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A kvóta kérdéséhez. 
Bécsből egy tekintélyes magyar ember-

től kaptuk a következő sorokat : 
Alig hihetné az ember, hogy a 67-iki 

kiegyezést komoly veszély íenyegeti Ausz-
triából. Bécsben oly elemek kerültek felül, 
melyek a magyarságnak és igy Magyaror-
szágnak is kiengesztelhetetlen ellenségei. Sem 
a csehek, sem a feudális  nagy urak, sem 
az antiszemiták nem sokat törődnek az 
osztrák és magyar monarchia nagyhatalmi 
állásával, ők csak azt tekintik főczélnak, 
hogy pártjuk míkép maradhat minél hossza-
sabban uralmon. Ezen czél elérésében most 
már alig van más akadály, mint a magyar 
állam hatalma és a magyarság ragaszkodása 
a szabadelvllséghez. Minthogy pedig ezt foly-
ton akadályul fogják  találni mindaddig mig 
a 67-iki kiegyezés fenáll,  igen természetesen 
a mostani kvóta tárgyalások is azért nyertek 
olyan éles alakulatot, mert a felülkerekedett 
osztrák elemek magát a kiegyezési müvet 
akarják lejáratni. Innen magyarázható az 
meg, hogy az osztrákok 46 százalékos kvótát 
akarnak tőlünk kiszorítani, holott a kiegye-
zés egyik alapfeltétele  épen az, hogy a kö-
zös kiadásokhoz mindegyik állam a saját 
teherviselési képessége arányában járuljon ; 
már pedig a magyar kvóta bizottság a leg-
tökéletesebb számadatokkal kimutatta, hogy 
Magyarországra nézve az eddigi kvóta, va-
gyis a 31*4 százalékos kvóta is több, mint 
a mennyit teherviselési képessége szerint ma-
gára vállalni kellene. 

Az osztrák miniszterelnököt, B a d e n i 
grófot  is utóiérte a nemezis. Mert az osztrá-
kok nagy étvágyát a kvótának a magyarok 
kárával való felemeléséhez  épen 6 fejlesztette 
ki és most már nem tudja lecsillapítani a 
feltámasztott  szenvedélyeket, ugy, hogy va-
lószínűleg maga B a d e n i gróf  is ezek ál-
dozata lesz. Ilyen körülmények között a 
magyar politikusoknak a lehető legnehezebb 
feladatuk  lesz. Mert a magyar kvótát, ha-

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Z Á J A . 

A Mailáthok. 
Bizonyára kevesen ismerik Csikmegyében 

azt a híres, előkelő családot, melynek egyik tag-
ját az alig 33 éves Mailátb Gusztávot legközelebb 
az erdélyi püspök mellé koadjutornak nevezték ki. 

Pedig éppen a csikmegyei közönséget kell, 
hogy érdekelje leginkább jövő püspöke, mert hisz 
az erdélyi egyházmegyében a „Katboliczizmus 
súlypontja" Csikmegye s egyébként is a csikmegyei 
társadalom sok mindenféle  módon van összekap-
csolva az erdélyi püspökkel, mert alig van ha-
zánkban megye és lakosság, a melyiknél az egy-
házzal oly sokféle  érintkezésben való életet 
látnánk. 

A mostani koadjutorról azt mondják Ismerő-
sei, bogy igazi szentéletQ fiatalember  s ha csa-
ládját a történelem folyamán  végig kísérjük, ez 
az állítás mind valószínűbbnek látszik. 

A Mailáth-esalád a XVII. században jnt 
előkelő országos szereplésre. Addig nem voltak 
valami feltűnő  tagjai, de mint kisebb nemesek 
addig is Barsbau és Hontmegyében mindenféle 
hivatalokat viseltek. 1646-ban kezd előfordulni 
Mailátb Miklós, ki szintén az esztergomi érseknek 
volt ügyésze s később a dinasztia s a magyar ki-
rályi javadalmak jogi felügyelőjévé  neveztetett ki. 
— Rá volt bizva a szt. koronát illető jogi ügyek 
vezetése is. — Ez már előkelő, magas állás, mely 
egyrészt magasabb méltóságok elnyerésével, más-
részt vagyonosodással járt s ekkor meg Is alapít-
tatott a £ a hatalmas vagyoni és befolyásbell  slO* 

bár mérsékelten is, felemelni  egyrészt az 
igazság ellen volna, másrészt azonban rosz 
példaadás volna a jövő szempontjából, ha 
az osztrákok a magyaroktól azon a czimen, 
hogy a 67-iki államforma  különben össze-
dől, minden tizedik esztendőben ujabb és 
nagyobb s hozzá igazságtalan teher több-
letet vállaltatnának el. Épen azért, mert 
ilyen kényes a kvóta kérdés miatt a jelen-
legi politikai helyzet, nagy is a bizonyta-
lanság a politikai körökben. A kormánypárt 
tekintélyes elemei maguk is érzik, hogy 
mostan a magyar parlament nem egy kor-
mányzati kérdést old meg, li.inem a jövőre 
kiható olyan politikai bonyodalmat, melynek 
mikénti megoldása az ország sorsát hosszabb 
időkre lekötve jóra vagy roszra fordítja, 

Nem sokára el is dől ez a kérdés, mert 
a magyar miniszterelnök néhány nap alatt 
ki kell hogy álljon a síkra és megmondani 
osztrák kollégájának, hogy minő kvólát bír 
elfogadtatni  a magyar parlamenttel. Mihelyt 
pedig a miniszterelnöki szó ki lesz adva, 
ugy a különböző pártok, mint különösen a 
kormánypárti főemberek  állást fognak  fog-
lalni a miniszterelnök mellett vagy ellen. 
B á n t f y n a k  nehéz a helyzete azért, mi-
vel maga sem tudja, hogy vájjon a párt 
mennyire követi őt egész teljességében. 
Sokan vannak e párt kebelében, kik ko-
molyan akarnának a jelenlegi kvóta mellett 
állási foglalni,  de ezek nincsenek nagy szám-
mal : hanem annál többen vannak olyanok, 
kik csupán annyival óhajtják a béke ked-
véért a kvótát felemelni,  a mennyivel a 
fogyasztási  adóból a jövőre az osztrák fo-
gyasztási czikkek után többet fog  kapni a 
magyar kincstár. Ez pedig nem magasabb 
százalék, mint a 3440/o-kos kvóta, mely 
mellett kardoskodik a jelenlegi miniszterek 
közül is négy. Ezt a kvótát azonban semmi-
képen sem hajlandók megszavazni a régi 
Deák-párti emberek és a „liberális nagy-
ságok", sőt képesek 35 százalékos kvóta 
esetében kilépni a pártból és ellenzéket ké-

