a tizedik életévet és 
odahagyva az elemisták rövidnadrágos, táskaczi-
|ielö táborát, átlépte az emeletes gimnázium épfl'et 
nagy, vasrácsos kapuját, a Csongrádi fami"a  el-
érkezettnek látta iaz időt, hogy komoly családi 
konfereneziára  gyűljön össze azon czélból, hogy 
megállapittassék a család egyetlen reményteljes 
ficsemetéjének  jövője és hogy kimondassák a mit-
sem sejtő virgoncz nebuló feje  fölött  a végleges 
verdikt; hogy t. i. r ' lesz a Laczika? 

Valósággal ünnepszámba ment az a bizp'mps 
konferenczia.  A fehérre  teritett lugasbe" tölgy-
asztalon friss,  kivénatos sonka, gyöngyöző érmel-
léki, valódi liavpina szivc-ok, rejtegetett szttz 
dohány egy kis szitában és a lngas oldalán a ki-
telepitett pipatórium jelezték a kop'erenczia naty 
jelentőségét. Maga Csongrád' Péter illő szokás 
szerint az asztr'tőnél elnökölt, n>'g jobbján aggodé 
hitvese trónolt. A család rózsabimbója, Annuska 
balról plt az ászt?'főnél  és He:ne verseit olvasgatta. 

Azután a nagyapa és nagymama következtek 
biz?'mas közelben egymáshoz és végül Zsíros Ba-
lombéi. a város leggazdagabb hentese, a ki kereszt-
apai minősége folytén  szintén just formált-a  La-
C7>ka jövöjébez. 

Itt az ideje, ugjmond a családfő,  hogy tanács-
kozzunk a Laczi jövője felett. 

Az, a mai gyermekek legnagyobb átka, bogy 
szülőik minden methódus nélkül taníttatják és ne-
velik őket drága pénzen, a nélkül, hogy fejlődő 
korukban már egy bizonyos, tehetségüknek áa báj* 

láthatatlan kéz nagyot ütött a szivünkre. 
Fölrezzentünk. Megdöbbenve látta a magyar, 
hogy még él, hogy nem halt meg ! Mintha 
csak álom lett volna az egész ! Hosszú, zsib-
basztó álom, melyből csak most ébredett föl, 
évszázadok múlva. A kinos agonia megszűnt. 
Megrázta magán a szégyenitő rozsdás lán-
czokat s íme a láncz kettétörött, csörögve 
lehullutt. Az alvó oroszlán fölemelte  fejét  s 
mint czérnaszálat tépi széjjel a bilincseket, 
melyeket ellenei reáraktak. A leányzó nem 
halt meg, csak szunnyadóit. 

As öregek lassú, conservativ, minden 
újítástól rettegő táborát háttérbe szorítja az 
ifjú  Magyarország tüze, lángoló lelkesedése, 
Petőfi,  Jókai, Vasvári lángszelleme egy csa-
pásra teremtik meg azt, a miért őseink hosz-
szu évszázadokon keresztül hiába küzdöttek. 
Márczius 15-ikét nem vérbetükkel fogja  Clio 
ércztáblájára vésni, ez a szabadság hajnala, 
mely tavasz beköszöntésével mosolyogva, 
derűs égboltról árasztja el sugaraival a föl-
det. Nem kardok csattogása, hanem öröm-
mámorban uszó nép csókjainak hangja, nem 
lánczok csörgése, hanem ogy nemzet ttdv-
rialma, nem csatakiáltás, hanem a szabad-
ság bajnokainak dalai tölt'k el örömmel, lel-
kesedéssel az egész magyar hazát 

Nem akarom Ieirni c nap történetét. 
Ismeri azt ugy is -minden-magyar hazafi.  A 
12 pont, országgyűlés, felelős  magyar mi-
nisztérium, sajtószabadság, Táncsis kiszaba-
dítása, este a színházban díszelőadás, Bánk-
bán, egy tragikus véget ért költő legnagyobb 
elismerése, méltatása s a Talpra magyar, 
melynek szabadságra liivó szózata feltüzelte 
minden magyarban a vért., magasan lobog-
tatta szivének hazafias  lelkesedését. Ezek a 
nap eseményei ! S azután . a kamaillla 
beavatkozása, mely egy tollvonással, keresz-
tülhúzza a nemzet reményét, elért eredmé-
nyeit. — V. Ferdinánd lemond a trónról. 

lamuknak legjobban megfelelő  pályára szánnák 
őket. Pei'ig iránytű né'kP' a legjobb hajó is rzél-
tp'annl evez a nagy tengeren és ez magyarázza 
meg azon köríVménj; is, hogy a tp-ir't embere'; 
küzPI annyi zül' k el, annyi lesz a sze'^ir' proleté1-. 

Helyest He'yesl volt a család e&ybelir-<ţz6 
véleménye. 

Azután megeredt az egyetlen flu  jövője felet1' 
nagy vita, Csongrád Pété1', mint rer'is életnéze-
tekk"' b'>ó ember azt akarta, hogy a Laczi keres-
kedő legyen, mert mpnapság, cssk a kf-esk^dőnek 
van jövője. N'ncs a ha\; ft-etés  szűk és sovány 
korlátai közzé szorítva és igy alka'ma van a be-
csü'etes vagyonszerzésre. Eeyszévp' p< ő indítvínya 
az volt, hogy Laczika végezzen négy gimná';t"not, 
lépjen onnan a kereykede'wi akadémiába, azután 
gyakornokoskodjék pír évig egy nagy üzletben 
mig végre önáhósithatja magá'. 

Ezen terv ellen kézzel lábbal sietett tilta-
kozó a háziasszony, ő mint anya nem eníei'heti 
meg, hogy a lángeszű s nagy hivatásra született 
gyerekből pud''f>priuger  legyen. Litczika jogász 
lesz. A jogi pé'ya az efcyrdCi,  a hol olypn tehet-
séggel megáldott ifjú  m'nt Laczika kariért csinál-
hat. Lehet biró, de lehet miniszter is. 

Egyszóval nagyon megoszlottak a vélemények. 
A nagyapó köszvényére tek'ntettel, s'.t pkarta, 
hogy Lacz^a orvos legyen, a nagymama, ki sz^rnt 
csak azí't élünk, hogy istenuék tetsző dolgot cse-
lekedjünk, azt kivánta, hogy legyen Laczika pap, 
ki tudja, az ilyen np^yeszü ember lehet még idővel 
püspök is, vagy herczegprimás. 

Annuska, a ki túljárt a tizenhét éven és ti-
tokban sürün sands'itott az ablakredőny mögül az 
utczára, a mellett szavazott, hogy katona legyen, 
még pedig huszártiszt. Oh, mertninca az istennek 
szebb, daliásabb teremtése, mint a lovon nyargald 
büairtlut. 

Diadalra jut a reakczió. A magyar ilgyek 
vezetését Kossuth veszi kezeibe, hogy fegy-
verrel védje meg a 15-iki vivmányokat. 

Állottak elő Messiások, félistenek,  kik 
— mint a tűzoszlop a messze sivatagban, 
előljártak, lelkesitettek. — Maga a nemzet 
Tyrtaeűsa ott zengett a csatatéren, egyik 
kezében a kard, másik keze a lant idegeit 
veri s a csodahangokba belevegyül a riadók 
harsogása, az ágyuk döreje ! 

Világos ! . . . S ezzel lehull a lepel a ma-
gyar nemzet hajnalára. Egy hosszú évtize-
den keresztül a rémuralom vérfagyasztó  ke-
gyetlenségei, egy virágában elnyomott nem 
zetnek sajgó fájdalmaktól  kisajtolt jajjai 
hangzanak szerte-széjjel a hazában s kiál-
tanak a jobb jövőért, melyet a költó 
szózatában megjósolt vagy a nagyszerű ha-
lálért, hol a temetkezés fölött  egy ország 
vérben áll. 

