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— ^â* Gsna U F Ó K 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

r - Előfcetési  ár: 
— >J$* 

RgÉsi évre (KU Imidre) l'élivre . . Negyedévre 
4 rn. 0 frl. 2 frt. 1 frl. 

| Hirdetési dijak 
a legolcdólihan szimatainak, 
í Bélyegdijért külön minden 
| beiktatásnál 30 kr. 

I Nyilttéri orikkek 
soronként 20 krért közöl-

tetnek. 

Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐ8 SZERKESZTŐ : 

r Ó Z S E P . Egyes lap ára 10 kr. 

Fölhívás előfizetésre. 
frVy  negyed éve annak, hogy a „Csíki 

^jaf/tffr^*  politikai lappá változott át azon 
határozottan körvonalazott feladattal,  hogy 
pártokon kívül áll s minden kérdésben hz 
igazság oldala mellett fog  harczolni, és hogy 
lití kifejezője  akar lenni a közvéleménynek. 

A letelt negyed év megmutatta, hogy 
vájjon a szerkesztőség kittlzött programul ját 
megtartotta-e vagy sem. A sok és külön-
böző oldalról jött elismerések annak tanú-
ságául szolgálnak, hogy a közönség meg 
volt elígedve a lap irányával és ez viszont 
a szerkesztőség kötelességévé teszi, hogy 
nagyobb erővel folytassa  útját a megkez-
dett irányban, a mit mostan, midőn az uj 
évnegyedre való előfizetési  felhívást  közzé-
teszsztik, ezennel ünnepélyesen megígérünk 
és betartani is fogunk 

A .Csíki Lapok 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre . 

Külföldre:  12 korona (6 írt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálckban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentinikló-
son Kricsa Péter ur. 

-A- „ C e l k l X j a p c t e " 
szerkesztője és kiadója. 

előfizetési  ára: 
8 korona (4 írt.) 
4 korona (2 frt.) 
2 korona (1 frt.) 

Vasu tmegny i t á s . 
Csik-Szereda, ápr. 4. 

(Sz. S.) A székely vasutak Sepsi-Szent-
györgy—csíkszeredai vonala megnyitásának 
napja elérkezett. A mit oly sokan óhajtot-
tak, a mit már olyan régen várnak, ma 

ténnyé vált. Berobogott az első vonat asze-
redai állomásra, mely a rendes üzem meg-
kezdését jelenti. 

A vármegye nagy ünnepséget rendez, 
a kereskedelmi miniszter ur mintegy je-
lezve e nap fontosságát  — személyesen jön 
le a megnyitásra, itt diadalkapu, ott lovas 
bandérium, majd pezsgős villás reggeli, szó-
val minden, a mi szem szájnak ingere! S 
mégis a mi figyelmünket  — bocsássanak 
meg értté ő excellencziáik — első sorban 
nem a két miniszter, államtitkár vagy a 
külsőségek, hanem maga az érkező vonat 
köti le. 

Az a fütty,  mely délután Va2 órakor 
Zsögöd felől  áthasította a levegőt, az a füst, 
mely a gőzkazán kéményéből felszállott  fen-
nen hirdeti, hogy a Csikföld  igen nagy lé-
péssel haladt előre kulturális, közgazdasági 
s társadalmi tekintetben. Nein kell ennek 
igazolására más vidékek példájára utalnunk, 
éreztük eddig s tapasztalni fogjuk  ezután. 

Vatt János világtörténeti fontosságú  ta 
lálmánya emelte közgazdasági tekintetben a 
XlX. századot az eddigiek fölé  Ezen talál-
mánynak egy szerény szikrája mi hozzánk 
is eljutott s nálunk is bizonyára fel  fogja 
váltani a rideg konzervativisinust a haladás-
nak ifjúi  szelleme. Nem a fin  d^ siecle fer-
deségei, félszegségei,  az eredeti székely jel-
leg levetkezése, hanem <i megélhetési ágak 
tetemes szaporodása, az előállított termékek 
értékének emelkedése, a vagyonosodás, a 
szélesebb látókör, a kereskedelem és ipar 
fejlődése  foglaltatik  ebben az uj világban. 
Kincset, nagyon sok kincset rejtenek ma-
gokban a esi ki hegyek, havasok, melyeket 
eddig felszinre  hozni azért nem lehetett, mi-
vel a szállítás nehézségei miatt a termelés 
költségei felülhaladták  a forgalmi  ériéket. 
Most ez a nehézség is le van küzdve s ha 
majd a székely vasutak másik ága, a Csík-

szereda—gyimesi vonal is átadatik a köz-
forgalomnak,  meg lesz vetve az alap, meg 
lesz adva a lehetőség, csak tetterő, munka-
kedv kell, hogy a csíki székely nép is ha-
ladjon a század jelszava titán : „Excelsior!" 

S mig ilyes gondolatok foglalkoztatják 
agyunkat, legnagyobb hála s elismeréssel 
adózunk azoknak, ki a székely népre is ki-
terjesztették figyelmüket,  a székely népre, 
a mely annyi évszázadon keresztül vérrel 
s ismét vérrel adózott a hazának, de a mely 
belső öntudatán kitrül ezen haza áldásait 
nagyon kis mértékben élvezte. 

Magyarok vagyunk, magyarok akarunk 
lenni Î Ez yolt mindig a jelszó s habár ide-
gen nemzetiségtől volt körülvéve, kikkel ál-
landóan nehéz harezokat kellett ' megvívnia 
honszerelméért, soha meg nem tántorodott, 
hanem kísértéseknek, irtóháboruknak ellen-
állva, magyarna': maradt s védte hazáját 
mindig s mindenütt, a hol csak vész mutat-
kozott. 

S midőn a béke, a jólét kora elkövet-
kezett, széles e hazának minden zuga ti ma-
gas kormány jóvoltából minden jóban ré-
szesült, a mire csak szüksége volt, addig e 
nép pusztán önerejére utalva haladt előre a 
czivilizáczió ösvényein. 

Igaz, nem most vettetett fel  előszűr az 
eszme a székely vasutak létesítésére. Csak-
nem két évtizeden át foglalkoztatta  ez az 
ir.téző köröket. De a fontos  államügyek — 
no ineg Pató Pál ur — folyton  háttérbe 
szorították e látszólag csekély jelentőségű 
kérdést, melynek eíső komolyabb mozgatói 
br. Kemény Gábor, majd Baross Gábor mi-
niszterek voltak. A megpenditett eszmét Lu-
kács Béla volt kereskedelmi miniszter ve-
zette lejtőre, ki nemes ambiczióval és a mai 
megnyitáson való jelenlétével igazolt jóaka-
rattal s érdeklődéssel tette meg az első re-
ális lépést a székely vasutak kiépítésének 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A tanár ur. 
— Mönolog. — 

(Színhely : Egy bútorozott szoba, jobbról egy 
kis asztal könyvekkel, Miczike középről jön, könyv-
vel kezében, ínég rövidruhás bakflsch,  haját csak 
egy Bzallag tartja össze. Nagyon szomorú, szónél-
kül jön az asztalig, lecsapja a könyvet és a mel-
lette levő székre veti magát). 