kelőség, mely mai napig is megvan s folyton  erősbül. 
— Mailáth Boldizsár a nagyon is válságos Bá-
kóczi forradalmak  idejében már nem szerepelt 
annyira mint atyja, hanem az ő fla  és unokáia 
első és második József  államminiszterséget visel-
tek IlT-ik Károly, Mária Terézia és II-ik József 
uralkodása alatt s az utóbbit József  császár grófi 
rangra emelte. Ez a grófi  ág 1873 ban Mailáth 
Antal gróffal  kihalt. — Ez a Mailáth Antal volt 
az a fökanczellár,  kit Pálfly  Fidél gróf  helyébe 
1839-ben neveztek ki s mintegy öt évig viselte a 
magas méltóságot, de ugy látszik mintha a negy-
venes években hatalmasan előtörő reformeszmék-
kel nem tudott, vagy uem volt módjában megba-
rátkozni s ez a körülmény lemondásra kényszeri-
tette. — Hatalmas lélek volt, különösen vallá-
sossága által tűnt ki s hogy ennek táplálékot 
szerezhessen, zemplénmegyei falujában  Perbenyiken 
egy kórházat építtetett, mint boraeopatba ő maga 
gyógykezelte a betegeket s szegényeknek táplálé-
kot is ö adott. — Abban a küldöttségben, mely 
rajta kívül Lonovits érsekből, Deák Ferenczből 
és Bathányi Lajosból állt s melynek czélja volt 
a már kitört háborút nemzet és király között 
valamikép megakadályozni, ö is ott volt, de 
Windischgrtttz rövidlátásán a siker hajótörést 
szenvedett. — Még a kiegyezés után is részt vett 
a főrendiház  üléseiben és sok fontos  kérdésben 
döntő szerepet vitt. — Vagyonát és rangját az 
erdélyi nj koadjutor egyik testvére örökölte. 

A másik Mailáth-ág az 1769-ben született 
első Mailáth György gyei kezdődik, ez az első 
Mailáth Józsefnek  fla  volt, annak a kit fennebb 
mint minisztert emliténk. —Eleinte jezsuita akart 
lenni, de éppsa a tájban UdOaték a jesuitákat 

pezni. Politikai hirek szerint ezt tudomásóra 
is adták Bánfiynak,  kinek most a kezében 
van a kötéltánczosok egyensúly tartó botja, 
vigyázni kell nagyon, nehogy arra felé  le-
gyen a súlyosabb rész, a hol a bukás elke-
rülhetetlen lesz. Mindenesetre 1867. óta még 
ilyen súlyos politikai elhatározás nem került 
a magyar parlament elé. 

—y—s. 

= Királyi gyász. Fáris gyászol B gyászol 
vele az egész müveit világ, de különösen mi ma-
gyarok, kiket eme borzasztó katasztrófa  nagyon 
közelről érint. Mi nem akarunk ezen katasztrófa 
részleteivel foglalkozni.  Bő s kimerítő adatokat 
szolgáltatnak arról nagy úapilapok, melyek napon-
kint ujabb H ujabb rémhíreket közölnek az égés 
áldozatairól. Mi csak a magunk részét, a bennünket 
érdeklő szerencsétlen alenvoni herczegnét veBzszűk 
ki, a kinek halála gyászba borította a magyar ki-
rályi családot. 

A mi feukölt  nagyasszonyunk a borzadalmas 
tűzvészben húgát vesztette el, az alenvoni herczeg-
nót, a kin u legbensőbb szeretettel csüngött. Erzsé-
bet királynő, a kit a sors már annyi csapással 
látogatott ineg, a müveit világ és a hü magyarok 
részvétében és szeretetében erőt és vigaszt találhat 
az irtóztató csapás elviselésében. Mintha a mi sze-
gény nagyasszonyuuk csak azért jött volna a vi-
lágra, hogy temessen, — egymásután veszti el 
azokat, akik az ő szivének különösen kedvesek I 

És ilyeu irtóztató módon kellett elvesztenie 
húgát! A balsors oly fürge,  találékony és könyör-
telen, — és azokra, a kiket a megerősített palo-
tákban katonaság és szolgaszemélyzet kipróbált 
hűséggel őriz, akkor tör, a mikor a legkevésbé 
várják. 

Ma már bizonyos hogy Zsófia  herczegnő is a 
tüz áldozata lett, bizonyosra lehetett azt Davenport 
fogorvos  vallomása alapján megállapítani, ki vállo-
mását esküvel erósitette meg. A holttestet május 
O-án Lajos Ferdinánd bajor herozeg s Emmanuel 
vendömi herczeg jelenlétében helyezték ravatalra. 
A temetés Drenzben lesz, hol a kir. herczegnót az 
Orleansok családi kriptájába temetik. 

A király ő felsége  Zsófia  herczegnő halála 
alkalmából 0 heti udvari gyászt rendelte el, mely 
május 9-én vette kezdetét. 

- A vasúthoz vezető utczák elhanya-
goltatása. Mikor a vasút megnyittatott, a csík-
szeredai városi tanács lázas tevékenységgel fogott 

leginkább s azt a kolostort is feloszlatták,  a 
melybe ő lépett. Nem lévén még felszentelve, 
visszatért a világi pályára, hol igen sok rendbeli 
magas hivatalt és kitüntetést nyert el. Volt táblai 
biró, királyi ügyigazgató, udvari tanácsos, de 
mindenek felett  rendkívül nehéz hivatást teljesített 
a Napoleon hadjáratai idejében mint országgyűlési 
referens,  mert a század első évtizedében történt 
háborús idők okozta gazdasági válságok nagy 
szenvedései közepett neki kellett nemzet és király 
között az egyensúlyt fentartani.  — Mint. bíró 
kitűnt a korszak jogi tudományában, de különösen 
erős jelleme és igazságossága valóságos tanulmány-
tárgygyá tették a későbbi birói és jogász nemze-
dék számára. „ 

Ennek György nevü fla  & magyar országbí-
rói méltóságot viselte s 1848-ban a felső  ház 
elnökségét is reá bízták, de tndjnk, hogy a bekö-
vetkezett forradalmi  napok az országgyűlés műkö-
dését hamar megrontották s ekkor Mailáth is 
visszavonult. A fennebb  emiitett békitö küldött, 
ségnek ő volt a vezetője. . 

A tndományos-akademiának. nemcsak alapító 
tagja volt, hanem résztvett annşk alapszabályai 
készítésében a rendkívüli ódaadással dolgozott, 
bogy a mit az ő tudományokban gazdag szelleme 
oly régóta óhajtott, valahára létrejöjjön, i— Igen 
mély vallásosságn, rendkívül becsületes Úszta 
jellem volt, loyális alattvaló és rendületlen hazafi. 

Ennek fla  György, a Spanga-féle  rablógyil-
kosság áldozata, különösen az 60-es érek ^válsá-
gos napjaiban tett nagy szolgálatot, hazájának". — 
Mikor Széchenyi István gróf  a. 40-es éyekben 
Kossuth forradalmi  irányzata ellen föllépett,  leg-
erfeebb  támasara a flatai  Mailátb ttjörgyben 
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honi as állomáshoz vezető fürdő  éa temető ntoaák 
readeséséhe*. A kavicsokat as ut aiélére kihordatta, 
a lámpa-oszlopokat felállíttatta.  Azóta, ugy látszik, 
a vasul közönyös lett a tisztelt tanács előtt, mert 
a felhalmozódott  kavicsok nyugodtan várják egy 
csomóban a feltámadás  óráját, a lámpa-oszlopok 
pedig némán éa sötéten merednek az elhaladókra, 
holott tudvalevőleg a kavicsoknak az utczán való 
szétterítés a a lámpa-oszlopoknak as utcza megvi-
lágítása volna a rendeltetése. Jó is lenne bizony, 
ha a tanács kevesebb lásial, de annál nagyobb 
tevékenységgel fogna  hozzá valamely közgyűlési 
határosat végrehajtásához s lenne némi gondja 
arra, hogy a vasúthoz kijáróknak ne kellessen 
térdig sárban járni, az este fél  10 órakor érkezők-
nek meg legyen valami világító sugaruk, mely ne-
kik as utat megmutassa. Szükségesnek látjuk ezekre 
felhivni  a tanács ügyeimét, elvárva, hogy a már 
készenlétben levó anyaggal külinösen a temetó 
utcza járhatóvá tételére s a felállított  lámpaoszlo-
poknak lámpával leendő ellátása a esténkinti fel-
gyújtása iránt haladéktalanul megteendi a kellő 
intézkedéseket a nagy közönség érdekében. 