S elkövetkezett. Nem a halál, hanem 
az élet. Lépésről-lépésre haladt elő a nem-
zet; alkotmányos jogainak kivívásában min-
den talpalatnyi tért a legnagyobb erőfeszi-
léssel kellett meghódítani. S meghódította 
Kitartott a gyászos napok alatt, de nem ra-
gadtatta el magát akkor sem, midőn látta fö-
lényét, midőn a király békejobbját nyújtá 
felé.  S elkövetkezett az 1867-iki kiegyezés és. 
Most, hogy 27 év múlva visszagondolunk a 
67-ik évi országgyűlés alkotásaira, hálávt.1 kell 
megemlékeznünk azokról, kik alkotmányos 
életünk fejlődésének  alapját lerakták. Ezen 
alap ped'g a márczius 15-iki eseményekben 
gyökerezik S ha nem is valósittattak meg 
teljesen azon követelések, melyeket a nem-
zet akkor támasztott, nincs kizárva, hogy a 
körülmények kedvező alakulásával Magyar-
ország el fogja  érni azt a magaslatot, mely 
1848. nagy ferfip'  emelték. 

Mert közjogí'ag magaslat volt az, melyre 
feljutni  ismét minden iga", magyarnak leg-

Legntóljára szólalt meg, de azntán a legdü-
hösebben írvelt Zsiros Balpmbér, a k< két emele-
tes lií-ára, nagy vagyonára és impozáns hálájára 
hivatkozva, azt akarta, bogy Laczika d;szuókeres-
feedő  legyen. Ez a legjövedelmezőbb és legprakti-
kusabb fogls'kozás  és ha nem is olyan ideális, de 
hát vé-rre ií>, ideálokból nem élhet meg az ember, 

A Z-iiro* Balambér tervét a család egyban-
gy'ag és mély <nd<gnáczióvsi utasította vissza. A 
mama csakhogy el nem ájult Laczika keresztapjá-
nak planuma felett  és s!»va tiltakozott: Inkább 
ma hp'jon megl Bár iukább meg se szültem volna. 

Szót szó követett és a család csökönödébe, 
indokolatlan nagj :aváfcyé*a  és büszkesége fölött  a 
keresztapa olyan éktelen dühbe jött, bogy szörnyű 
baraggp1 távozott. 

Bolondok vpţytok I Hát süssétek meg a Arii-
tokat. Bizony nem lesz belőle semmi. Ám, ha ugy 
megvet°>tu,< a dis/nókereskedői pályát, vessetek 
meg engem is. Alásszolgája I 

És ezzel vágtatott haza, n>int neki bő-
szi'lt paripa. A Froumntok nem gyűlölték ugy a 
Rislereket, mint Zsi'-os a Csongrádi famíliát  azon-
túl. Soha iné* a házuk tája fe'é  sem tekintett. 

* 
E'-DfU  egy év, Laczika a második gimná-

ziumba került és a reményteljes css'ád még mindig 
nem tudta, hogy mi lesz a fluból. 

Szeptemberben uj csp'ádi koi'ferenczia  volt, 
de újra eredmény nélkül. 

Most a nagymama heveskedett, hogy az ő 
(li-ága unokáját nem papnak aks-ják nevelni, ott 
bagyta a hí'át lan gyermekeket s e'nent lfVni  a 
város végére. 

Egy év múlva követte őt városvég! magá-
nyába a nagyapa is, a k<nek fájds'nias  köszvényén 
nem tudtak segíteni az orvosok. Mikor ugyoMi* 
Laczika a harmadik gimnáziumba lépett, a nagy-
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forróbb  vágya, legnagyobb óhaja. A 67-iki 
kiegyezés nem fix  pont, melyet semmiféle 
irányban mozgatni uem lehet, hanem alap, 
melyet fejleszteni  kell, bárha sajnosan kell 
konstatálnunk, hogy a lefolyt  27 év alatt 
közgazdasági, társadalmi és kulturális tekin-
tetben óriási lépést tettünk ugyan előre, az 
utókor megfogja  rólunk állapítani, hogy a 
közjog terén haladás ez idő alatt a legcse-
kélyebb mértékben sem mutatkozott. 

Nem politizálunk, csak tényt emiitünk. 
Márczius 15-ike emlékénél pártszempontnak 
közrejátszani nem szabad. Ezen nap nem 
egy párt, hanem a magyar nemzet ünnepe, 
eszméi minden hazafinak  ideálja. 

S ha ezen eszmék élnek szivünkben s 
ezek megvalósitáHára törekszünk, akkor emel-
jük ki legméltóbban a márczius 15-iki nagy 
férfiak  érdemeit, de felemeljük  magunkat is 
arra a magaslatra s megteremtjük a nemzet 
lételének alapját, mert, mint a költő mondja : 
„Nép, mely dicsőt, magasztost igy magasz-
tal, — abban van élni hit, erő s akarat*. 

= Házassági hirdetés aluli felmentés. 
A belügyminiszter a közelebbi napokban körrende-
letet küldött a törvényhatóságokhoz s kimondotta, 
hogy a házassági hirdetés alnl felmentést  azon 
törvényhatóság elsó tisztviselője adhat, kinek hatás-
köre területén van a házasság kihirdetésének elren-
delésére illetékes anyakönyvvezető székhelye. Ba a 
kihirdetés alul való felmentésre  több törvényhatóság 
elsó tisztviselője illetékes, a házasulók közülök sza-
badon választhatnak. Ha a törvényhatóság elsó 
tisztviselője a felmentés  iránti kérelmet megtagadja, 
a házasulók a belügyminiszterhez folyamodhatnak 
felmentésért.  A felmentés  kérelmezésénél bemuta-
tandók a házasulók születési bizonyítványai, vagy 
az ezeket helyettesítő okmányok, úgyszintén azok 
az iratok, melyekből kitűnik, hogy a házasulandók 
között házassági akadály nem forog  fenn.  Oly ok-
iratokat, melyek az alispán által egyáltalában nem, 
vagy nem kellően értett nyelven vannak kiállítva, 
a feleknek  saját költségükén hiteles magyar fordí-
tással ellátva kell bemutatniok. Felmentés csak 
akkor adható, ha a házasulók személyesen szóval, 
avagy hitelesített okiratban kijelentik, bogy legjobb 
tudomásuk szeriut közöttük házassági akadály nem 
forog  fenn.  A kérés, vagy a helyett felveendő 
jegyzőkönyv 50 kros bélyegilleték alá esik. 

= A vasút megnyitására vonatkozólag 
egy szerintünk képtelen hirt közölnek nekünk Buda-
pestről. E szerint állítólag br. Dániel Ernő keres-
kedelmi miniszter a sepsi-szentgyörgy—csik-szeredai 
vonal megnyitásának kérdését a miniszteri tanács 
elébe vitte volna, a hol talán azt határozták volna, 
hogy e vonalt is a gyimesi vonallal egyidejűleg, 
vagyis 1697. október hóban fognák  megnyitni. Ez 
ugy közgazdasági, mint kereskedelmi politikai szem-
pontból oly indokolatlan és képtelen elhatározás, 
hogy nem akarunk hinni e hír alaposságában. Mert 
egy kész vasutat, mint a milyen sepsi-szentgyörgy— 
csik-szeredai vonal, nem adni át a közforgalomnak, 

apó veszett össze csúfosan  a famíliájával,  a miért 
Laczikát nem az orvosi pályára akarták adni. 
Mindebből azt látom — mondotta — hogy ti azt 
akarjátok, bogy sohasem gyógyuljak ki a köszvé-
ny bői, pedig érzem, hogy csak az én drága 
unokám, a Laczika volna képes ebből kigyógyítani. 
És mert a makranczos Annuska még mindig huszár-
tisztnek szerette volna látni a bátyját, a szülök 
könyörtelenül férjhez  adták a leányt egy élesztő 
gyároshoz. 