Itt van! Most tessék tanulni! (Lapozgat _ 
könyvben). Hol is van ? Megvan! A vas (gyorsan 
darálja) a vas a legterjedtebb ásvány, előfordul 
mindenhol még az ember testében is u. i. ez adja 
meg a vérnek a piros szinét . . (elgondolkozik). 
Oh akkor az 6 ajkában bizonynyal sok van, mert 
olyan azép piros . . . vájjon a bajuszában mi vaâ 
liogy olyan szép fekete  . . (leteszi a könyvét, 
elgondolkozva feláll).  Óh be jó is volna meghalni. . . 
(Sóhajt). Talán senkinek sincs annyi bánata mint 
nekem . . . de hiába mondanám én azt valakinek, 
nem hinné el senki sem, pedig én Istenem, van-e 
ennél valami borzasztóbb ? Valóságos regény 1 
(örömmel) igen, regény, éppen olyan mint a milyent 
a mademoiselle könyvében olvastam. Oh, mert 
hiába dugja el a könyveit és hiába van atf  franozia 
nyelven irva, mégis kilopom és elolvasom, hisz 
nem azért tAnultam én oly sokáig franoziául,  hogy 
még ezt fte  érteném meg. — (Örömmel) óh be jé 
is hogy tudok, megboosájtok a mademoisellonek 
(durczásan) még azt a sok nem kapott ozsonnát is 
elfelejtem,  a mivel rendesen büntetett, mikor nem 
tudtam a franozia  leczkémet. —Pedig hányszor 
megtörtént ez. (Kifakadva)  Óh az a kiállhatatlan 
mademoiselle okozta életemben a legborzasztóbb 
perczeimet, nem . . . óráimat, mert d nem azokott 
ouk paronkig valakit kinoini, 

S ha még a büntétés. volna a legrosszabb, 
a mit tőle szenvedek. (Sóhajt) Okozott Ö már. nagyobb 
bánatot is nekem, pl. a múltkor is. megmondta a 
tanár urnák, hogy' én a tára másztam és kika 
czagtam, hogy nem tud fölmászni  utánam és csak 
a fá  alól pöröl, éppen mint a tyúk mama a' kacsa 
flókákkal.  akik a vizén vannak. Perszţ. csak azért 
mondta hogy megszégyenítsen . . . (Méltatlankodva) 
a tanár urnák, akinek olyan szép piros szája, meg 
olyan gyönyörű felkunkorodott  bajusza (elra-
gadtatással) Oh be szép is. Hát még a szemei, 
hogy villognak, mikor a magyar királyok hőstettei-
ről beszél. Hogy tudok én ilyenkor lelkesülni, (kö-
rülnéz) de nem a királyokért, hanem (lesüti a sze-
mét) a tanár úrért . . (ijedten) Istenem, ha valaki 
meghallaná a mama . . . vagy pláné a papa.. . 
Jaj nem is merek rá gondolni Pedig . . . de 
hogy is gondolok éu ilyenre De mégis, hátha 
egyszer csak eljönne a tanár ur, de nein leczkére, 
hanem ügy . . . feketében,  fehér  nyakkendő, czi-
linder, lakezipő, finom  fehér  keztyü , . éppen 
igy volt felöltözve  az a fiatal  ember, mikor lány-
kérőbe ment, a kiről a mademoiselle könyvébén 
olvastam 

Szóval a tanár ur eljönne ilyen öltözetben 
hozzánk (büszkén) hozzám, azaz a mamához meg a 
papához és azt mondaná: (Utánozza, meghajtja 
magát) én Nyitrai Béla tanár vagyok és azért jöt-. 
tem, hogy Miczika kisasszony kezét megkérjem.. . 
Hogy élszörnyülködne a papa, hát még a mama£ a 
mademoisellé meg elájulna meglepetésében, mert 
tudom, hogy ő is szereti a-tanár urat^ láttam én, 
hogy milyen pillantásokat vetett gyakran reá . . 
De mit is mondana rá a mama . . bizonyosan * 
papára nézne, meg reám, meg a szegény taiiár 
orra, olyan pillantással, mintha el akarna nyelni, 
mind a hármunkat. Szegény tan&r ur I Az fl  fényes 
JttvAJét igjr magsaminlBlíaiii. latraaa I Miért la oan 

vagyok én a mama, a mama meg Miozike I De 
még se, ez nem jó, mert akkor a mamát kérné 
nieg B nem engem . . . Hát a papa vájjon mit 
mondana . . Mintha látnám (mutatja) feltolná 
áz orrán a czvikkert, végig nézné s aztán azt 
mondaná : (orrhangon) Uram ! Mit akar ön ? Meg-
gondolta ön, mielőtt ide jött, hogy egy tanácsosnak 
egyetlen leányát kéri f j .  Persze, erre szegény 
tanár ur úgy megijedne, hogy egy szót sem tudna 
szólni, hisz én is ugy megijedek, ha a papa orr-
liaugon beszél. De még ha felelni  akarna a tanár 
ur, még azt se tudna, mert a papa ugy teuue vele 
is mint velem, mikor haragszik rám. Elővenné az 
óráját (előveszi, orrhangon,:) Mire ez a kis perez-
mutató ismét a 60-hoz. ér, addigra már ön elhagyta 
legyen a szobát . . . .'. Szegúny tanár ur I. (Véletle-
nül az .órára, pillant.) istenem, már fél  .óra elmúlt 
s én 'elfecsegem  sz időt a helyett, hogy tanulnék, 
pedig a következő órában a tanár úrral lesz lecz-
kém, s én még mindig nem tudom a mit feladott. 
(Felveszi a könyvet, megkeresi, a lapot és badar) A 
vas a. természetben tejrméB állapotban ritkán fordul 
élő; né.ba q, meteor kövekben egyes szemeket, ké-
pez, vagy mint tiszta meteorvas kisebb-nagyobb tö-
megekben hull le. sajátságos tűzi tünemények közt 
földünkre.  Gyakran látjuk csillagos éjjeleken ezen 
meteorokat, mint futó  csillagokat . .. . . . . (megáll). 

.'OK milyen szép is, mikor egy csillag fut  le és azt 
^mondják, hogy a mit ţz ember abban a perezben 
gondol, az igaz .lesz. Oh akkor én mindig arra fogok 
gondolni, hogy a. ţanâr ur el fog  jönni feketében, 
fehér'  nyakkendőben (földhöz  vágja a könyvet mi-
ből eg} levélke. .esik ki). Nem tauulok többet. 
(Meglátja a levélkét, lehajol mellé). Istenem mi ez ? 
Egy levél, (fölveszi)  nekem van ozimezve. (Nézi) A 
tanár ur ir&sa. (Föl akarja bontani) Nem, még nem 
bontom fel,  hátha nem szabad. (Örömmel.) Oh tud-
tam én, hogy • tanár ur aaarat augem, tudtam 
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Ügyében, mig azt befejezni  br. Dániel Ernő 
volt hivatva. S a kereskedelmi miniszter nr 
MEG ÍB felelt  e feladatnak.  A vasutépités 
ügvét megmentette az elposványosodástől az 
által, hogy kivette azt a helyi érdekeltség 
kezéből a a törvényhozás beleegyezésével az 
államkincstár költségén hozta létre. Nagy 
érdeme van az épités gyors és sikeres ke-
resztülvitelében Vörös László kereskedelmi 
államtitkárnak, ki ismert szakképzettségével 
és tudásával intézte a székely vasút ügyeit. 