—> Tájékozásul. A csik-szeredai kir. posta-
felügyelőségtől  kapjuk a következő sorokat: 

A helybeli kir. postahivatalnál a rendes vasúti 
közlekedés folytán  az éjjeli szolgálat megszűnt. A 
hivatalos órák hétköznapokon délelőtt 8—12-ig, 
délután 2—6-ig tartanak, vasárnap pedig délelőtt 
8 órától II1/» óráig, délután 3—4-ig. Vasárnap 
délelőtt mindenféle  postaküldemény feladható,  va-
sárnap délután ellenben csak e g y s z e r ű és 
a j á n l o t t l e v e l e k , valamint táviratok. 

A közönséges levelek a városban kifüggesztett 
levélszekrényekből naponkint kétszer, a hivatal 
előtt kifüggesztett  levélszekrényekből pedig napon-
kint többször, sőt még este fél  9-kor is kiszedetnek 
és még azon éjjel továbbittatnak. A pályaudvaron 
szintén van egy levélszekrény, melyből a levelek 
naponkint délben a vonat indulása előtt 10 perczczel 
kissedetnek. 

A csomagok legczélszerűbben délelőtt adandók 
postára, mert akkor még aznap délben továbbittat-
nak, mig a délután feladottak  másnap délben 
nyernek továbbítást. 

Posták érkezése: Brassó—Budapest és Alcsik 
felől  délelőtt 11 órakor, Brassó—Budapest felól 
még este 9'/ t órakor: Gyergyó és Gyimes felól 
délelőtt 10 órakor; indítása Brassó—Budapest felé 
déli 12 órakor és éjjel 2 órakor; Gyergyó és Gyi-
mes felé  naponkint délután 3 óra 30 perczkor. A 
helyzet tehát a Budapestről érkező postaszállitmá-
nyok tekintetébeu május 1-tól lényegesen megjavult 
s örvendetesen konstatáljuk, hogy hírlapjainkat, 
melyeket régebben osak este olvashattunk, most 
már a déli ebédnél átböngészhetjük. 

A n e g y e i t ö r v é n y h a t ó s á g i b l s » U -
•AlC Bléüé r t f l . 

C s i k-S z e r e d a, május 6. 
Megyénk törvényhatósági bizottsága e hó 

4-én tartotta meg tavaszi rendes közgyűlését 
Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt. A gyű-
lés d. e. VslO órakor vette kezdetét, mikor is 
alig voltak a tagok határozatképes számban jelen; 
azonban rövid idő alatt annyian érkeztek, hogy 
as Ülőhelyek csakhamar beteltek s igy a gyilles 
a pépesebbek közzé tartozott. 

- Általánosságban pedig elmondhatjuk, bogy 

talált e hatalmasan küzdött a .legnagyobb magyar* 
•ellett, hogy a tnleágos rohamban haladó Kos-
suthot is vele nemzetét a biztos veszedelemtől 
visszatartsák, de tudjuk sikertelenül, mert a nagy 
szalMmériást ki a kor uralkodó eszméjével való-
sággal vállain vitte nemzetét, megállítani már 
nen lehetett. — Mailátb György hit maradt az 
valkodóliázhoz i ez biztosította sz elnyomatás 
napjaiban való szereplését. Sokan rossz néven 
vették, hogy a birodalmi tanácsba belement, más-
nak nem is igen lett volna szerencsés egy efajta 
lépés, de neki, az ő hatalmas jelleme biztosította 
a tiszta éa hazafiatlaaságtól  ment részvételt. 

Később mint országbíró és főrendiházi  elnök 
óriási tevékenységet tejtett ki a visszaállított al-
kotmáoy megszilárdítása kőiül s a mellett, bogy 
még kúriai elnök is volt, fáradatlannl  résztvett 
a tudományos és Irodalmi testületek munkássá-
gában ia. Ennek fia  az nj koadjutor, az a szerény, 

• ki az Ősei által számára biztosított kiváló szerepet, 
a mai fényelgő  világban, mikor mindenki az élvek 
éi a; csillogás ntán fut,  a sok önfeláldozást  kívánó 
papi pályával cserélte fel. 

Feltüntetik a jó székely hazában, hogy a 
Mailátbok eleitől fogva,  mint a loyális érzésben 
legerősebbek s mint az uralkodóháznak törbellen 
hívei mutatkoznak a történelem fonalán.  — Mert 
bit kiktől várja ez országban függetlenségi 
vágyát valaki, h« nem a mindig szabad, mindig 
flggetlen  székely embertől. — Ezért egy kis ma-
gyarázatot ide fűzni  a nyájas olvasd becses enge-
delmével jónak latnuk. 

A sajátságosan fejlődött  történelmi vinzouyok 
hazánkban soktél* nézetig egymástól nagyon eltérő 
poliţikai állásponton levő eipb«reket hoznak tótie. 

agyülésalegzajtalanabb volt, minthogy felszólalás 
3—4 tárgyban történt, nevezetesen a hitelszövet-
kezetek kérdésénél, Csik-Szeutmiklós községben 
egy havas bérbeadásánál, a Szépvízen építendő 
iskola telek megszerzésénél és a csomafalví  er-
dólés felügyelete  iránti kérdésnél. 

Egyébiránt a gyűlésen előadott nevezete-
sebb ügyek elintézését következőkben ismer-
tetjük : 

Legelsóbben :i vármegye alispánja terjedel-
mes jelentésben számolt be a legutóbbi közgyű-
lés után előfordult  közigazgatási fóbb  mozzana-
tokról s habár abhau ugy adminisztráczió, mint 
köztekintetekbeu nagyon figyelmet  érdemlő kije-
lentések foglaltatnak,  helyszűke miatt csak hal-
vány képet mutathatunk be annak tartalmáról. 

A közigazgatási ügymenet felsorolása  után 
elótűntette a megyei pénztárak jeleni állását, 
mely szerint a különböző alapok a megyei kebli-
pénztárnál 379,598 forintot,  ;i nevelési pénztárnál 
806,378 frtot,  összesen 1.245,976 frtot  tesznek. 
Ennek kapcsán figyelmét  felhívta  a törvényható-
ságnak a lóbeszerzési alapra, inert daczára annak, 
hogy ezen alap kamatai már régebb idó óta ki-
zárólag a huszárcsaládok gyermekei neveltetésére 
fordíttatnak  s daczára annak, hogy abból más 
czélra soha egy krajezár sein használtatott fel, 
mégis azok, kik azt nem épen valami tulerós jogi 
alapon magukénak tekintik, arról vannak meg-
győződve, hogy a családonkinti felosztást  a me-
gyei tisztviselők akadályozzák meg, mert talán 
ama pénzt ezek maguk között használják fel  s 
ily feltevések  mellett évenkint többször megújít-
ják a volt huszárcsaládok felosztás  iránti kéré-
süket, mely kérésük ugy az egyes minisztériumok-
nál, mint a kabinet irodánál mindig elutasításra 
találnak. 