Mikor végre a Laczika a VIIl-ik gimnáziumba 
került, a családi kanfereoczia  már csak kéttagn 
volt. Hanem azok aztán annál konokabbal karczol-
tak érte. Csongrádi Péter még most sem mondott 
le azon tervéről, hogy *z immár Lászlóvá avan-
zsirozott Laczika kereskedő legyen, mig Csongrá 
diné még mindig a jogi pálya mellett harczolt. 

Ez a nézeteltérés oly heves konfliktusra  adott 
okot, bogy tromfra  tromf  következelt és Csongrádi 
— szinte restellem kiírni alaposan helyben hagyta 
feleségét,  hogy az meg sem állt az ügyvéd laká-
sáig, a kivel aztán megindittatta a válópert bru-
tális férje  ellen. 

A család büszkesége, egyetlen reményteljes 
csemetéje, a Lászlóvá avanzsirozott Laczika pedig 
sikeresen tette le az érettségi vizsgát és mihelyt a 
matnrust a kezében szorongatta, első dolga volt, 
hogy beleszeressen a városban működő ripacs szín-
társulat festett  arczu naivájába. Minthogy pedie a 
színtársulat szeptemberben Turkevére tolta Thespis 
vándor kordélyát, hát Laczika is átment Turkevére 

SiTuSÍS. e , b w n i 9 ,80 ide41ját'» 
n . J ' n i p?diK «"k kell az embernek, Lacziká-
nak ió hangja volt, hát beállott korístának. 

erre nincs más találóbb kifejezés,  mint a mit a 
miniszterelnök ur mondott a vasút megnyitása 
ügyében eljárt deputáeziónak deciember elején, 
minthogy ez egyedül álló vagy megfoghatatlan  kép-
telenség. Maga a t. kereskedelemügyi miniszter ur, 
de as államtitkár ur is egy szóval sem hangoztat-
ták, bogy a kész vasutat nem nyitják meg, legfel-
jebb az államtitkár ur hangsúlyozta, hogy a válla-
lat ne követeljen a korábbi megnyitásért semmi 
külön jutalmat, s most, midőn a vasút késs és a 
vállalat sem szól semmit a jutalomról, a gyimesi 
vonal elkéssitéséig halasztani el a vasút megnyitását, 
az annyit tesz, mint be nem váltani az Ígéretet, a 
mi pedig politikai embereknél kettős súlyos beszá-
mítás alá esik. Azt nem is említjük fel,  hogy két 
megyét zár el a minisztérium ez által a vasút 
áldásaitól, s hogy épen két oly megyét, mely 
talán épen a vasútra való tekintetből elejtette a 
választásoknál a régi kipróbált ellenzéki képviselőit 
is és helyettük uj kormánypárti erőket küldött a 
képviselő házba. Fel is hívjuk képviselőinket, név-
szerint G y ö r f  f  y Gyula, E gy e d i Arthur, L á-
z á r Menyhérth és V á r o s s y Gyula urakat, hogy 
nyílt ülésben interpellálják a szakminisztert, adja 
elő az okokat, melyek miatt daczára a vasút készen-
létének nem adja át a közforgalomnak.  De a kép-
viselők a miniszternek megkérdezését kerüljék négy 
szem között, mert mi is akarjuk hallani az okokat 
és különben is kétségtelen, hogy a közvéleméuy 
előtt nehezebb a miniszternek valamely kérdést le-
rázni a nyakáról, mint négy vagy hat szem között 
egy képviselő előtt. Elvárjuk pedig az interpellá-
cziót a képviselőinktől, mert mi őket nemcsak 
szavazni küldöttük fel,  hanem azért is, hogy a 
székely érdekeket nyilt ülésben is hangoztassák és 
azok elhanyagolását érdemszerüleg ostorozzák. 

- A vasút mentén levő párhuzamos 
ÓS átjáró utak átvétele. A sepsi-szentgyörgy— 
csik-szeredai vasút építése folytán  szükségessé vált 
utáthelyezések, állomáshoz vezető utak, utjárók és 
párhuzamos utak az építés vezetőség jelentése sze-
rint annyira elkészülvén, hogy azok a vasút meg-
nyitása esetén használatba átvehetők, - nevezett 
felügyelőség  megkeresése folytán  a közigazgatási 
bizottság azoknak felülvizsgálását  és átvételét f.  hó 
9-ére kitűzte s aznap foganatosította  is. A bizott-
ságban a törvényhatóság részéről a megye alispánja, 
a közigazgatási bizottság részéről Papp Domokos 
kir. mérnök és dr. Fejér Antal bizottsági tag vet-
tek részt; jeleuvoUak továbbá az érdekelt községek 
megbízottai. A felülvizsgálat  a csik-szeredai állo-
mástól kiindulólag vette kezdetét, s Tusnádon alul 
a megye határán ért véget. Egy lépéssol tehát 
közelebb jutottunk a vasút megnyitása s a forga-
lomnak való átadásához. 

— Gondnok választás Csik-Somlyón. 
A csik-somlyói Szent-Péter egyházmegyét alkotó 
Taplocza, Várdotfalva,  Csomortán, Csobotfalva  köz-
ségek hívei a Csedó János halálával megüresedett 
gondnoki állásnak választás utjáni betöltésére folyó 
hó 6-án a plébániális lakba összejöttek, hol az el-
nöki tisztet Murányi Kálmán felcsik-kerületi  főespe-
res ur teljesítette. Ezen választást egy korábbi 
választás előzte meg, mely a szocziális elvek túl-
súlyra emelkedése miatt akkor eredményre nem 
vezetett. A jelszó ugyanis az volt, hogy „nadrá-
gos ember" nekik nem kell a gondnoki állásra, 
mert abban nem bisnak meg, tehát maguk közül 
válasstnak; azonban n .harisnyás* ember szemé-
lyében akkor megállapodni nem tudtak. 

Ezúttal a választás sikerült a a többség a 
.nadrágos" osztály mellőzésével megválasztotta a 
maga .harisnyás" emberét taploczai Gyórpál János 
^curator) személyében,, ki már most nemcsak névleg, 
hanem a valóságban is curátor lett. Beadatott 310 
szavazat, miből Győrpál János kapott '21*2 szavaza-
tot, Paál Gábor fögymnasiumi  tanár 59-ct éa Csedó 
István ügyvéd 46 szavazatot. 

Bár egyénileg Gyórpál János ellen kifogás 
nem tehető, de tekintve 70 éven felüli  korát lehe 
tetlennek tartjuk püspök ur ö nagyméltósága általi 
megerősítését. A mint tudjuk a Szt-Péter egyház 
megye bálványozó terjedelmes havasaiban igen 
nagy értékű jövedelmi forrással  bir, melynek czél-
szerű kihasználása, értékesítése, s legfőképpen  a 
telepitvényesek által birt fekvŐBÓgek  tisztázása, 
megváltás alá bocsátása, vagy visszaszerzése ahoz 
értő egész embert követel a gondnoki állásra, ki 
az egyházmegyét, ugy a bíróság előtt, mint azon-
kívül a tudással ós méltóan képviselhesse; már 
pedig est a megválasztott gondnoktól várni nem 
lehet. 

dekkel tudatni, s a községi honvédnyilvántartókat 
arra utasítani szíveskedjenek, bogy as életben levő 
honvédek névsorát f.  év máccius 14-ig beküldeni, 
esetleg 15-én itt e honvédegylet elnökének beadni 
igyekezzenek. B. 1. 