8 most megvan. Hangos öröm s lel-
kesedés fogadta  az érkező minisztereket, ál-
lamtitkárt s képviselőket megérkezésük, ken-
dőlobogtatás, éljenzés kisérte eltávozásuk al-
kalmával. A csiki nép ragaszkodásának, sze-
retetének kifejezésével  mutatta ki azt a hálát, 
melyet kiépitett vasutjáért, de azon tiszte-
letért is érez, melyben a miniszter urak s 
kiséietük részesítették akkor, midőn a szé-
kely vasutak fontosságának  tudatában annak 
megnyitásánál személyesen közreműködtek. 

Holnap, április 5-én éjjel 2 órakor már 
megindul az első fizetéses  vonat s ezzel az 
ige testté lesz! 

= MiniszterválságoJi. A krízisek korát 
éljük. Bécsben már ténynyé vált a Badeni-kormány 
lemondása, melynek oka az osztrák parlament sok 
pártuságában rejlik, kiknek mindenikét vagy lega-
lább is nagy részét igeu nehéz kielégiteni. Ezen 
meglepetéssel egyidejűleg colportálta több budapesti 
lap azt a birt, hogy Erdélyi miniszter állása meg-
rendült s bukása kikerülhetetlen, sőt a Magyaror-
szág tudni véli azt is, hogy Erdélyi április "2-án 
azért jelentkezett kihallgatásra a királyuál, bogy 
lemondását benyújtsa. S bár a Budapesti Tudósító 
félhivatalos  siet megozáfolni  ezen állítást, tény az, 
bogy a szabadelvű pártban ugy az esküdtssékí 
intézmény mint az incompatibilitások tekintetében 
nagy a véleménykülönbség, mely utóbbit legeccla-
tánsabbul bizonyítja Andrássy Tivadar grófnak,  az 
összeférhetetlenségi  bizottság elnökének nagy port 
felvert,  bár leszavazott, különvéleménye, melyben 
szórói-szóra ezek foglaltatnak:  „Tudva, szándékosan 
jöttek összeütközésbe az inkompatibilitási törvény-
nyel, képviselői megbízatásuk tehát megszűntnek 
jelentendő ki.* 

M e g n y i t á s i B n a r p é l y . 
Jelezve lévén, hogy kereskedelemügyi s a 

horvát miniszter urak a kereskedelmi államtit-
kár és több magas személyek kíséretében ápril 
4-én Sepsi-Szentgyörgyre érkezik a székely vas-
utak sepsi-szentgyörgy—csik-Bzeredai vonalának 
megnyitása végett, vármegyénk alispánja legott 
gondoskodott arról, hogy a magas személyek 
fogadtatása  minél impozánsabb legyen s e czél-
ból egy Szeredából a megye határáig menő de-
putáczió részére külön vonat engedélyezését 
eszközölte ki. 

hogy épen ugy érez mint én, s ebbe a levélbe 
biztosan az van irva, amit már ugy is tudok, 
(szemlesütve) bogy szeret . . . De mit is tétovázok, 
hiszen nekem vau oiimeive . . . De ni, hiszen 
nincs is jól leragasztva (föltépi,  Ijedt arozot vág, 
két lépést tesz előre). Nem, még sem, az nem le-
het . . de ugy van irva . . . a tanár ur elje-
gyezte a mademoisellet . . . Tehát nem engem 
Bzeret hanem a mademoisellet. (Majdnem sirva) óh 
mindig mondtam, hogy 6 okozta az én legkínosabb 
perczeimet, nem óráimat . . . De hogy került ez 
a levél az én könyvembe . . (gondolkozik). Igen, 
tudom már ! Emlékszem I Az utolsó ásványtani óráu 
ozélzott valami meglepetésre, ami engem leozketa-
nnlás közben érni fog.  Na, hiszen kellemes megle-
petés mondhatom. (Elhevesedetten). Most már értem, 
hogy azokat az unalmas ásványtani órákat miért 
hallgatta a mademoiselle olyan érdekkel végig; 
uem a leozkében gyönyörködött, hanem a tanár 
urban, tudtam én, hogy ai a felkunkorodott  kis 
bajusz másnak is tetszik, de a mademoiselle*» nem 
tételeztem volna fel  annyi ügyességet. 

De fogadom,  hogy ezt is o«ak azért teszi, 
hogy engem kínozzon . . . De megbossulom én 
magam I A lakodalmán kijelentem az égési ven-
dégsereg előtt, hogy 0 okozta az én legborzasztóbb 
perozeimet. nem, óráimat, éa hogy most is osak 
azért megy férjhez,  bogy engem bosszantson . . . 
De még se 1 Ez nem lesz jó, mert akkor a tanár 
ur megtud mindent. De hát mit csináljak ? . . . 
Istenem, az óra is elmúlt s én még nem tudom a 
leczkémet. (Hallgatódzik). Na I . . vége mindennek! 
Ballom a tanár ur hangját. Itt van már s én egy 
szót sem tudok, mit fogok  majd mondani? . . . 
Semmit, mert hisz nem tndok semmit, minek ls van 
vas a világon. Most megyek, gratulálok tanár ár-
nak és megmondom, hogy ezen örömnapon éu ls 
ünnepet tartok • így nem készültem el a lecz-
(tére. (El). 

Fűim  MmrgU. 

Ezen vonat már korán reggel rendelkezésre 
állván, a mintegy 70 főből  álló részint teljes 
diszbe, részint szalonképesen öltözött deputáczió 
2 ejsó, 1 másod és 2 harmadosztályú kocsival 
reggel 8 órakor indult ki a szeredai pályaudvar-
ból/mely deputácziónak élén a vármegye fó-  és 
alispáqja állottak s a melyben képviselve volt a 
kir. törvényszék annak elnökével s több biró 
tagjával, a kir. járásbíróság, honvédség, csend-
őrség, erdő- és építészeti hivatalok, a papság 
s egyes tanintézetek, valamint az ügyvédi kar 
és b vasútépítő vállalat alkalmazottjai nemkü-
lönben az államvasutak igazgatósága részéről 
kirendelt épitőfelllgyelőség. 

A kellő gyorsasággal haladó vonat 9 óra 
8 perczkor érkezett be a tusnád-alvégi pálya-
udvarba, mely különös gonddal s a fUrdói  jelleg-
nek megfelelőleg  két nyílt csarnokkal van a 
pályaudvar fölötti  magaslaton épitve, s melylyel 
szemben a nyugati oldalon fantasztikus  képet 
nyújt a .Sólyomkő" égnek meredő sziklafala.  A 
pályaház végében zpld galyakkal és nemzeti 
zászlókkal valamint az ország czimerével ellátott 
diszkapu volt épitve ,Isten hozott' felirattal. 

A küldöttség itt kiszállván a vonatból, egyik 
része a vasúti váróteremben helyezkedett el, a 
más része pedig kibékülendő a sietős ut miatt 
üresen hagyott gyomorral, a fUrdő  elhagyatott 
hoteleit kereste fel. 