Elérkezettnek látja tehát alispán ur az időt 
arra, hogy a törvényhatóság közbe lépjék s lega-
lább intézkedést tegyen arra nézve, hogy az ösz-
töndijuk és segélypénzek kiosztása iránt javaslat-
tételre kiküldött 5-ös bizottság a huszárcsaládok 
közül legalább két taggal kiegészíttessék a ló-
beszerzési alapból kiadandó összegek milymérv-
beni kiosztása s egyes tanulók részére való oda-
ítélése feletti  tárgyaláshoz, hogy a bizalmatlan-
ságnak és sértő gyanúsításnak eleje vétessék. 

Egy másik nevezetesebb részét képezte a 
jelentésnek megyénk vagyonossági és közgazda-
sági viszonyainak nem minden pesszimizmus nél-
küli megítélése, melyben felemlíti  azon okokat, 
melyek népünket idegen állambeli munkakeresésre 
kényszerítik s legfőbb  okot a kivándorlásra a 
keveset jövedelmező földmivelés  mellett abban 
lát, hogy az adók évról-évre emelkednek s hogy 
a földadó  arányában kivetett pótadók már átlag 
öőVo-on felülemelkedtek.  Az a szálló ige tehát, 
hogy „nem b o l d o g a m a g y a r " a mi viszo-
nyainkra is talál, mert ma már az állam érde-
kében annyira kiaknázva van minden, hogy az 
államalkotó elemnek csak a kisajtolt föld  maradt, 
s hogy puszta mezőink mellett éhínségre nem 
jutunk, az csak annak a szívósságnak tulajdoní-
tandó, mely Isteutől a székelységnek adatott. 

Az alispáui jelentés helyeslőleg vétetett tu-
domásul, a nélkül, hogy az 5-ös bizottságnak ki-
egészítése iránt tett javaslatra nézve intézkedés 
tetetett volna. 

Egyik nevezetesebb pontját képezte a köz-
gyűlésnek vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
azon leirata, melyben a vármegye közönségének 

— Valóságos végtelenség terül el a chauvinista 
éa az anlikus magyar között. Ez a kettő aligha 
fogja  egymást az idők fulyamán  megérteni. — 
Ugy látszik a dolog, mintha e kit álláspont olyau 
ellentéte volna egymásnak, mint a függőleges  a 
vízszintesnek, a kör a négyszögnek. — És ha e 
kát féle  között nem találkoznának elmék és leg-
főbbképen  jellemek a kik a tátongó ürt kitöllsék, 
abba az űrbe okvetlen belehqllana a magyar nem-
zet, mert a két álláspont emberei egymást fel-
emésztenek s ez nem volna más, mint a nemzet 
veszedelmes pusztulása. — És voltak idők, meg-
lehet, bogy még lesznek, mikor ez a szempont 
igen feltűnően  kidomborodott. 

A ki végig tekint a Mailáthok történetén 
éppen eme nemzetünk számára annyira szükséges 
jellemeket találja mpg beune. 

Mindenek előtt vallásos emberek a ezt azért 
eineljük ki, mert föltétlenül  meg vseynnk győződve, 
bogy bit éa valláaaág nélkül nincs igazi szilárd 
jellem. - A ki semmitsem hisz, az önmagában 
sem hisz, a ki semmiben sem bizik, az önmagában 
sem bizik, pedig az állandó következetes cselek-
vésben H a rendületlenül való helyén maradáshoz 
több kell, mint a mindig kétséges, mindig bizony-
talan, folyton  váltakozó tudás, ebhez bit és biza 
lom szükséges. 

Még ha kizárólag materlalisztikus alapra 
helyezkedünk, akkor aem lehet azt eltagadni, 
meri, hogy vau az emberekben hit és bizalom, az 
bizonyos s ba most ezt puszta fizikai  működésnek 
lekintjük, akkor is, ha azt akarjuk, hogy ez jé 
erős működés legyen, éppen mint a gyaloglást, 
vagy tornát, vagy éneklést gyakorolni kell, mert 
hanem ügyetlenek leszünk benne. 

a megyei gazdasági egyesület és a helybeli gaz-
dasági irányú felsőnépiskola  tevékenységi körének 
összhangba hozatala iránti kérését nem csak 
megtagadta, hanem felhívta  a megye közönségét, 
hogy a gazdasági egylet meghallgatásával tegyen 
javaslatot a közte és vármegye között fennálló 
szerződés olyképpeni megváltoztatása iránt, hogy 
a népiskolai oktatástól választatnék el a kiváló 
képpeni gyakorlati gazdasági irány, megmaradván 
ennél inkább a felsőnépiskolák  számára előirt 
tananyag tanítása ; a gazdasági szakoktatás pedig 
az iskola jelenlegi gazdaságával és fölszerelésével 
együtt utaltatnék át a gazdasági egyesület mű-
ködési körébe, mely esetben a fiildmivelésügyí 
miniszter ur hajlandó leuue síz egylet közremű-
ködésével a felnőttek  gazdasági oktatására éven-
kint gazdasági téli tanfolyamokat  tartani. 

A leiratot a közgyűlés sajnálattal vette tu-
domásul, s a gazdasági egylet javaslatának elfo-
gadása mellett vallás- és közoktatási miniszter 
úrhoz ujabb felirat  küldését határozta el a leirat-
ban foglaltak  visszavonása végett sföldmivelésűgyi 
miniszter urat is szintén feliratban  megkeresni 
határozta az iránt, hogy a helybeli gazdasági 
felsőnépiskolának  öt osztályú gazdasági iskolává 
fejlesztéséhez  hozzájárulni s az esetben az isko-
lát, mint ilyent hatósága alá átvenni méltóztatnék 
azou biztosítással, hogy a törvényhatóság által 
eddigeló a felsőnépiskolának  adott, hozzájárulás 
az újra szervezendő iskola javára fog  fordíttatni. 
Kimondatott továbbá az is, hogy ha a gazdasági 
egylet és felsőnépiskola  működése szétválasztatik, 
az iskolához tartozó gazdaság folytatására  nem 
szükséges marha állomány értékesíttessék s ha 
földmivelésügyi  miniszter ur a gazdasági egyletnek 
adott s ez által a törzsgulya és istáló létesítésére 
fordított  segélyek megtérítését kívánná a törzs 
gulya eladásából befolyó  vételár fordíttassak  a 
méltányosan megállapítandó kárpótlás fedezé-  i <-
a törzsgulya számára bevásárolt kaszáló és legein 
birtokok azonban miudeu körülmények között a 
nevelési alap javára jövedelmeztessenek. 

(Vége leöv.) 

A x o r s z á g o s 4 8 > a s i z ő v e t s é g 
n e g a l a k u l & s a . 