™= Mározlus 15. A cslkmegyei honvédegylet 
alapszabályainak 1. g-a értelmében a f,  évi már-
czius 16-én évi rendes nagygyűlését Csik-Szeredá-
ban a délelőtti órákban, a Csillag vendéglő nagy-
termében meg fogja  tartani, és ugyan e napot, az 
1848-ik évi márczius 16-ének évfordulóját,  mint a 
szabadeazmék magasztos diadalának napját templomi 
bálaadó isteni tisztelet áldozásával is megünnepli. 

A gyűlés és ünneplés sorrendje esetleg később 
fog  közöltetni; miről a csikmegyei köiségek t. ez. 
elöljáróságai azon kóréaael értesíttetnek, bogy est 
a községben még életben levő 48—40-beli konyt* 

Csikmegyei gazdasági egyesületből. 
— Igazgató vilin tm. filés  február  17-én *) — 
A gazdasági egyesület igazgatósága Becze 

Antal alispán elnöksége alatt, élénk érdeklődés 
mellett tartotta ülését, melyen a tagok szép szám-
mal voltak jelen. 

Jelen voltak Böjthy Endre, Márton Ferencz, 
Antal József,  Tompos János, Madár Mihály, Sánta 
Simon, Bara János, Szántó József,  Lázár Domokos, 
Mihály Ferencz, Kertész István megyei vándorta-
nító és Szigeti Warga László a főldmiv.  miniszté-
rium által kirendelt vándortanító. 

Előadott: Nagy Imre titkár. 
Az ülés megnyitása után, a tárgysorozat meg-

kezdése előtt, titkár szót emel s azon alkalombél, 
hogy Becze Antal alispán urat, az egyesület érde-
mes elnökét, király ő felsége  a közügyek terén 
szerzett érdemei elismeréseül, a vaskoronarend ér-
dem-keresztjével tűntette ki, meleg szavakban üd-
vözli elnököt az igazgató-választmány nevében. 
Kéri, hogy ama nagy tevékenységgel, lelkesedéssel 
és hajthatlan buzgósággal, melylyel eddig az egye-
sületet vezette, azt tovább is vezetni s az általa 
képviselt közgazdasági és gazdasági érdekekért 
közreműködni szíveskedjék. 

Igazgató-választmány tagjai állva hallgatták 
meg az üdvözlést s végül lelkesen megéljenezték 
elnöket. 

Az elnök meghatottan mondott köszönet a 
megemlékezésért s kijelentette, hogy valamint ed-
dig, agy ezutáu is legfőbb  törekvései egyikének 
tartja, bogy Csikvármegye gazdaközönségének 
ügyeit odaadással és híven szolgálja s kéri, hogy 
ez irányú törekvéseiben, valamint eddig, ugy ez-
után is az igazgató-választmány támogatására szá-
mithasson. 

Az éljenzés lecsillapulta után a 33 pontból 
álló tárgysorozat letárgyalására tért át a választ-
mány, melyek közül kiemeljük a következőket. 

A gazdasági egyesület országos szövetségébe 
való belépés egyelőre három évre elhatároztatott, 
a mennyiben az évi dij fizetést  az egyesület anyagi 
ereje engedni fogja. 

Tudomásál vétetett az országos gazdasági 
egylet azon megkeresése, hogy a vármegyei mező-
gazdasági bizottság teendőinek az egyesületre le-
endő rnbázása végett lépést tegyen a választmány. 
Ez ügy vármegyénkben már meg van oldva s as 
egyletnek mint mezőgazdasági bizottságnak nj alap-
szabályai már meg is vannak erősítve, melynek 
alapján az egyesület igazgató választmánya ható-
sági jogkörrel ruháztatott fel. 

Földmivelési miniszter nr a gazdasági isme-
retek terjesztése tárgyában szaktanácskozmányt 
hívott össze, melyre az egyesületet is felhívta,  hogy 
képviselőt küldjön. Ezen szaktanácskozmányon az 
egyesületet dr. Bochkor Károly alapító tag kép-
viselte s eljárásáról értesítését be is küldötte. Az 
igazgató-választmány jegyzőkönyvileg fejezte  ki 
köszönetét dr. Bochkornak. 

Hosszabb előterjesztést tett titkár a vallás 
és közoktatásügyi minisztérium azon leiratára, mely 
szerint a gazdasági egylet és a csíkszeredai gaz-
dasági iskola működésének összhangba hozása iránt 
felterjesztett,  javaslatot nem találta jóváhagy-
hatónak. 

Az indokolt előterjesztést az igazgató-választ-
mány elfogadta  s felirat  küldését határozta el ogy 
vallásügyi, mint földmivelésflgyi  miniszterekben; 
egyúttal felkéretni  határoztatott a vármegye tör-
vényhatósága, hogy az iskolának öt osztályra való 
kibővítése s a földmivelésflgyi  minisztérium ható-
sága alá való rendelése iránt szintén feliratot  in-
tézzen. 

Paláncz Sándor faiskola  kezelő tanítónak ké-
résére az egyleti faiskolából  gyümölcsfa  vadonczok 
utaltattak. 

Jóváhagyta igazgató-választmány elnökségé-
nek azon intézkedését, melylyel a járási mezőgaz-
dasági bizottságok tagjait kijelölte s a törvény-
hatóságnak bejelentette. Egyúttal elhatároztatott, 
hogy a járási bizottságok elnökei felhívassanak, 
hogy a tavaszi tenyészállat vizsgálatok alkalma-
zása a szemlebizottságok olyképen alakíttassanak 
meg, miszerint a hivatalból jelen levő tagokon kí-
vül, csak egy-egy bizottsági tag részére vétessék 
igénybe napi és fuvardíj,  mert az Összes tagok 
igénybevételével a községek tetemes kiadásokkal 
terheltetnének. E végből a járási bizottságok is 
olyképen alakíttattak meg, hogy a választolt ta 
gok 1- hetőleg a járás székhelyén lakók közül je. 
lökettek ki. 

Az ujon alaknlt gyergyói gazdasági-egyletnek 
a volt gyergyói gazdakör vagyona átadatott. 

Beható tárgyalás Után elfogadtatott  az egy* 
let titkára által egy vármegyei tflzbiztosltó  inté-
zet létesítése iránt készített szabályrendelet ter-
vezete, melynek a törvényhatósághoz való beter» 
jesztése határoztatott ej. 

*) Tárgy halmai miatt késett. 
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A csongrádmegyei gazdasági egyletnek apa-
raszt-szocziálizmus tárgyában pártolás végett meg-
küldött átiratára hasonszellemü felirat  küldése 
határoztatott földmivelési  minisztériumhoz. 

A megyei cséplégépnek egy kisebb és köny-
nyebb géppel való becselésére elnök felkéretett. 

A kertészeti szakosztálynak engedély adatott, 
bogy a vasút mentén szükséges gyümölcsfa  oltvá-
nyokat kiadhassa, vándortanítónak pedig arra, hogy 
a tavasz folytán  a tagok közt kiosztandó takar-
mány-magvakat megrendelhesse. 

A folyó  évi közgyűlés idejének és tárgysoro-
zatának megállapítása elnökségre bízatott. 

Ezzel az ülés, több még felmerült  folyóügy 
letárgyalása ntán véget ért. 