Csaknem két órai várakozás után a két-
oldali erdókoszoruzta hegyek oldalairól vissza-
verődő dübörgés és egy éles fütty  jelezte a 
Sepsi-Szentgyörgyről kiindult vonat érkezetét, 
mely 11 óra 20 perczkor érkezett be a pálya 
udvarba dynamit-lövegek hatalmas durrogásai 
között. A küldöttség a pályaudvar alsó végén 
állott sorfalat  s hatalmas éljennel fogadta  az 
érkezőket, mikor is a megállott vonat utolsó 
kocsijából kilépett Dániel Ernő kereskedelmi mi-
niszter s kíséretének egy része, kik körül több 
budapesti és kolozsvári hírlapíró sorakozott, s 
Becze Antal alispán a következő beszédet intézte: 

Nmltgu kereskedelemügyi miniszter ur! 
Csík vármegye küldöttsége szabadságot vesz 

magának néhány perezre feltartóztatni  Ninltgodat e 
vármegye határán, mintegy jelezni kívánván ezáltal 
azt, hogy ha másfél  ezred év óta az önálló székely 
faj  engedélye nélkül nem lehetett megközelíteni Er-
dély déli és keleti szorosain a haza földjét,  ugy e 
hatalomnak alárendelje azt a világhódító gőzerőt is, 
mely hazánkban a Nml̂ god vezetése alatt álló mi-
nisztérium szabályozó kezeire bizatott. És a székely 
büszkeségnek e téren talán ez az utolsó fellobbanása, 
mert a miut a kereskedelem és iparnak ama ka-
zánból kiomló tömény füstje  inai nap elárasztja az 
Olt völgyét, kiszorítva lesz azáltal lassankint onnan 
mindaz, mi az üumagából kifejlett  kézi szorgalom 
nymbuszával övezte idáig a székely nevet és helyét 
elfoglalja  az a beszédes gyáripar, mely hivatva lesz 
e vasszorgalmu népnek az értéktelen látszat helyett 
jóllétet és vagyonosodást biztosítani. Egyelőre fájni 
fog,  midőn esténkint a hegytetőkön kigyuladó őrtü-
zek világánál a szádok kürtök mélabús zenéje mel-
lett felébredő  emlékeinket szétrebbenti a gózsip 
sípolta visszhaugja s fájni  fog  nevezetesen neküuk 
már megderesedett férfiaknak  a mult emlékeivel 
való társalgás megszakítása; de midőn látjuk, hogy 
gyermekeink és unokáink a mlvelt nyugodt intéz-
ményeibe átmenet nélkül bevonattak a nélkül, hogy 
a sziveikbe oseppenkint beoltott hazaszeretet tüze 
elhamvadhatna; örömkönyeket hullatunk és áldást 
kérünk Istentől a nagy munkára és áldást kérünk 
istentől azokra, klke uagy muukáuak kezdeményezői 
és vezetői voltak, Áldást kérünk első sorban Nagy-
méltóságodra, ki a székely történelem negyedik sza-
kát mai nappal megnyitotta. Legyen üdvözölve 
Nmltgod Csikvármegye közönsége által s fogadja  el 
hamisítatlan ragaszkodásunk kifejezését. 

Haladjon tovább Nmltgod, foglalja  el kis or-
szágunkat a világforgalom  számára, önként adjuk 
ál, mi magunknak osak annyit tartunk fenn,  hogy 
jövőre is őrködhessüuk az ország keleti határán, 
mert erre a magyar Államnak a második millenium-
ban ls szüksége lesz. 

A miniszter rövid de hatásos szavakban 
köszönte meg a szíves fogadtatást  B örömének 
adott kifejezést  a fölött,  hogy azon nép körébe 
jöhetett, melynek szorgalmáról s munkásságáról 
oly sok szépet hallott. A miniszter rövid és ha-
tásos beszédét lelkes éljenzéssel honorálta a dí-
szes közönség. 

A miniszter kíséretében ott voltak: Josipo-
VÍOB Imre, Horvát-Salavon-Dalmát miniszter Vörös 
László államtitkár, Lukács Béla volt kereskedelmi 
miniszter, Ludvigh Oyula a magyar államvasutak 
elnök-igazgatója, Gajári Ödön, Bessenyei Ferencz 
Beöthy Algemon Gyórffy  Gyula, dr. Egyedi 
f f * " '  8*fk e lZ  György, Béldi László, Sáídor 
József,  WeiBz Bertbold. Neumann Armii. S e 
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marosvásárhelyi iparkamara elnöke; továbbá br 
Dániel miniszter két felnőtt  fla.  Háromszékme-
gyének, élén a fő-  és alispánnal, számos nota-
bilitása és igen sok budapesti és kolozsvári 
kiránduló, számszerint mintegy Bzázan s 12 óra 
után 25 perczczel indult ki a több kocsival meg* 
toldott vonat a tusnádvégi állomásról, hogy foly-
tassa uţjât a végczél felé. 

Útközben az ujtusnádí, verebesi, szentsi-
moni és szentkirályi állomásokon, melyeknél a 
vonat megállott, ünnepi ruhába öltözött nyüzsgő 
nagy közönség várakozott az érkezőkre, minden-
hol hatalmas éljenzéssel fogadván  a minisztert 
és kíséretét. Uj-Tusnádon Ferenczy Béla kör-
jegyző üdvözölte a minisztert, — Szent-Simonon 
Bálint Lajos csatószegi lelkész gyönyörű beszéd-
ben fejezte  ki a lakosság érzelmeit. Ugyanitt 
főispán  ur ó méltósága bemutatta a miniszternek 
Székely Ignáczot, a Csikmegyei Erdőipar r. t. 
igazgatóját, kitől a miniszter arról tudakozódott, 
hogy van-e már nagy mennyiségű fa-ajifp&pt**-
állomáson szállításra előkészítve. Székely igaz-
gató azon felvilágosítást  adta, hogy a szentsi-
moni állomáson kb. 500 waggon, a csobányosi 
fűrészeknél  további 500 w aggon van elszállításra 
megjegyezvén, hogy nagyon kívánatos volna, ha 
a román csatlakozás (Uyimestől Oknáig) mielőbb 
elkészülni, hogy az anyagot ezen vonalon Ga-
laczra lehetne szállítani, ahonnét az Aldunán és 
tengeren át nemcsak a Keletre, hanem Olasz-
és Francziaországba is lehetséges volna az ela-
dás, Gyimesen át a távolság Galaczra 100 kilo-
méterrel kisebb mint Predeálon át. A miniszter 
azon megnyugtató választ adta, hogy a román 
csatlakozás Gyimesen át jövő év végéig román 
részen is készen lesz. Azután kezet nyújtva az 
igazgatónak, beszállt a kupéba. 

Szentkirályon György Ágoston községi biró 
tolmácsolta a nép háláját, hol a helybeli zenekar 
közreműködésével szép fogadtatásban  részesült a 
vonat közönsége. Mindenik köszöntésre a minisz-
ter meleghangon válaszolt. 