Ugrón Gábor és követői az elmúlt általános 
választásoknál nagy vereséget szenvedtek, a mit 
nagy részben annak tulajdonítottak, hogy nem volt 
a párt országosan szervezve. E bajnak meg nem 
isméllődbetéae végett az ország minden részéből 
egy tekintélyes gyűlés jött össze a napokban Bu 
dapesten, mely a 48-as országos szövetséget meg-
alakultnak mondotta ki. Minthogy e párt egy nagy 
országos párt. kötelességünknek tartjuk mint po-
litikai lap, a következőkben ismertetni a megala-
kulást. 

A gyűlést S z e d e r k é n y i Nándor nyitotta 
meg s üdvözölte a szép számmal megjelenteket, 
kik az ország minden tájékáról eljöttek, hogy 
megjelenésükkel kifejezést  adjanak a mai állapo-
tokkal való elégedettlenségüknek. Ezután a gyű-
lés elnökeiül megválasztattak : Ugrón Gábor, Szalay 
Károly, Polonyi Géza, Csertán László, Betegb Fe-
rencz. Ugront a jelenlevők az elnöki szék elfog-
lalásakor megéljenezvén, a szót először is ő ra-
gadta meg. 

U g r ó n Gábor azt fejti  ki, bogy a 4ö-as 
függetlenségi  párt azt hiszi, hogy valamint a/, 
egyén, ngy a nemzetek is akkor boldogulbalnak, 
ha önállóan és függetlenül  járhatnak el. Abban áll 

Tehát az önbizalom, mint a karakter legfőbb 
pritériuma, csak hinni tudó lélekben működhetik 
elég energikusan. — Ennyit a fizika  sem tagadhat 
el, holott a traurendentális erkölcstan s még in-
kább a theologia egyenesen lehetetlennek mondják 
a jellemet hit nélkül s erre a legjobb tornaeszköz 
még fizikai  szempontból is a vallás. 

A Mailáthok merész állásfoglalása,  mely 
mindvégig a chauvinista és aulikus magyar egye-
sitésébél állott, csak erös jellembeli tulajdonok 
mellett volt lehetséges, erős jellemüket pedig min-
den időben a vallás építette föl.  — Sok önbiza-
lom kell ám oly csapásokon evezni, a melyek 
mellett jobbról is balról is feneketlen  mélység 
tátong. Ha tisza cbauvinistaságban talál végződni 
a szerep, oda a hatalom ós befolyás,  ha tiszta 
Hulikus kerül ki belőle, a nemzet megvetése s a 
hazaflatlanság  bélyege a jutalom. — Ez utóbbi 
érte Széchen Antalt, e körül kering Zichi Nándor, 
mig Kossuth Lajos és Teleki László az előbbi 
örvénybe kerültek. 

íme a magyarázata ennek, hogy a Maiáltbok 
mindig megmaradtak nemzetünk számára s jeles 
tehetségeiket örökbecsű alkotásaikkal a nemzet 
közkincsévé tndták változtatni. 

De nemcsak magyarázat rejlik ebben, re-
ményt is foglal  ez magában, mert hihető, hogy 
az a 33 éves fiatal  ember a mint állása és szent 
hivatása parancsolólsg szól hozzá, azonnal foly-
tatni fogja  őseinek derék munkáját s azért nagy 
az én lelkem öröme, mert a gondviselés e mun-
kásság számára az én forrón  szeretett szülőfölde-
met jelölte ki. 

Kórod?  Miklós, 
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az önállóság, abban áll a függetlenség,  hogy a mi 
keresményünknek, a mi verejtékünknek viragait 
ma»unk élvezzük, gyümölcseit magunk fogyaszszuk 
és munkánk eredményében magunknak építsünk, 
ne viseljük idegeneknek kenyérkereső szerepét. 

Nekünk nincs kifogásunk  az ellen, ugymoud, 
hogy Magyarország, mint önálló állam szövetség-
ben leg)en Ausztriával, ki felett  egy uralkodóház, 
egy fejedelem  uralkodik együttes jogokat gyako-
rolva, együttesen gyakorolva két királyságnak kü-
lön böző hatalmát. 

Ez a tán szóló azt fejtegeti,  hogy Ausztria 
semmi téren nem viselkedett Magyarországgal 
szemben, mint szövetséges társ. 

Ha Ausztria nekünk szövetségesünk volna, 
Magyarország és Ausztria közt a szövetség ránk 
nézve előny volna, de a mely pillanatban ánsztria 
megszűnik lenni, hanem a leigázónak minden bru-
tális vágyaival és törekvéseivel oda igyekszik, bogy 
a mi nemzeti kiképzéseinknek, erkölcsi kincseink-
nek meglevő tömegeit részint lekösse, részint meg-
semmisítse, bogy azután az urat és iránytvesztett 
ország és nép felett  annál biztosabban megalapítsa 
hatalmat és uralkodását az alkotmányosságra ala-
pitolt törvények fennállása  mellett, ez már nem 
előny nekünk. Magyarországnak abban vnn éppen a 
legszomorúbb helyzete, bogy a mig körülöttünk a 
nagy fajok  egyesülnek; mi, a kis magyar nemzet 
elveszítjük azon erőket, melyekkel a nagy fajok 
egyesülése közölt megnövekedett feladatokkal  meg-
birkózhassunk, hanem a kicsinységben és a szét-
bomlásban enyészünk el. Az a politika, mely a 
neni'.et nem tndta felekezeti  tekintetben megőrizni 
a békében, és nem tudta megőrizni akkor, midőn 
a nemzeti viszályokat még nem tudta elenyésztetni, 
egyszerre zndilotta e nemzetre a nemzeti, feleke-
zeti és társada'mi osztályok nagy veszélyt képező 
kérdéseit, hogy a nemzet minden rétegében szét-
bontva mintegy züllött tömeg minden erőfeszítés 
nélkül jutott annak a politikának karmai közé. 

Felszólítja ezután Magyarország népét, hogy 
szervezkedjék s szervezkedésének alapjául szolgál-
jon a népnek egyetértése. 

Ugrón Gábornak nagy hatást elért beszéde 
után B a r t h a Miklós állott fel  és fejtegette  a 
48-as szövetség szervezetét, mely tagadhatatlanul 
minden embertől megkívánja a munkaerőt és pénzt 
a közczél és közjó érdekében. Vessünk egy pillan-
tást — úgymond szónok — arra, bogy mi volt 
központ helyzete az elmúlt képviselőválasztások 
valamennyiénél. Ha a kerület önmaga jelöltet ál-
lított, abboz a központnak nem volt beleszólása, 
de a hol nem tudtak megegyezni, a központhoz 
folyamodtak  és azt kívánták, hogy a központ küld-
jön a kerületbe egy országos hirü férfiút,  a ki ki-
tiiuő szónok és a kinek 3—4000 frt  elkölteni való 
pénze van. 

De ez nem a dolog természetes rendje. A 
kerület kell, hogy erőt adjon a mozgalomnak, s 
ha a kerületek tömörülnek, akkor meg lesz az 
erő és hatalom az apró erők összetételéből. S meg 
fognak  szűnni a 3 —4000 frtos  igények is, s ha a 
48-as és függetlenségi  polgárok meg hozzák a ma-
guk áldozatát. Szükségesnek véltük a szervezetbe 
felvenni,  hogy igen csekély önkéntes áldozatokra 
legyen a szervezet fektetve.  (Helyeslés.) Ez lesz 
tehát a szervezet második főpontja. 