F a r s a n g ulAn. 
Nem szeretem a bevezetéseket, kivévén azon 

esetet, ha ezt hölgyekkel kell tenni. De azért elóre-
bocsatásképen mégis ki kell jelentenem, hogy a 
fenti  czim alatt nem az elmúlt farsang  gyönyöreit 
és vigalmait akarom elsiratni, mert sajnos, az én 
élemedett koromban nem sokban különbözik a nagy-
böjt húsevő napjától. Hanem épen ellenkezőleg, 
nagyon is köznapi gondolkozással taglalván és fir-
tatván annak érdemeit, ugy találom, hogy ókeme, 
(a farsang)  rossz termést produkált mind az állam, 
mind az iskola kasszájának. 

Mert, hogy is vala csak ? Ugy t. i. hogy a 
csiki arany fiatalság  harisnyás kontigense, mint hír-
lik, nem tánczolt. Legalább .bélyegesen" uem. A 
miből következik, hogy sem a stemplinek nem vala 
kelete, sem a nyomorult iskolák pénztárainak be-
vétele. — Hogy pedig ezt a helyietet a felsőbb 
hatóságok szándékosan teremtették volna meg, mint 
némelyek állítják, azt józan ember alig hiheti el; 
hisz igy volt ez évekkel ezelőtt is. — De hogy 
tanulság is rejlik benne, azt megint csak az tagad-
hatja, a ki a meszelt házon nem ismeri fel  a me-
szet. — Mert tény az, hogy ennek a helyzetnek a 
törvényben előirt sokféle  bélyeg az oka, s illetékes 
hatóságok minél szigorúbban ügyelnek a törvény 
betartására, annál szomorúbb lesz a helyzet. 

Annak a szegény, elcsigázott nép gyermeké-
nek alig vau egy-két elmulatni való krajczára; s 
mert 12 frt  50 krajczárt egyszerre leszurkolni nem 
épen könnyű dolog, inkább nem tánczol, avagy ha 
tánczol is, csak titokban, a törvény szándékos meg-
szegésével. — Az elöljáró pedig, a ki a viszonyo-
kat jól ismeri, inkább szemet huny ai ártatlannak 
vélt törvényszegés fölött,  hogysem a saját ifjúságát 
büntettesse. Ki is venné ezt tőle rossz néven? Hí 
szen azt miudenki ugy tudja, mint én, hogy az 
izgékony vérű székely ifjúságnak  égetően szüksége 
van erre, hogy duzzadó erejének fölöslegét  a test-
edző és tüdóerösitő tánczban tombolja ki, ügyesit-
vén és ruganyossá tévén azzal testének mozgását 
is. (A tepenták legéuyek rendesen nem tánczoaok*). 
Ha pedig erre neki alkalma nincs, a tánezdijat 
megissza a korcsmán, miből rendesen következik, 
hogy izmainak izgó, viszkető erejét „egyesületi" 
verekedésben hozza működésbe. 

Ezen állapotnak tétlen szemlélését Isten, haza 
és társadalom ellen elkövetett vétkes mulasztásnak 
tekintem, a mi fölött  nemosak elmélkedni érdemes, 
hanem hazafiúi  kötelesség rajta segiteni is. Ennek 
pedig a módja olyan egyszerű, akárcsak egy tanító 
délebédje. S miudamellett ama bizonyos szalona is 
egéss lenne, meg annak a pajtása, a káposzta is 
zsiros lenne. A kérdés megoldása, az én falusi 
esiem szerint a következő volna : 

Egyeznék ki a kir. kincstár a községekkel, a 
tánozmulataágokra vonatkozólag, egy-egy egész évre, 
b é l y e g á t a l á n y o k b a n . És én bistos vagyok 
benne, hogy a községek, as utóbbi 6 év átlagának 
másfélszeresét  is sió nélkül megadnák, azon enged-
mény ellenében, hogy a tánozengedély jogát tetszó 
sök szerint kihaszuálhassák, a az iskolák pénztárait 
gazdagíthassák. Ezzel természetesen nyerne az állam 
is, az iskola is, talán a község is, meg aztán az 
ifjúság  is. 

Nem inerném ugyan állítani, hogy ezen javas 
latom a puskapor feltalálásával  rokonságban állana; 
•ót ha valaki naivnak találja, azzal sem törődöm. 
Tessék jobbat k: bökkenteni. De hogy a jelenlegi 
állapot helyesebb és kedvesebb volna, az ellen — 
a kéznek és Iáinak minden kitelhető gesztusával 
— tiltakozom. — A tárgy fontossága  annyit minden 
esetre megkívánna, hogy a pémügyi szakban ós 
törvényekben járta* uraságok méltóztatnának hoziá 
szólani. 

— s, 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Eljegyzések. Kézdi-lembényi Zs ig -

mond L á z á r Rimaszombaton állomásozó m. kir. 
csendörhadnagy folyó  hó 6-án eljegyezte K o n t z 
E1 i z kisasszonyt Csik Szépvizről. Gratulálunk I — 
G y e r g yó-A 1 f  a I u b a n február  28-án jegyezte el 
S z a b ó I s t v á n ar Gereö f fy  F e r e n c z 
ügyvéd s földbirtokos  kedves leányát, I r é n t — 
P a l á s a M á r t o n , a kézdi-vásárhelyi állami pol-

*) Mriowit UMék BiglHiUuall - 1 

gári iskola jeles tanára jegyet váltott ugyancsak 
a kézdi-vásárhelyi községi leányiskola kitűnő taní-
tónőiével, T a n b e r B ó z a kisasszouynyal. A kö-
tendő szép frigyhez  melegen gratulálunk I 

— Személyi hirek. B ú z á s Mihály 
tb. Kanonok, csik-szentmártoni plébános az alc&ik-
kászoni esperesi kerület esperesi teendőitől saját 
kérelmére fölmentettetvén,  helyébe Veress Antal 
nagy-kászoni plébános neveztetett ki ezen kerület 
fnngens  alesperesévé. Pu«kás Tamás csik-
madarasi plébános nyugalomba vonulván, Jakab 
Lajos alesperes, csikszentmihályi plébános hasonló 
minőségben Csik Madaratra, Miklós István 
plébános HodosrólCsik-Szentmibály ra helyeztetett át. 

— Sorozás. Az idei sorozások a megyében 
következő sorrendben fognak  történni: Márczius 
23.. 24. és 25-én a kászon-alcsiki; 26., 27., 28., 
29., 30., 31 én a felcsiki  járásban; április 2-án 
Szereda városában; április 5., 6., 7., 8. és 9-én a 
gyergyó-szentmiklósi s l2-én a gyergyó-tőlgyesi 
járásban fogja  a fiatalság  sorozását végezni a 
Borozó-bizottság. 

— Márczius 15. A c s i k s o m l y ó i róm, 
kath. t a n í t ó - k é p e z d e i f j u s á g a a z  1848/49-
iki nagy események emlékére, folyó  évi márczius 
15-én (bétfón)  délután 3 órakor az intézet rajzter-
mében ü n n e p é l y t rendez, melynek programmja 
a következő: I. Imádságom, szövegét irta Petőfi 
Sándor, férfl  négyesre szerzé Qál Ferencz, énekli 
az ifjúság.  2. Nemzeti dal Petőfitől;  szavalja Fan-
csali Áron III. éves t. j. 3. Népdalok az 1848-49-
iki szabadságliarczból, énekli Ambrus Kálmán I. 
éves t. j„ harmoniumon kiséri Iiajkó Máté III. éves 

j„ hegedűn kisérik Tankó Péter I. éves t. j. és 
Nagy Árpád II. éves t. j. 4. Márczius lö-ike. Jakab 
Ödöntől, szavalja Gál Imre III. éves t. j. &. Varázs-
virág (duett), éneklik Benke Lajos és Fancsali Áron, 
harmoniumon kiséri Ladó János III. éves t. jelöltek. 
6. A remete Berzsenyi Dánieltől, szavalja Zsögön 
Zoltán I. éves t. j. 7. Népdal-egyveleg férfikarra 
irta Fortuner Elek, énekli az ifjúság.  8. Monolog, 
előadja Meisel Rezső II. éves t. j. V. Azt álmod-
tam . . . (szóló) énekli Benke Lajos, harmoniumon 
kíséri Gál Imre III. éves t. jelöltek. 10. Szomjas 
ember tűnődése, előadja Bakó . Károly II. éves t. j. 
11. Kossuth-induló, énekli az ifjúság. 