Már kettőre járt az óra délután, mikor a 
csik-szeredai állomásra a nemzeti zászlókkal és 
fenyőgalyakkal  díszített vonat mozsárlövések kö-
zött berobogott a több s>záz főre  rugó helybeU 
és vidéki lakosság sűrű éljenzése és örömrival-
gása között, hol a díszes közönség a kocsikból 
kiszállván, íJtes Jakab városi polgármester lépett 
a miniszter elé s fogadta  rövid beszéddel az ér-
kezőket és üdvözölte a város nevében a minisz-
tert és magas kíséretét. 

Ennek megtörténte után a magas vendégek 
és kísérete kocsikra ültek s az élűkön haladó 
városi lovas bandériummal a polgári leányiskola 
szépen feldíszített  épületéhez hajtattak, melynek 
lépcsőzetén két oldalt a leányiskola növendékei 
képeztek sorfalat  s az intézet ígazgató-tauitónője 
s kartársai fogadták  a belépő vendégeket. 

A miniszter és kísérete az igazgatónő la-
kásán helyezkedtek el s kis idő múlva a mellék-
helyiségben tisztelgésre gyűltek össze a hatósá-
gok és testületek küldöttei, kiknek nevében Mikó 
Bálint főispán  ur igen szép beszédet intézett a 
miniszterhez lelkes éljenzések kíséretében. 

Miután a miniszter szíves szavakban fejezte 
ki köszönetét a lelkes és eddig ritkán tapasztalt 
fogadtatásért,  kezdetét vette a vendégek tiszte-
letére rendezett villás reggeli, melyen 140-en 
vettek részt. A harmadik fogásnál  Mikó Bálint 
főispán  állott fel,  kinek jobbján Dániel Ernő, 
balján Josipovics Imre miniszterek foglaltak  he-
lyet, s ékes szavakban mondott felköszöntőt  az 
uralkodó családra, mit a nagy közönség állva 
hallgatott és lelkesen megéljenzett. Ezután egy-
mást érték a szebbnél-szebb felköszöntők.  Dániel 
Ernő miniszter a megye közönségét, Becze Antal 
alispán Dániel minisztert, Gyárfás  László tör-
vényszéki elnök Josipovics minisztert, Josipovics 
miniszter a székely népet, Mihály Ferencz fő-
jegyző Lukács Béla volt minisztert, Lukács Béla 
a Kereskedelmi minisztert, Bartha Ignácz kir. 
ügyész Vörös László államtitkárt, Gyórffy  Gyula 
Ludvigh Gyulát, Vörös államtitkár Mikó Bálint 
fóiBpánt,  Beöthy Algernon képviselő Becze Antal 
alispánt, Baktsi Gáspár közjegyző az országgyű-
lési képviselőket és dr. Otrobán Nándor a megye 
közönségét köszöntötte föl. 

Ezután a miniszter és kísérete, előbbi ki-
váltságára gyalog visszautazott a vasútállomásra, 
honnan délután 6 órakor a díszes vonat vissza 
indult a nagy közönség lelkes éljenzéstől kísérve 
Sepsí-Szentgyörgyre, hol ebéddel várták az illusz-
tris társaságot, 

• 

Mennyit nyomot t a küldöt tség? A ke-
reskedelemügyi miniszter fogadására  Csik-Sieredából 
a tusnádi állomásra utazott küldöttségnek Tusnádon 
három órát kellett várakozzék, mely idő alatt a di-
dergő hidegben a tagok a várótermek barátságos 
falai  közt találták legjobban magukat Itt jobb szó-
rakozás hiányában, előbb Almásy Zsigmond, később 
Gál József  egyenként lemérték a küldöttség tagjait 
a málha mérlegen. A küldöttség egyik tagja M a 
röstelte a mérések eredményét uévszerint feljegyezni 
a késő utókor statisztikusai számára • a végered* 
•tényt közölt» lapunkkal ls, 6 saerlat leméretkeaetl 
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40 tag, kiknek súlya együtt 4134*20 kilogrammot 
tett, melyből átlag esik egyre 89-67 klgr. Ebből az 
is látható, hogy a küldöttség tagjai nemt-sak nurne-
cantur, hanem ponderantur. Legjobban ponderált 
dr. Kánya János, ki 110 kilót, Baktsy Gáspár 108 0 
kilót, Solnay Sándor 106 és üyörffy  Ignácz 103 
kilót nyomott. «6 kilón alól nyomott dr. Csiky Jó-
zsef,  ki 64-5 kilót, Dapsy Frigyes, ki 03 8 kilót, 
Jerzsák János, ki 63 kilót és Lázár Domokos, ki 54 
kilót nyomott. Egy ravasz statisztikus könnyen ki-
süthetné ezen adatokból, hogy nálunk az ügyvédek 
a legsúlyosabbak, ha e feltevést  nyomban meg nem 
cz&folná  a dr. Csiky 04 a, dr. Bocskor Béla 07 8 és 
dr. Fejér Antal 71 kilója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Vasúti közigazgatási bejárás. A 

csik-szereda—gyimesi vasútvonal 370/77 és395/401 
szelvénye között a Tatros folyó  medrében létesí-
tendő kavicsbányához vezető vágányoknak a ke 
reskedelmi miniszter által elrendelt közigazgatási 
bejárását a vasúti és hajózási főfelügyelőség  ápril 
hó 9-ének délelőtti 11 órájára, összejöveteli helyül 
pedig Gyimesbükk községházát tűzte ki, hová az 
érdekelt birtokosok is meghivattak. Ezen müve-
iéihez a közigazgatási bizottság részéről Pap 
Domokos kir. mérnök és Röjthy Endre árvaszéki 
elnök leltek kikűldve. 

— Az első vasút i baleset. Talán bal 
esetnek nem is mondható, de annyi bizonyos, hogy 
megtörtént. Midőn ugyanis a minisztert hozó vonat 
berobogott a pályaudvarba, megálláskor a szer-
kocsi — valószínűleg a váltók helytelen beállítása 
folytán  — kizökkent a vágányokból. A kocsit 
természetesen azonnal lecsatolták s az útból eltá-
volították, nehogy nagyobb bajnak legyen okozója, 
Ez alkalommal egyéb baj nem is történt, csak a 
kíváncsi közönségnek nyújtott — eddig még nem 
igen élvezett látványt, hogy ime már vonatki-
siklás is történt Csíkszeredában. Vájjon mikor fog 
bekövetkezni az első karamból ? 

— Gyászrovat. Z a k a r i á s Kristóf  csik-
szépvizi kereskedő, birtokos B törvényhatósági bizbtt-
sági tag életének 70, házasságának 30-ik évében 
folyó  hó 3-án Csik-Szépvizen elhalálozott. Temetése 
folyó  Hó 6-ikén délután 4 órakor volt, mig az en 
geszteló szent mise-áldozat O-án délelőtt 10 órakor 
mutattatott be az Egek Urának. 

— Utczák tisztogatása. A nagy minisz 
lervárás napjaiban az utczák tisztogatásának is 
Eldorádója volt. Ekkor routattn meg a szeredai 
polgármester nr, hogy kellene annak mindig lenni. 
Alig hogy az eső megállóit, elkezdették az ntka 
parók munkájoknt s a kocsiút, mely a mi speczl 
Alis viszonyainknál fogra  gyalogjáró is, néhány 
óra mnlva tiszta s járható volt. Hát ezért minden-
esetre elismerés illeti a polgármester urat. E 
mellett azonban bátrak vagyunk azon óhajunknak 
is kifejezést  adni: Bárha akkor is igy lenne, mi-
kor minisztert nem várunk! 