Ezután a közgyüiés részletesen letárgyalta 
az alapszabály tervezetet, s azt elfogadván,  annak 
megerősítése ügyében felhatalmazta  az elnökséget 
a Bzükséges lépések megtételére. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Meghívó. A csiki róm. kath. tanító-

egyesület felcsiki  fiókkörének  Csik-Somlyón 1897 
évi május hó 19-én tartandó rendes gyűlésére 
fiókkör  t. tagjait és az érdeklődő tanügybarátokat 
tisztelettel meghívom. T á r g y s o r o z a t : 
Szent-mise hallgatás. 9. Gyakorlati tanítás a hely 
beli tanító által. 3. Felolvasást tart : S z é k e l y 
Dénes. 4. Szaval: B a r t i s Lajos. ö. Jelentések 
6. Indítványok. 7. A gyakorlati tanítások zártkörű 
bírálata. Csik-Karczfalván,  1897. május 7. Fe 
r e n c z J ó z s e f ,  flókköri  elnök. 

— Halálozások. K a s s a y S á n d o r né 
szül. M o l n á r R ó z á l i a élete 66-ik, boldog 
házasságának 18-ik évében folyó  évi május 4-én 
reggel 7 órakor hosszas szenvedés után elhunyt 
Hült tetemeit folyó  év május 6-án délután 3 órakor 
helyezték örök nyugalomba a csik-szépvizi Havi 
Boldogasszony kápolna sírkertjében. Béke poraira I 
— Özv. Bol t reszf  A n t a l n é M á n y a Veró-
ni ka életének 71., özvegységének 31. évében el-
hunyt. Földi maradványait folyó  hó 11-én délelőtt 
10 órakor helyezték örök nyugalomra a csik-nagy 
boldogasszonyi temetőben Csik-Karczfalván.  A meg-
boldogultat számos rokonai és ismerősei siratják 
Nyugodj.* békében! 

— N a g y idők tanúja. Csik-Bánkfalván 
április hó 30-án halt el Márton János 1848—4ö-iki 
honvéd hadnagy 80 éves korában. Az elhunyt 
rósztvett a szabadságharczban s több sebet is ka-
pott. A szabadságharca lezajlása után Cs.-Bánkfal-
vára költözött, hol osaknem fél  századig mint elöl-
járó a községi képviselő a közügyekben is tevékeny 
részt vett a bizony sokszor nélkülözésekkel is kel* 

lett küzdenie, különösen mióta a honvédsegélyző 
egylet egyik ellensége feljelentése  folytán  nyug-
diját megvonta tőle. Nejével 60 évig élt együtt, 
kivel tíz év előtt aranymenyegzót ÍR ült. 

— Posta mizériák czim alatt lapunk mult 
számában téves informáczió  alapján felszóla-
lást tettünk, a mit az igazság érdekében kész-
séggel helyre igazítunk. Tévedtünk pedig abba, 
mintha a szépvizi postáról a vacsárcsi lapokat D i -
nére, a Delneieket pedig Vacsárcsiba küldenék el; 
mert a mint meggyőződtünk a Vacsárcsi községe 
nem a szépvizi, hanem a rákosi postahivatal kéz-
besítési körébe tartozik, és igy ebből vont követ-
keztetésünk is tévedésen alapult. A delnei és bor-
zsovai lapjaink rendetlen érkezésének pedig a mint 
megbízható forrásból  nyert értesítés folytán  meg-
győződtűnk, szintén nem a szépvizi postakiadó az 
oka, hanem oka azon helytelen eljárás, hogy az 
egy körjegyzőségi csoportba tartozó Szentmiklós, 
Delne és Borzsova községek egy kűldönczczel vi-
tetik el postájukot a szépvizi postáról és pedig a 
szentmiklósi körjegyzőhöz, a honnan azután nem 
csuda, ha későre jut tovább a más két községbe. 
Ezen bajon az által segíthetnének az érdekelt köz-
ségek, ha mindenik község saját küldöncze által 
közvetlen a postahivataltól vitetné el a saját pos-
táját és igy közvetlen első kézből sokkal gyorsab-
ban és pontosabban fogja  megkapni egyéb postá-
, Aval a mi lapunkot is, melyeket kiadóhivatalunk 
mindig pontosan szerdán postára ad, ngy hogy 
azokat csütörtökön reggel már áivehelnék a szép 
vizi postán előfizetőink.  Végül még arra figyelmez 
tetjflk  az érdekelt községeket, hogy küldönczeiket, 
lássák el kellő utasítással arra nézve, hogy lapun-
kat ne adják le a hivatalos Ugydarabokkal, hanem 
kizárólag csak előfizetőinknek  kézbesítsék, ennyit 
megérdémelnek az egyes lakosok is a községi kfll-
döncztől. 

— Székely fluk  elhelyezése. Székely 
fiuknak  lapunk egyik közelebbi számában érintett 
elhelyezése folyó  hó 8-án eszközöltetett. Ezen uapra 
lévén tervezve az indulás, főispán  ur ő méltósága 
intézkedése folytán  G3 fiu  jelent meg a vármegye 
házánál utrakészen, főlpakkolva  a szülők kísére-
tében. Számbavétel után R a n c z Lőrincz megyei 
lovaslegény felügyelete  alatt a délután egy órai 
vonattal indíttattak útnak a fink  Brassóba, hol 
L á s z l ó G y u l a iparkamarai titkár vette át őket 
és szállította mindeniket az ország különbö/.ö vá 
rosaiba mestereikhez. Megható volt az a kép, 
melyet Szeredában a vonat megindulásakor a fiuk 
és szüleik nyújtottak. A,szülők gyerekeiknek ka 
lapjukkal integettek a vasúti kocsik felé  s gye-
rekeik nevét szólítva könnyes szemekkel mondottak 
Isten hozzád"-ot, mit többen a fluk  közül az 

ablakoknál állva, zokogva viszonoztak az olt ma-
radott szülőkkel szemben. 

— Értesítés. A székelykereszturi ni. kir. 
állami tanítóképző-intézet I-ső osztályába, az 1807/8 
isk. évre felvétetnek  oly éptestü, ép szervezetű, 

szséges ifjak,  számszerint 26, kik 15-ik élet-
évüket betöltötték, s a gymuasium, vagy a reális-
kola, vagy a polgári Iskola legalább 4 alsó osztályt, 
vagy a felső  népiskolát jó sikerrel el végezték, vagy 
a jelen év junius hó végéig elvégzik. A felveendő 
ifjak  jó iskolai bizonyítványaik és kellőleg igazolt 
szegénységük alapján, a következő állami segélyben 
fognak  részesíttetni: az együttlakási helyiségben, 
hányan beférnek,  lakás, fűtés,  világítás; továbbá 
fehérnemű  mosatás éa netalán betegség esetében 
gyógykezelés s ezeken kivül havonként 6—8 frt 
pénzsegély. A felvételért  sajátkezüleg irt 60 kros 
bélyeggel ellátott folyamadások  tanítóképző-intézetünk 
igazgató-tanácsához czimezve, jelen év május hó 
81-ig, Borbély Sámuel igazgatóhoz küldendők be.— 
Bővebb felvilágosítással  lapunk szerkesztősége szolgál 

— Csik-karozfalvi  születésü Gál Ju-
l i á n n á , kin már az őrültség jelei már régebb 
időtől mutatkoztak, folyó  hó 5-én éjjel Taplocza 
felől  bejött 2 éves kis szép gyermekével a város 
közé s a város végén egy közeli bázba minden 
ruha nélkül bement s onnan reggel a rendőrségre 
vitettetvén, azonnal vissza tolonczoltatott tartóz 
kodási községébe Csik-Csicsóba. A nő állapotában 
nem közveszélyes, azonban kis két éves flu  gyer-
mekére nézve, kit magával hord, veszélyessé vál-
hatik; jó lenne tehát, ha az illetékes elöljáróság 
az örült nő és gyermeke, valamint a közönség 
érdekében a gyermek elhelyezése s a nő honn 
tartása, vagy tébolydába való szállításáról intéz 
kednék. 