A osikBomlyói róm. kath. főgymna-
si um .Önképzőköre' 1848. márcz. 15. emlékére 
f.  hó 16-én délután 4 órakor kezdódőleg ünnepélyt 
tart a következő műsorral: 1. Hymnusz. Énekli a ve-
gyes kar. 2. Alkalmi beszéd, tartja Bartha Balázs 

kör elnöke. 3. Költő és paraszt. Soupeétól. he-
gedűn játszák : Fejér József  V. o. t., Pitter Ferencz 
VII. o. t., Lakatos János VI. o. t., Gombos József 
V. o. t., Tóth Vilmoa VIII. o, t. 4. Talpra magyar. 
Szavalja Zlamál Károly VI. t. 5. Honfidal,  Hegedűn 
játszák Fejér József  VIII. és Pitfer  Ferencz VII. o. 
tan. Éneklik Zakariás Jenő I. o. t. (sopráu), Péter 
József  I. o. t, (alt), Pók Gyula V. o. t. (tenor), Ta-
más Lázár VIII. o. t. (bassus). 0. Pusztán. Irta 
Tompa Mihály, szavalja Váradi Albert VIII. o. t 
7. Nemzeti hymnusz. Énekli a vegyes kar. 8. Már-
czius 15. Irta Petőfi  Sándor. Szavalja Daradics Fé-
lix VII. o. t. 9. Czigánynók kardala. Verdei G.-től. 
Énekli a vegyes kar. 10. Marseillaise. Játsza a 
senekar. Minthogy meghívók szétküldve nem lettek, 
az ifjúság  ea uton hívja föl  az érdeklődók figyelmét. 

— Kiszámolás. Az 1897. évi február  27-én 
a csik-szeredai szegény gyermekek felsegélyezésóre 
rendezett bál összes bevétele 337 frt,  melyből felül 
fizetés  32 frt,  összes kiadása Ö22 frt  29 kr volt. 
A felülflzetett  32 frt  összeg a jótékony alap részére 
adatott át. A felülflzetók  uévsorát a rendező-bizott-
ság köszönetének kifejezése  mellett itt közöljük 
Brettsohneider N. 8 frt,  Szabó Géza 3 frt,  Demény 
Béla 3 frt,  dr. Fejér Dávid 2 frt,  Pohl Autal 2 frt, 
Madár Imre 2 frt,  Zsagamuoai Baptiszt 3 frt,  Szul-
tán Gergelyné, Lauozky József,  Nagy Sándor, dr. 
Fejér Antal. Rudolf  Mór, Szebenl Péter, Potoozky 
Antal, Győrfl  Ignáczné, Kováoa Lajos, dr. Filop 
Sándor 1—l frt.  — Végűi megemlítjük, hogy Mikó 
Ilka ó méltósága 60 frt,  Becze Antalné ó nagysága 
16 frt,  Veér György né ő nagysága 60 frttal  váltot-
ták meg jegyeiket, a miért a rendezőség nevében 
hálás köszönetet mond dr. Bocskor Béla, elnök, Ja-
kab Gyula, pénztárnok. 

— A csíkszeredai kerületi betegse-
gélyző pénztár tartalékalap javára ai „Estély 
folyó  hó 1-én folyt  le, mely ugy szellemileg mint 
anyagilag Igen jól sikerült. Már az első csárdásnál 
a jókedv annyira fokozódott,  hogy Pali prímásnak 
hatszor kellett a jó zamatu régi csárdásokat Ismé-
telni. A tánoi reggel hat órakor ért véget, B akkor 
is csak nehezen tudták a mamák a jókedvű fiatal-
ság karmai kőiül leányaikat haza vinni. Az Estély 
bevétele volt 133 frt,  kiadás 67 frt  7 kr, maradt 
tiszta jövedelem 66 frt  93 kr. Felülflzetók,  kiknek 
névsorát nagy számuk miatt itt nem közölhetjük 
fogadják  e helyen a rendezőség legforróbb  köszöne-
tének nyilvánítását 

_ t j j dohánygyár. A pénzügyminiszter 
által lepil-SMBtirOrgjOti felállítandó  dohánygyár 

építését a M. E. tudósítása szerint legközelebb 
megkezdik. A telek s nagyszabású gyár fölépíté-
sére és berendezésére 700,000 frt  van előirányozva. 
A gyártelepen 800 munkás és mnakásnő kap al-
kalmazást Egyidejűleg felfogják  építeni az erdélyi 
dohány árutárt is Kolozsvártt. 

— Érdekes művészetet nyújt a pár nap 
óta városunkban időző, Szopos Domokos-féle 
házban lévő p h o t o p l a s t i c o n . — A szebbnél-
szebb képeknek folytonosan  vannak megtekintói s 
nagyon gyakran megesik, hogy a képek megszem-
lélésének hatása alatt a néző egész oda képzeli ma-
gát. Ma, szerdán Pétervár és Moszkva, csütörtökön 
a Rajna vidéke, pénteken Spanyolország, szombaton 
Egyptom és Palaestina. Nyitva naponta délután 
6 órától este 9 óráig. Belépti-díj 20 kr. 

— Örvendetes hirpótlás. Mult számunk-
ban referáltunk  a gyergyó-szentmiklósi vereskereszt-
egylet jelmezes estélyéről s kiemeltük, hogy az est 
sikerét főképen  a szép jelmezeseknek köszönhették, 
azért a jelmezben megjelent hölgyek névsorát kö-
zöltük is; de a mint olvastuk, azonnal feltűnt,  hogy 
egy csinoB, aranyos magyar jelmezes kisasszony 

tévedésből kimaradt. Ez Lázár Ninuska, ki 
első sorban megérdemelte, hogy a névsorban benne 
legyen, azért e helyreigazítást kötelességünk volt 
megtenni. 

— Farsang. K o s a r a s t á n c z e s t é l y . 
Gyergyó-Alfalubau  február  28-án az olvasókör ja-
vára kosaras tánczestély rendeztetett, melyen hely-
ből s a környékből körülbelül 125-en jelentek meg. 

mulatság, melyet a kedélyesség B jó hangulat 
jellemeztek, 50 frtot  jövedelmezett az olvasókör 
avára. 

— A osik-rákosi iskola alap javára febr. 
23-án rendezett bál összes jövedelme 49 frt  40 kr 
volt, kiadás 29 frt  40 kr, s igy megmaradt az 
iskola alap javára 20 frt.  A felülfizetők,  kiknek 
névsorát itt helyszűke miatt nem közölhetjük, fogad-
ják ez uton a rendezőség hálás köszönetét. 

— A osiktaploczai műkedvelő társulat 
által a taploczai tüzkárosultak javára folyó  évi febr. 
19-én rendezett szinelőadásaal összekötött tánczinu-
latságból befolyt  106 frt  31 kr, melyből az összes 
kiadás 56 frt  31 kr levonása után 50 frt  az égel-
teknek leendő kiosztás végett átadatott a községi 
jegyző kérésére. A felülfizetések  13 frt  90 krt 
tesznek ki, melyért az égettek hálás köszönetet e 
helyen tolmácsoljuk. 