— Egy és fél  katona. Érdekes ered 
méoye volt a Csíkszereda városi sorozásnak. 18 
katonaköteles közül ugyanis csak kettő vált be s 
azok közül is az egyikről később kitűnt, hogy 
lulajdonképen untauglich, mert csonkaujju. Mivel 
azonban már ><e volt irva, hát csak benhagyták 
üzegényt., a mig majd szupervizitáczión ki nem 
dobják. — A telcsiki járásban is befejezték  április 
1 éu a sorozást. 780 katonakötele? közöl 291 
vált be. A bizottság április 9-án utazott el Gyér-
gyóba folytatni  működését. 

— A miniszter fia.  Érdekes bon-mot-t 
beszélnek a jelenlevők a kereskedelmi miniszter 
kisebbik jogász fiáról.  A fiatal  ur a villás reggelin 
többet találván inni a jó pezsgőből a rendesnél, 
nagyon jó kedélyhangulatban volt. Elutazásuk al-
kalmával a pályaudvaron kegyelmes papájához kö-
zel furakodván,  annak ugy látszik alkalmatlan volt, 
mert bosszúsan tolta el magától e szavakkal; 
»Eredj innen, szamár yagy I" Erre az átölelvén a 
minisztert, megveregette a vállát a tréfás  hangon 
replicázott: .Ejnye, ejnye, apám, hiszen nem lehet 
mindenki egyszerre miniszter !* 

— A osiksomlyól jótékony nőegye-
sülét 1897. márczius 24-én tartotta közgyűlését, 
melyen felolvastatott  Kassai Lajos titkár előter-
jesztése az egyesület mult óvi működéséről. A 
jelentésből kiemeljük a következőket: A lefolyt 
évben tartottunk egy rendes 4a egy rendkívüli 
közgyűlést s négy választmányi gyűlést, a melye-
ken felvett  jegyzökönyvek ast bizonyítják, hogy 
" egyeafllet  tapintatos áa sréJ/ss r i u U t alatt 

állott s nagy és nemes dolgokért tudott lelkesedni. 
Mindjárt az 1896. ápril 19-én tartott, rendes köz-
gyűlésen Pál Gáborné elnök nagyon szép eszmét 
pendit meg. Hogy a helybeli főgymiiasium  ifjúsága 
az ezredéri országos tornaversenyek, továbbá a 
fényesebb  egyházi körmeneteken és hazafias  ünne-
pélyeken saját diszes zászlója alatt jelenhessék 
meg, indítványozza, hogy a nőegylet regye kezébe 
a r'góta nélkülözött zászló ügyét, értékesítse az 
ugyanezen czélrá a múltban szerzett 213 koroná-
ból és 66 fillérből  álló tőkéjét, _s a mennyiben az 
egy díszesebb zászló költségeit nem fedezhetné, 
a hiányzó összeget társadalmilag és pedig gyűjtés 
ntján teremtse meg. Az indítvány általános helyes-
léssel fogadtatott,  a gyűjtés megindult, s pár hét 
alatt oly fényes  eredményt mutatott fel,  hogy 
elnökünk a zászlóért, a ráillesztendő szallagért ş 
annak gazdag aranyhímzésű' feliratáért  638 koro 
nát és 33 fillért  fizethetett  ki anélkül, hogy az 
egyesület alapvagyonából 11 koronánál és 50 
fillérnél  többet vett rolna igénybe. A mult év 
történetéből maradandó hatása volt, t. közgyűlés, 
az a jelenet is, midőn drt Kolonics Déuesné még 
ki sem pihenve a zászló ügyében végzett gyűjtés 
táradalmait és izgalmait, a május 17-én tartott 
választmáhyi gyűlésen általános tetszésnyilvánítá-
sok között hozza elnök utján a választmány tu-
domására, hogy a tnploczai tüzkáiosultak felse-
gitése czéljából elnökünk közreműködésével egy 
nagyobb szabású hangverseny rendezésére szívesen 
vállalkozik. — A millenáris dísz-hangverseny me-
gyénk értelmisége szine-javának osztatlan érdek-
lődése mellett az internátus nagytermében május 
30-án meg is tartatott. A vidéki művészet ünnepe 
volt ez s az erkölcsi és anyagi siker estélye. A 
A tiszta bevétel 454 korona és 18 fillér,  mely 
összeg az elemi csapás által sújtottak között a 
taploczai elöljáróság jelenlétében kinsztalott. — 
Meg kell emlékeznem a szépen sikerült két filiér-
estélyről, melyek közül az elsőt (dec/,. 20.) Pál 
Gáborné, a másodikat Ambrus Dénesné rendezte. 
— Az első egyszersmind a szegények karácsonya 
is volt, mely alkalommal egyesületünk a szegények 
számára dúsan megrakott karácsonyfát  állitotl 
fel  s részint pénzben, részint rubanemüekhen 40 
korona segélyt osztott ki. A szegényeknek ezen 
alkalommal juttatott segélyei^kivül az év folyamán 
még kiadott 130 koronát, » helybeli gimnáziumi 
ifjúság  körében alakult kiránduló egyesület c.zél-
jaira pedig 00 koronát. Ezeket összefoglalva  a 
zászlóra és segélyezésekre, kiadott összeg : 1322 
korona és 50 fillér. 

— Tartalomdus rfeferáda.  Tudvalevő 
dolog, hogy a székely vasutak sepoí-szeptgyörgy— 
csíkszeredai vonalának műtanrendőri bejárása al-
kalmával több budapesti lap* köxtük a Budapesti 
Hirlap is leküldte riporterét; kinek ezen — rövid-
nek épen nem mondható —' "hivatalos utazása kö-
vetkező tartalomdus referâdşt  eredményezte : 

A s z é k e l y v a s u t a k sepsi-szentgyörgy— 
csíkszeredai vonalrészének rendőri bejárását ina 
fejezték  be. A megnyitást a kereskedelmi minisz-
ter április 4-én személyesen fógja  végezni. 

— Uj marharakodó állomások. Az 
államvasút kezelése alatt álló székely vasutak 
vonalán Csik- és Háromszékmegyék területén 
fekvő  Szt-Simon, Csik-Szereda, Sepsi-Szentgyörgy 
és Málnás-FOrdő állomások, valamint az államva-
sutak vonalán Szabolcs vármegye területén fekvő 
Császárállás megállóhelyet kocsirakoinányokban 
való föladásra  és lerakásra marbarakodó állomással 
engedelmezte a földmivelésügyi  miniszter. 

— Csikszentmiklosi osendélet. Erős 
Sándor, Erős István, Érős János, Erős Károly, 
Tamás Ignácz és Antal Dénes márczius 28-áu 
Fazakas István korcsmájában mulatlak s ugy 
látszik sokat szedhettek be $ jóból, mert kimen-
tek az országútra s á járó-kelőket szidalmazni, 
kövekkel dobálni,. f̂ltWgeĥ .  kgzdték. Előbb 
Erős Márton Ignáczot verték meg, kit az össze-
gyűlt néptömeg szabadított ,ki kezeik közül, majd 
midőn ez Erős Ignáez udvarán keresztül elmene-
kült, annak házába rontották;-az ajtót betörték s 
a házigazdát kihúzva, átlyósan'. elvérték. Majd 
innen eltávozra a gyţnuUanul.^i-ra haladó Fekete 
Ferenczet ütötte Erős Sándor egy karóval ugy 
főbe,  hogy az snlydsaartnégaebesűlt. Végre is a 
csendőrök megjelenése vetett véget e ki tudja 
hova fajulható  garázdálkodásnak, kik a tetteseket 
letartóztatták s a csíkszeredai törvényszéki fog-
házba kisérték. 