— Oltárégés Nagy-Kászonban. A nagy 
kászoni róm. kath. templomban mult hó 10-én azaz 
Húsvét másodnapján! délutáni 4 óra tájt tűz ütött 
ki, minek következtében a nagy oltár leégett, mely 
alkalommal egyéb kár és sérülések is történtek, ugy 
annyira, hogy a felmerült  kár 1776 frtra  tehető, 
tűz vigyázatlanságból keletkezett a délutáni isteni 
tisztelet utan ott maradt égő gyertya vagy aZ oltár 
körül elejtett tüz miatt, az oltár zsámolyán levó 
pamlag meggyúlván, a szerencsétlenség abból szár-
mazott ; a gondatlanság a takarítást és zárást telje-
sítő'templomszolgát vagy sekréstyést terheli. 

— Kirándulás Stookholmba. Az állam-
vasutak menetjegyirodája mint értesülünk, a nyáron 
többrendbeli kirándulást rendez Stockholmba, 
as ottani k i á l l í t á s megtekintésére. — A rsnd« 

kivül érdekesnek ígérkező program legközelebb 
sajtó alá kerül. Az ntazás különvonattal történik 
Beriinen át, a honnét a társaság az uj Sassuitz— 
Trelleborg-i (négy órai bajó nt) útirányt veszi 
igénybe. — Sassuitz és Trelleborg között rendkí-
vül elegáns hajók közlekednek. 

— Köteles tüskárbistositás cz. czikkünket tárgy-
halmaz miatt csak jövőbe adhatjuk. , , 

A thessaliai ha táron veszítenek a gö-
rögök. Erről a vidékről s a küzdő felekről  bó ér-
tesítést közöl írásban és képben a „Képes Családi 
Lapok" szépirodalmi hetilap, mely olyannyira eJLv^n 
már terjedve s oly kedves lapja s müveit közöji-
ségnek, hogy szinte várva várják mindenkor meg-
jelenését. De nem is csoda mert oly erőket szám-
lál munkatársai közzé, kik már eddig is fényei  nevet 
vívtak ki maguknak az irodalom terén, e mellett 
azonban a fiatal  tehetséges íróktól is közöl dolgoza-
tokat Évenként 4 külön beköthetó regényt, uyujt 
előfizetőinek  a legjelesebb irók tollából kedves ba-
át, szorakoztatótárs, oktató mestere e lap a njagyar 

családoknak — s irályelve mindig az volt, hogy 
előfizetőinek  mindenkor csakis a legjobbat nyújtsa. 
Előfizetési  ára egy évre 0 frt.  Mutatványszámot is-
gycn küld a kiadóhivatal (Bpest vadász-utcza 

T. olvasóinknak ajánljuk Benedék. . Gá-
bor és T e s t v é r e órás és ékszerész czéget (aSaptt-
tatott 1807-beu, Budapest, Kossuth Lajos utcza 17i), 
hol menyasszonyi és alkalmi ajándéktárgyak, vala-
mint legszebb kivitelű arany- és ezüstárukj ákszer, 
óra, asztali készletek stb. rendkívül dus választék-
ban legolcsóbban kaphatók. Vidéki megrendeléseiket 
ez az elsőrangú czég különös gonddal intéz el. Áí-
egyzék ingyen ós bérmentve. 3 — 6 

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

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

GYÖRQTJAEAB MÁRTON. 

353. szám. 
1897. 

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

t.-cz. loa. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 1210/897. 
számú végzése által Antal Albert javára Gál Anna 
ellen 1200 frt  töke, ennek 1896. évi október hó 

napjától számítandó 6°/o kamatai és eddig ösz-
szesen 64 frt  15 ":r perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
lefoglalt  és 917 frt  ö5 arra becsült bolti áruk. 
talpak, bocskorok, bntorok, ágyneműk, vágott fé-
nyőfa  és többféle  édes italók és konyhaedények-
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 1007. sz. kiküldést iát-
delő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-Ma-
darason a bolthelyiségbe leendő eszközlésére 1897-ik 
év május hó 20-ik napjának délelőtt 9 órája ba-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy «z 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. §-A érteimében a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alól is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi május hó 
3 napján. 

Szöllőssy Perenozj 
kir. blr. végrelujM. 

36—1897. 
lg. sz. 

Erdőeladási hirdetmény.-
iú kâoeţ 

fáit  áTatf  irt 
A borszéki birtokosság tulajdonát kí 

rBánflu  nevtt erdőség kereskedelmi 
igazgatóság árverezés alá bocsátja és 1B97. év 
május bó 24-én d. e. l / í l i órakor a fürdőüileti 
rodában tartandó árverésen a legtöbbet igétfnek 
(il&djfti 

Köbméterár 1 frt  60 kr, azaz egy forint  60 kr. 
Felhívatnak venni szándékozók, hogy 6000 

frt  bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat az árve-
rezés napjának d. e. 10 órájáig eladó igazgatóság-
hoz adják be. #» 

Nyilt árverezés ki vau zárva. 
Mégjegyeztetik, . hogy az eladás tárgyát ké-

pező fenyőerdőség  a kir. erdőrendezőség kiszámí-
tása szerint 47,741 köbmétert tesz ki, a Vájla,-
völgyén fekszik,  minden oldalról jó karban lévő téli 
tutajos ut által érintve, melyen 2—6°/o-os lejtőn 
vizmentére szállíthatók a fák  a 19 kilométernyire 
fekvő  Maros folyó  partjára, mely kedvező- körttt-
ményt, mint páratlan szállítási előnyt, vevők flgsg^ 
mébe ajánljuk. •• -«r^ 

Az eladás részletes feltételei  igazgató iródá"-
jában megtekinthetők. Kívánatra érdeklődőknek 
megküldetnek, 

Borszék, 1897. április 30-án. 
9—3 FOrdO- éa Oilaflgasgatttág, 



Májas, 12. C S Í K I L A P O K 1 9 . ÜSJIO, 

Sz. 4433-1897. 
I. ai. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága 

tolyó év április hó 19-én 387—1897. kib. szán 
alatt kelt határozatával, a sepsi-szentgyörgy-sze-
redai törvényhatósági köznt 62—81. klmtr sza 
kaszán folyó  évben szükséges 770 drb két köb' 
méteres kavicshalom szállításáért 3466 frt  a sze 
reda-tölgyesi törvényhatósági köznt 3—23. klmtr 
szakaszára szükséges 470 drb két köbméteres kavics-
halom szállítását pedig 1808 frt  összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fent  emiitett munkálatok kivitelének bizto-
sítása czéljából folyó  év május hó 17-ik nap-
jának délelőtt 9 órájára a vármegyeházban 
lévő hivatali helyiségemben tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalást hirdetek. 