— Bűnös könnyelműség. Csik-Delhén 
Péter Lajos plébános udvarán a fiatalság  tánezot 
rendezett, mely alkalommal patrio more pisztolyból 
lövöldöztek a levegőbe. Bzabó János (a Józsefé) 
pisztolya ugy látszik rossz állapotban lehetetett, 
mert lövés közben felpattant  s egy éppen mellette 
lévő 11 éves gyermeknek arozát megsértette. A 
seb szerencsére nem veszedelmes, de esetleges na-
gyobb bajok elkerülése végett jó volna, ha a járási 
főszolgabíró  ur az ilyen lövöldözős mulatságokat 
egyszer a mindenkorra betiltaná. 

— A gyujtógató maoska. Ambrus Já-
nos újfalvi  székely gazda f.  hó 1-én reggel petro-
lenmot öntvén a lámpába, az ott lábatlankodó 
macskára véletlenül rá ömlött egy kis petróleum. 
A macska ez után a tüzelőre húzódott, a hol 
azonban petroleumos szőre meggynUdt i a meg-
rémült állat neki iramodván, felfutott  a szénás 
padlásra, mely csakhamar lángba borult a a gaz-
dának mindene leégett. 

— A „gyergyó-tőlgyesi olvasókör*, 
idei farsangi  tánczestélyét mult hó 31-én tartotta 
meg, mely minden tekintetben igen szépen sikerűit. 
Részt vett azon Tölgyes község értelmisége majd-
nem kivétel nélkül. Tánczban és jó kedvben nem 
volt hiány. Bevétele jegyekből 72 frt  50 kr, felül-
flzetésekből  26 frt,  összesen 98 frt  50 kr, kiadása 
74 frt  14 kr volt; maradt az olvasókör javára 
24 frt  36 kr tiszta jövedelem. A szíves felülflze-
tők fogadják  az olvasókör köszönetét. 

— Csik-Gyimesen folyó  évi február  hó 
27-ón az alakulófélben  lévő „Olvasókör" alap ja-
vára rendezett igen szépen sikerült tánozmulatság 
folyt  le ; melyen az intelllgenczia osztály különbség 
nélkül képvisolvo volt. A fesztelen  mulatság a leg 
jobb kedvben a reggeli órákig tartott. Hogy ezen 
elszigetelt helyen mennyibe Bikerült tánczmulatság 
volt, annak bizonyítására álljanak — és beszélje-
nek — a számok. Bevétel volt 68 frt  50 kr, kia-
dás 50 frt  60 kr. Az olvasó alap pénztára javárn 
posta-takarékba helyeztetett 18 frt.  Ezeu szép be-
vételben a számos felülflzetók  és Várossy Gyula 
országgyűlési képviselő ur 8 frttal  járultak ; 
melyekért fogadják  a nemesszivü adakozók ez uton 
ls hálás köszönetet ugy a rendezőség, mint a alap 
kasslését eiiköildktól. 



Márczius 10. c s í k i l a p o k 10. szám. 

— Kegyetlen flu.  András Sándor kászon-
impéri lakós mult hó 24,-én délután ittas állapotban 
a korcsmáról hazamenvén, nejéro és Lajos nevii 
fiára  rátámadt a meg akarta óket verni. Felesége 
ii2 ittas férjet  az ágyba lonyomta, s ekkor a fiu 
fejszét  ragadott s atyjának balláb szárára kéts.-or 
oly vágást inért, hogy a lábszár eltörött. Az anya 
ós fiu  — miután tettüket beismertek •— a fejszével 
együtt a szentmártoui járásbíróságnak átadattak. 

- „Ilyen még nem volt." Ez a régi szó, a roely-
meeliazudtolja Babbi Akiba ismeretes mondásit, hogy „Semmi 
som uj a nap alatt, ismét beigazoltatott. Egyszersmind be 
bizonyosodott, bogy hazánkban sok téren ép oly jeleset tu-
dnók' alkotni, mint Nyugat-Európa. Ki hitte volna például, 
hogy egy épp oly azép illusztrált folyóiratot  adhatnak ki 
Budapesten, mint Londonban, Parisban, Berlinben és Mutt-
gartban. Pedig mégis olyan az „Ezredéves Magyarország 
czimii családi folyóirat,  a melyet Budapesten (V., Vaca-
kflrnt  78.) a jól ismert Laurencic Gyula igazgató ad ki. A 
kétheti folyóirat  technikai kivitele a magyar ntomdászat és 
rajzmüvészet valóságul diadala. Ily impozáns, fényes  kulsot 
- túlzás nélkül állíthatjuk - egyetlen más európai lap sem 
mutathat fúl.  Az egészen eredeti és uj képek, - az elsu 
füzetben  számszerint 25 van — minden mübarát örömet ké-
pezhetik, a háromnyelvű szöveg nemzeti tendencziája minden 
hazafit  örümmcl tölthet el. A bárom nyelvű szöveg előnyeit 
nem kell kiilön kiemelni, mert hiszen nyilvánvalók. A mi az 
egyes képeket és czikkeket illeti, azt mondhatjuk hegy a ki 
sokat közül, mindenkinek ad valamit. Fontos ezikket találunk 
benne (.felféri  Mórtól, a melynek izime „Magyarország az 
l'.HW-ik évi párisi világkiállításon" érdekes csevegést a bécsi 
magyarokról (Uross Károlytól). „Magyarország és a külföld", 
(Kácscr Lipóttól), „A magyar tudományos akadémiáról" 
(llciurii'li Gusztáv egyetemi tanártól). Az illuslrácziók küzül 
egyet sem emelünk üi, mert ez nehéz feladat  Csak azt je-
gyezzük meg, hogy az olvasó kellemesen lesz meglepetve. 
Dicséretet érdemel még a pompás, színes jutalom-melléklet 
is Yastagli Uyörgjtiíl, a mely maga megéli a filzet  nevet-
ségesen olcsó árát. Ennyi elüny mellett az egyes szám ára 
40 kr , az előfizetés  negyedévre t frt  80 kr., amely ti számot 
larla'niaz. 1 la ezt a nagyszerű folyóiratot  megnézzük, önkén-
telenül e közlemény czime jut eszünkbe, hogy „Ilyen még 
nem volt" 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e i d . 
B. I. Szárhegy: Helyreigazítása oly csekélység, hogy 

azt egy lapban nevetséges volna közzétenni. 
S. G. Beküldött közleményére tér szilke miatt csak a 

jövő számban válaszolunk. 
J. S. Ditró. A beküldött ezikket csakis hirdetésbe kö-

zölhetjük, minek 1-szcri közlese 2 frt  HO kr. 
B. J . Tapasztalhatta, bogy verset csak kivételes alka-

lomkor közlünk. A beküldött ebben már csak azért sem része-
sülhet, mert ollózás s mint ilyen, csak a szerző engedelmével 
volna közzétehető 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és L A P T U L A J D O N O S : 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 3660—1897. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság által közhirré té-

tetik, hogy a község által Csikvármegye törvény-
hatóságának 1890. évi október hó 15-én tartott 
rendes közgyűlésében 301. jkönyvi szám alalt hozott 
határozati engedélye alapján a gyergyó-szentmiklósi 
róm. kath. latinszertartásn plebániális laktelken 
lévő régi ház, gazdasági épületek és keitek épí-
tése, illetve javítása a folyó  évi április hó 
20-ik napjának d. u. 3 órakor a község há-
zánál megtartandó versenytárgyaláson vállalkozónak 
ki fog  adatni. 

A versenytárgyalás csakis zárt ajánlatok által 
eszközöltetik. 

Kikiáltási ár: 3786 korona 34 fillér,  mely-
nek lO°/o kát bánatpénz gyanánt, az 50kros bélyeg-
gel ellátott ajánlathoz csatolni köteles leend. Bánat-
pénzül értékpapírok is elfogadtatnak.  A zárt aján-
latok a versenytárgyalás megkezdése előtt a községi 
biró kezére adandók be. 