— Röntgen-sugarak. A nagy közönség 
már bizonyára elfeledte  azt a nagy fiaskót,  melyet 
Herb Ferencz nr a Röntgen-sugarak bemutatása 
alkalmával asenvedett. Mi azonban joornaliaztai 
kötelességünknek tartjuk róla referálni,  mert hát 
mégis csak „történt". Áll pedig ezen referádánk 
• kOvatkaaő araoymoDdáaból i „ • kl asm tud 

arabusul, ne beszéljen arabusul" s ezt nagyon a 
lelkére kötjük a nagyon tisztelt „tanár" urnák, 
mért nem minden publikum olyan türelmes, mint 
a szeredai s megeshetik, hógy a bosszús közönség 
természetben fogja  kivenni Herb ur széles hátán 
azon szórakozást, melyet belépő dija árán igé-
nyelhet. 

— Tánczestóly. Csik-Tusnád fürdőn,  1897 -
ápril 19-én (hétfőn)  az I. magyar zenekar közre-
működése mellett tánczvigalom rendeztetik. Be-
lépti dij: személyjegy 60 kr, családjegy (3 sze-
mélyig) 1 frt.  Kezdete este 8 órakor. Jegyek 
csakis a meghívó előmutatása mellett válthatók 
Rézer Sámuel kereskedésében és este a pénztárnál. 

— Merénylet. Csik-Bánfalva  községében 
odavaló Darras János tekintélyes székely birtokos 
és korcsmáros ablakán m. lió 20-án éjszaka, isme 
rétien tettes az utcza felóji  ablakoB belőtt a szo-
bába midőn a háziak mind aludtak. A golyó a 
ház falát  lehorzsolta, egyéb kárt ragy szeren-
esetlenséget nem okozott. A merénylet oka isme-
retlen. 

— Bőséges istenáldás. Â csik-gyimesi 
körorvos irja lapunknak, hogy Áldomás patakán 
Antal Miklós földmives  felesége  márczius 28-án 
három kifejlett  gyermeket szült, kik azoiiban 
mindannyian csupán egy hónapig éltek. Ugyanazon 
napon egy gyimesi vállalkozó szolgálója két gyer-
meket hozott a világra, kik ma is élnek, egész-
ségesek. És ime, most mondja ráláki, hogy épülő 
vasutunk nem ontja elég bőrén áldását! 

— A csíkszeredai kir. államépitészeti 
hivatal következő hirdetményt bocsátotta ki: A 
közúti kerületi kir. felügyelő  az 1897 éri már-
czius hó 26-án kelt 104 számú rendeletérel a 
héjjasfalva—gyimesi  álllamut 78—19 km. szaka-
szán lévő kettős utkaparó ház kijaritását illetve 
helyreállítását 687 frt  13 kr összeg erejéig enge-
délyezte. A fentemiitett  munkálat foganatosításá-
nak biztosítása czéljából az 1897 évi ápril hó 
lö-ik napjának d. e. 11 órára a csikmegyei m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiségében tartandó 
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. A ver-
senyezni óhajtók felhivatnak,,  hogy a fentebbi 
munkálat végrehajtásának elvállalására, vonatkozó, 
az engedélyezett költség után számítandó, s a 
részletes feltételekben  előirt 5o/o-nyi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 
órájáig a nevezett hiratalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a kásőbben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. A szóban forgó 
munkálatra vonatkozó műszaki művelet és részle-
tes feltételek  a nevezett in. kir. államépitészeti 
hivatalnál, a rendes hivatalos órákban naponkint 
megtekinthetők. 

S z o r l c M i z t ö l -CLzexietelc. 
F. M. A küldött tárciát kOazOojilk. Mint méltóztatik 

látni, felhasználtuk.  Szerencséinek érezzük magunkat, ha b. 
közleményeivel máskor is felkeresend. 

Caikl jogáss. A pletykákat kaptuk. Mihelyst terfink 
engedi, kilzfllnl  fogjuk,  természetesen még a böjt folyamán. 

Szellemes. Kérdésére a nagy Mahomed szakállára « 
a még nagyobb Bndba tógáira esküszünk, hogy a „Székely 
Nemzet" ez idő szerint még nincs 40,000 példányban elter-
jedve, ellenben örvendetesen vettük tudomásul azon korszak-
alkotó zoologiai telledezését, hogy a piócza nem emlős állat. 

I . Nagyon csalatkozik, ha' ast hiszi, hogy „Parvenü" 
olyan mint a pillangó. Ezen -hasonlat — legalább a pillan-
géra nézve — mindenesetig sértő. KtUönben legutóbb egy bu-
dapesti ügynöknek nagyobb mennyiségű finom  vatta bevásár-
lására adott megbízást, hogy; az életének egynémely pillana 
tában az ő, s illetve füleinek,  rendelkezésére álljon, 

T. G. ön igy ir: 
Egy egész távau virággal ttzOtt BDvOs vetést, a bol-

dogságunk ; Mert e fald  MÍ lőtte lények közt nem volt habb 
szerelmes nálunk. 

Érti ezt ön? Mi nem» fi  orthograílai hibáktól hem-
zsegő levelében még azzal fenyegetőzik,  hogy többet is küld. 
Az Istenért, ne!! . . 

V. K . Csak jövő számban adhatjuk. 

Os. L A beküldött ezikket tárgyhalmaz miatt csak jövő 
izámunkban közöltetjük, 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTÜLAJD0H08: 

OYÖBOYJAJLAB MÁRTON, 
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PHOTOPLASTICON 
eredeti üveg-fényképek  kiállítása csoportokban 48 

képpel. 
Romfeld  J. ur süresarnokában Gy.-Szentmiklóson. 

Szudán, ápi'ílis 7-én: 
n. Lajos, bajor király diszkastélya. 

Csütörtökön, április 8-án 
R A J N A V I D É K . 

Pénteken, április 9-én : 
PÉTERVÁR és MOSZKVA. 

Magyar királyi áliamrasutak menetrendje. 
Érvényes a s.-szentgyörgy csíkszeredai vonalrész megnyitási napjától. 

Szombaton, Április 10-én : 
A párisi világkiállítás 1889-ben. 

Vasárnap, április 11-én: 
K O N S T A N T I N Á P O L Y . 

Hétfőn,  április 12-én : 
S C H W E I C Z . 

Kedden, április 13-án 
P Á R É N . 
Szerdán, április 14-én : 

O L A S Z O R S Z Á G . 
Nyitva naponta délután 6-tól 9 óráig. 

Aelépt i d i j 2 0 k r . 
Becses látogatását kéri, mély tisztelettel 

H e r b F e r e n c z . 
*l Az e rovatban küzliittekért az aláíró felelős. 