Versenyezni óhajtókat felhívom,  hogy a fen-
tebbi mnnkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 
9 órájáig hozzám annyival is inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezetteket figyelembe 
venni nem fogom. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó aján-
latokhoz az engedélyezett költség összeg 6°/0-ának 
megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

Ajánlat tehető az egész munka csoportra vagy 
annak csak egy részére is. 

A részletes feltételek  a megyei alszámvevö-
nél a rendes hivatalos órákban naponkint megte-
kinthetők. 

Csik-Szeredán, 1897. 

2—2 

évi április hó 30-án. 
Beoze Antal, 

alispán. 

8—897. jksz. 2 - 3 
H E G H I V é . 

A „Gyergyéi Első Takarékpénztár-Részvénytársaság" 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi május hó 27-én 

d. u. 4 érakor a Lanrentzi féle  nagyteremben 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése elnök által, 

a Bzavazati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a köz-

gyűlés határozatképes a jegyzőkönyv hitelesítésére 
három tagnak megválasztása. 

4. Igazgatóság javaslata: 
a) felügyelő-bizottság  tagjai számának 3-ról 

4-re felemelése 
b) az alapszabályoknak a tartalék tőkére és 

a tiszta nyeremény felosztására  vonatkozó 8. és 33. 
9$. módosítása iránt. 

5. Két felügyelő  bizottsági — s ha ez állásra 
igazgatósági tag választatnék meg, annak helyébe 
igazgatósági tag választása. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyűlés 
határozatképességéhez legalább 400 részvény kép-
viselete és 20 részvényes személyes jelenléte kíván-
tatik. A szavazati jog személyesen vagy két tanú 
által aláirt meghatalmazással ellátott megbízott által 
gyakorolható, kinek azonban réazvényesnek kell lennie. 
Ilyen meghatalmazást osak a távollevő, vagy meg 
nem jelenhető részvényesek adhatnak, 

vNő részvényesek csak meghatalmazott, gond-
nokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyám-
juk. Illetőleg ezek meghatalmazottjai, erkölcsi testü-
letek megbízottjuk által gyakorolhatják szavazati jo-
gukat ; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, hogy meg-
bízott részvényes legyen. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, hogy 
szavazataik gyakorolhatása végett .Igazoló-jegy" 
üket — a törzsköny 1897. május 1-i kivonata sze-
rint — részvénybemutatás nélkül, a közgyűlést meg-
előző három napon, a délelőtti hivatalos órák alatt, 
az ere felkért  felügyelő-bizottságtól  átvehetik. 

Qyergyó-Szentmiklóson, 1897. ápril 28-án. 
A .Gyergyéi Első Takarékpénztár Részvénytársaság" 

Igazgatósága: 
GÖrög Joaohlm, s. k. Csiky Dénes, s. k. 

titkár. elnök. 

Eladó 200 forintért" 
Oaik-Szentdomokossal és Telek-

hagymással határos Fehérmezőben 
3 tabla, müftegy  160 hold borona 

tőke-erdő, mely mostantól 1899. 
ev végéig levágandó. Úgyszintén 
nálam kapható a legjobb törökbu-
Bából készült szesz, mit jutányos 
árban ajánlok. 
»-» Tisztelettel 
Qziffra  Mihá ly Gy.-Sztmiklóson. 

* * 
M 
M * 

$ M 

Van szerencséin a n. érdemli közönség tudomására hozni, hogy a s z e r e -
d a l ííirdLót m e g n y i t o t t a m s újból rendeztem. A fürdeni  óhajtó közön-
ségnek az eddigi fürdőkön  kivíil egy födött  és füdhetö  fürdő  áll rendelkezésére, mely 
bármilyen időben használható. Egyszeri fürdés  ruhával 20 kr. 

Kitűnő italok és hideg ételek is kaphatók legjutányosabb árak 
mellett. 

Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozom, szabadjon kérnem to-
vábbra is, az eddig irántam tanúsított szives pártfogását. 

Kiváló tisztelettel 
F I J L E K I K É . 

» 
* 
» 
& 
» 
* 
» 
» 
» 

K 
Legnagyobb választék. 

A nagyérdemű közönségnek van szerencsém becses figyelmébe  ajánlani, hogy a 
f.  hó 28-án Csik-Szeredában tar tandó országos vásáron 

meg fogok  jelenni, mely kizárólag saját czipész műhelyemből kikerült kézimunkák. 
A mai kor igényeinek megfelelő  Ízléses férfi,  női és gyerek czipőket a legjutá-

nyosabb árban fogom  számítani. 
Kérem a n. é. közönséget., liogy szükségletét fenntartani  és próbamunkát vásá-

rólni kegyeskedjék, Imgy piaczukat több i/.ben meg látogathassam. 
Kiváló tisztelettel 

G á s p á r F e r e n c z , 
bőr- és szipö raktáros 

Székely Udvarhely. 

r a> m o 
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Legnagyobb választék. 
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A csíki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaság tulajdonát képező 

cs ikszen tk i rá ly i t é g l a g y á r 
1897. m á j u » hó 23-án d. u. 2 óráitf i  kezdődőleg szabad kéz-
ből elárvereztetik. 

A gyártelep s felszerelései  állanak a kővetkezőkből: 
a) Egy 10 lóerejü a magy. kir. államvasutak gépgyárából 1895. évben kikerült 

mozdony, fürész  és kutszivattyuval felszerelve; 
b) egy a Tatzel féle  Iroppani gyárból származó téplavetőgép, mindkettő a leg-

jobb karban s teljesen üzemképes állapotban ; 
c) a téglavetögép 4 évre kiadandó; 
d) két nagy faszin  téglaszáritásra sínekkel a vagonettekkel, mozgatható tetővel, 

továbbá nagy gépház fából; 
e) összes kellékek és szerszámok, mik a gyártás és üzembentartásboz szükségesek ; 

esetleg részletenként is eladhatók ; 
A gyártelep a legjobb helyen fekszik,  viz mellett, kitűnő anyaggal ellátva, nagy 

de folyton  még nagyobbítható üzemre berendezve, a vasúthoz közel, mi által a gyárt-
mány az olcsó va«uti díjtétel következtében versenyképes Csik-Szereda, Sepsi-Szentgyörgy 
és Brassóban is. 

Csik-9zereda, 1897. május 10-én. 

1—2 
Csíki vasutépitkezési ós élelmezési részvénytársaság 

felszámoló  bizottsága. 

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

galma, minden nemű gHzdasági gépekből, u. m.: 
4, 8 és 8 HP gözceéplSkéBzletek, járgányok és Járgányos oaéplőgépek, Baeker-rendszerft  ás 
Vldats-féle  rosták, egy és többvaau ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
készülékek, arategépek és fűkaszálók,  szecskavágók, répavágók is zuzók, kukorlcza morzsolok 

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

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokbau, hanem e s e t l eg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bitka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, ellamert kitűnő minőségű gaadaaági 
gépeket óa eszközöket, rendkívül alaosony árak és előnyös feltételek  mellett beszerezni. 

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