Egyéb feltélelek  a község elöljáróságánál hi-
vatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1897. február  hó 26 án. 
Község elöljáróság: 

Simon Balázs, 
biró. 1 3 

Csergő Gyula, 
gi jegyző. 

Árlejtési hirdetmény. 
A madéfalvi  emlék építéséhez szükséges föld, 

kőműves és kőfaragó  muukák elkészítése, illetőleg 
szállítása iránt a következő feltételek  mellett nyil-
vános pályázat, illetve árlejtés hirdettetik. 

1. Az árlejtésben részt vehetnek mindazon 
szakértő hazai iparosok, vagy vállalkozók, kik üz-
letük gyakorlására hatósági engedélylyel bírnak. 

2. Ajánlat csak az összes munkákra tehető. 
3. A készítendő költségvetési kivonat és aján-

lati minta a vállalkozók rendelkezésére bocsáttat-
nak és kötelesek az ajánlati mintákba százalékban 
megállapított engedményüket, vngy a kivánt felül-
fizetést—ugy  számjegyekkel, mint betűkkel — kiírni. 

Csak azon ajánlatuk fognak  figyelembe  vé-
tetni, melyek a kiszolgáltatott eredeti iveken 
tétetnek. 

4. Távirati uton küldött ajánlatok nem vé-
telnek figyelembe. 

6. Az 50 kros bélyeggel ellátóit és bepecsé-
telt ajánlatok — a megfelelő  kőminlákkal — leg-
később 1897. évi márczius hó 31-én déli 12 óráig 
a niidéfalvi  emlék-bizottság elnökének B e n e d e k 
Istvánnak Csik-Szeredába nyújtandók be. Később 
érkezett ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

G. A beadott ajánlatok a madétalvi emlék-
bizottság kebelében az 1897. évi április 4-én 
délelőtt 11 Órakor nyilvánosán li-liioiiimnak. 

7. Tartoznak ajánlatlevő vállalkozók az álta-
lános vállalati fellételek  I. pontjában megszabott 
5"/n nyíllak megfelelő  bánatpénzt — az ott körül-
írt módozatok"és kikötések mellett —az ajánlat-
hoz. csatolni. 

8. Fentartja magának HZ épiltelö-hizotlság 
azon jogot, hogy ajánlattevő vállalkozók közül 

a jutányosság szemmel tartása mellett — a 
munka kivitellel és végrehajtásával, azt a vállal-
kozót bizza meg, ki a jó é-i helyesen készített 
munkák teljesítése iránt már eleve is a legtöbb 
biztositékot nyújtani képes. 

9. A munkákra vonatkozó általános és külön-
leges teltételek és tervek T a m á s József  buda-
pesti építész és építőmester irodájában (Budapest, 
I ker. Bors-ulcza 20 sz.) délután 1 - 2 óra közt, 
továbbá a csik-szeredai in. kir. államépitészeti hi-
vatal tőméi nőkénél, P a p Domokos urnái délelőtt 
10-12 óra kiizt, — naponta megtekinthetők —s 
ugyanott fognak  a munka kivonatok és ajánlati 
minták a jelentkező vállalkozóknak kiszolgáltatni. 

Csik-Szereilán, ! 897. inározius 6-án. 
A madéfalvi  emlék-bizottság nevében : 

ZBeneöLe l s l e t - r - â n , 
1 - 3 elnök. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Csekefalva  község elöljárósága közhírré 

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

Kikiáltásiár 120 frt. 
Árverési feltételek  a község házánál a hiva-

talos órák alatt bárki által betekinthetök árve 
Irrl A

8 z â n ^ k o * 0 k elő'e lO°/0-os bánatpénzt az elöljáróság kezéhez letenni kötelesek. 
Kelt Csik-Csekefalváu,  1897. február  23-án. 

Miklós Pál, 
h. krjző. 

Miklósi Is tván. 
2 - 3 kbiró. 

Sz. 500—1897. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Szsntinái toii és Csekefalva  községek elöl-

járói közhirré teszik,» tulajdonukat képező „Barom-
vásár, térre egy újonnan építendő ezinkus ház fel-
építését. a mely 1897. évi márczius 25-én 
délelőtt 9 órakor a két község gyiiiéstermében 
496 frt  kikiáltási áron árlejtésen ki fog  adatni. 

Az árlejtési feltételek  a körjegyzői irodába 
a hivatalos órák alalt bánnikor betekinthetök. 

Árverezni szándékozók kötelesek a két község 
elöljárósága kezébe az árlejtés megkezdése előtt 
10"/o-os bánatpénzt letenni. 

Csik-Szentmárloii és Csekefalván,  1897. évi 
márczius hó 2-án. 

Miklós Pál, 
h. krjző. 

Bocskor András, 
k biró. 

Miklósi Is tván, 
k. biró. 

Sz. 283-1897. eln. 

Hirdetmény. 
Igazságüg) miniszter ur ő nagyméltósága az 

1897. évi február  lió 17 én kelt IO.G73/97 III. 
B. I. M. számú rendeletével a gyergyó-szentmiklósi 
kir. j.irásliirósági fiiépület  kijavítását és a mellék-
épület kibővítését 8345 frt  21 kr összeg erejéig 
engedélyezte. 

Ezen munkálatok foganatosításának  biztosí-
tása czéljából az 1897. évi márczius hó 29-ik 
napjának d. e. 10 ó rá já ra a csíkszeredai kir. 
törvényszék elnökségének irodájában tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  bogy a 
fennebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számi-
taudó s a részletes feltételekben  előírt 5"/0-nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap 
d. e. 10 órájáig igyekezzenek a kir. törvényszék 
elnökségéhez annyival inkább beadni, mivel a ké-
sőbben érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A kérdéses munkálatokra vonatkozó műszaki 
müvelet és részletes feltételek  a nevezett kir. tör-
vényszék elnökségénél a rendes hivatalos órák alatt 
naponként megtekinthetők. 

Csik-Szeredán, 1897. február  hó 27-én. 
Gyárfás  László, 
kir. törvényszéki elnök. 

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

I I j . N z á r n z . r o s t á l t ( e n g e r i , 
elismert jó minőségű (tül 'öklmza) m « -
K.ViM'orNX&Ki, bármily nagy nieny-
nyiségben, vékája (20 liter = 15 kiló) 
â 63 kr, a pénz előleges bekül-
dése mellett kapható : 

G Á L J l K O N 
kereskedőnél 

j—fi  Szókely-Udvarhelytt. 

( Iu iuiUeh Boldog, D H i t z s e h . ) 

Patkányok és egerek pusztítására 
való kit(inő, biztos és gyors hatású szer, 
méregtnontes és házi állatoknak ártal-
matlan. I doboz ára 35 kr. Kapható 

T h e i l F r i g y e s , 
gyógyszertárában 

5—10 C s i k-Sz ó p vl z e n. 

Â gazdakőzÖDség 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 gözcaéplSkéazletek, járgányok és Járgányon cséplőgépek, Backer-rendszeri és 
Vldata-féle  rosták, egy éa többvasu ekék, jporonák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
kéazülékek, aratogépek és fűkaszálók,  ezecakavágók, répavágók és zuzók, knkorioza morzaolók 

és csbVea tengeri darálók, egy ée két Járatú őrlőmalmok, olaj prések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gnzdasági 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 tndomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hauem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bitka alkalom kinálkoaik most a> érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alaosony árak és előnyős feltételek  mellet t beszerezni. 

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

SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
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Nyomatott Csik-Szeredában » laptalajdonos és kiadó Gjörgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 