S i e rk. 

Sz. 140—1897. vll. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a sepsi-szentgyörgyi kir. járásbíróság 1215— 
189G. számn végzése által Nagy Károly kilyéni 
lakos végrehajtató javára képviselve dr. Kilnnle 
Tivadar s.-szenigyörgyi ügyvéd által csikszentki-
lályi M. Szász Károly, Bors Benedek és Bors Isi, 
vánné ellen 450 ht töke és járulékai erejéig el-
rendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
lefoglalt  és 110 frtra  becsült bútorok, tükör, egy 
íélfedelü  ruganyos kocsi és 1000 koron* éri ék (i 
iogarasi takarékpénztári részvényekből álló ingó-
ságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 6:20, 1897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis csík-
szentkirályon végrehajtást, szenvedők lakásán le-
endő eszközlésére 1897-ik év április hó 15-ik nap-
jának délelőtti 9 órája hatái időül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is 
eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1S97. évi április 
hó l. napján. Gondos Is tván, 

kir. bir. végrehajtó. 

Vegyes vonatok 

7 6 1 2 7 G 1 - Í 
1, II. és III. osztály 

9 -
2 -
6 " 
8 3 s 

62 3"" 
4ü£ 2* 

1j 10 53r' 
7-"' 55" 
74, 6— 
8uo 6zi 
82 a 6Ü 

712 
1)10 72 
93 5 82° 
94C 8— 

101U 8í2 
10 , a 8Ü 
10" 8üS 
10" 922 
1 0r,r' 9:2 

A M « ni á » • k 

ind. Budapest k. p. u. 
Nagyvárad 
Kolozsvár 
Tövis 
Brassó 
Kézdi-Vásárliely 

érk. 

ind 

érk. 

Sepsi-Szentgyörgy érk. 
Kőröspatak-Gidófalva 
Sepsi-Bodok 
Málnás 
Málnás-fürdő 
Bukszád-Bálványos 
Tusnád lürdő 
Tusnád 
Verebes 
Szent-Simon 
Csik Szentimre 35. sz. őrház 
Osik-S/.entkirály 
Zsögöd fiirdő 
Csik-Szereda ind. 

Vegyes vonatok 

7 6 1 1 7 S 1 3 
I., II. és III. osztály 

r ° 162 
11" 

6« 
. 3Üí 

8" V i 
8« 62 

62 5 4 0 7 

6" 35S 
52 3 " 
5JÍ 31« 
5S 306 
5̂5 287 

436 217 

420 2oi 
4'li l 4 2 

312 J2 6 

3:2 joa 
312 12M 

3 - 1246 

2Ş5 12"6 

MEGJEGYZÉSEK. 
Az állomások nevei mellett balról álló időadatok fölülről  lefelé,  a jobbról állók 

pedig alulról fölfelé  olvasandók. 
Az éjjeli idő, esti K22 órától reggeli 552 perézig, a perczeket jelző számjegyek-

nek aláhúzásával van kitüntetve. 

243. szám. 

Zsögöd-fürdőn 
vnsár- ü n n e p n a p o k o n , külön 
m e g r e n d e l é s r e más n a p o k o n ÍN 

a a c ^ e l e ^ - i f í j L r c L ő 
k a p l i a t 6 . 

Egy fürdés  40 kr. 2 2 
Eladó 30 szekér széna. 

14 szekérrel a nagyerdő ut köze-
lében Csik-Szeredától 23 kim. távol-
ban van. Megvásárolható Lövétén 
(posta helytt) Kontsagh Sándortól. 

1897. 

Árverési hirdetmény. 
Aluli)t. kiküldött, végrehajtó ax 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a élteimében ezennel közhírré leszi, 
hogy a c.sik-szereilai kir. járásbíróság 3001/896. 
számn végzése állal 1. Hubner és Taussiţr, Banner 
Tauuing és Nándor L. és társa javára (Jsik.v La-
jos ellen 101 fit  03 kr, M5 frt  50 kr, 53 írt 14 
kr tőke és eddig összesen 45 frt  perköltség köve-
telés erejéig elrendelt, kielégítési végrehajtás al-
kalmával bíróilag lefoglalt  és «55 frtra  becsült 
bolti rőfös  árukból álló ingóságok nyilvános árve-
rés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2143.. 2281 , 2324/189U. 
sz. kiküldést rendelő végzés folytán  a helyszínén, 
vagyis Csík-Szeredában a bolthelyiségbe leendő esz-
közlésére 1897-ik év április hó 20-ik napjának dél-
előtt 9 Órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintelt ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108 g-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi ápril hó 
1-sö napján. 

Szöllőssy Ferencz, 
kir. liir. végrehajtó. 

Egy 160 holdas birtok a vasúti 
állomás szomszédságában szesz-
gyári és gazdasági felszerelések, 
nagy mennyiségű tűzifa  készlettel 
6 évre kiadó, vagy esetleg örök 
áron eladó. Értekezhetni Lázár Já-
nossal Ditróban, vagy Lázár Már-
tonnal Csik-Kozmáson (u. p. Csik-
Szentmárton.) 1—3 

(Imiuiseh Boldog, Delitzseh.) 
Patkányok és egerek pusztítására 

való kitltnő, biztos és gyors hatású szer, 
inéregmentes és házi állatoknak ártal-
matlan. I doboz ára 35 kr. Kapható 

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

n —10 C s l k - S z i p v i z s n . 

Teljes menyasszonyi kelengye-kiállítás 100 frttól  1000 frtig. 

Özvegy Gal Endrénéuél Csik-Szentki-
rályon több törvényterü széna és snrju 

igen jó minőségű. 3—3 
Csik-Szenttamáson Biró Mihály-

nál nagyobb mennyiségű lónak való 
széna eladó. Értekezhetni Veress 
ZsigmonddalBalánbányánésminden 
csütörtökön Csik-Szttamáson. 2—3 

Bécsben és Budapesten személyesen lett bevásárlásomról haza térve, bátor va-
gyok a nagyérdemű városi és vidéki közönséget tudatni, hogy áraim megérkeztek, s eze-
ket a legutolsó párisi és berlini divat után választoltam; ngymind : 

Női Jackettek 4 frttól  30 frtig.  Női vállgallérok 2 frttól 
40 frtig,  utóbbiak posztóból, selyemből, plüschból és bársony-
ból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig  méterje. Nagy választék 
a legizlésesebb női diszkalapokból, melyeket személyesen vá-
lasztottam. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a nagyérdemű közönség máshonnan 
hozatná, vauy városunkba elterjedt házalóktól megrendelné, kérem becses lá-
togatásával megtisztelni s/.iveskedjék s meggyőződést szerezni, hogy a legma-
gasabb igényeknek is megfelelő  divatos ozikkeket olcsón és csak a legjobb 
minőségbe tartom raktáramon. 

Becses pártfogásukat  kírve, továbbra is magamat ajánlva, 

mély tisztelettel 
A R C 8 A Y 

2 - 3 

B A R C B A Y K . 
női- és férfl-divatttalete 
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SirkoBzoru és érozkoporsó gyári rak tár . Teljes temetkezési vállalat . 
Nyomatott Csik Szeredában a laptnlajdonos ée kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. T 


