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1 frt. 
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a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri o sikkek 
Boronként 20 krért közöl-

tetnek. 

Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ : 

^IOIjISX^LIS J Ó 2 S E P . Egyes lap ára 10 kr. 

Autonomikus mozgalmak Csikban. 
Alig hogy elhangzott mult számunkban 

a panasz azon érdektelenség és közönyösség 
miatt, mely a megye érdekelt köreiben a 
katliolikus autonomikus mozgalomnál, helye-
sebben tétlenségnél mutatkozik, egyszerre 
minden oldalról jönnek szerkesztőségünkbe 
a véleményeket és nézeteket tartalmazó le-
velek és mi mint a közvélemény kifejezői, 
kötelességünknek tartjuk azokat rövid kivo-
natban legalább közölni, világosan kijelent-
vén, hogy e közlés által nem azonosítjuk 
véleményünket e levelek tartalmával. Mi e 
leveleket CMtipán azért közöljük, hogy a vár-
megye nagy közönsége tudjon valamit a 
különböző hangulatokról és miután a pap-
ság nem igyekezett nyiltan a közérdeklődést 
gyűlések tartása által felkelteni,  a hírlapi 
közvélemény által nyujtsunk módot arra, 
hogy minden ember a saját fejének  gondo-
latját vigye a piaezra és szokjunk már le 
arról a szokásról, hogy a más fejével  gon-
dolkozzunk. A leveleket kivonatban a követ-
kezőkben adjuk : 

— julius 1. 
Igaza van a Csiki Lapoknak, hogy az 

autonomia szervezése nem oly kicsiny dolog, 
mely indokolhatná a mérhetlen közönyös-
séget, a mi a katholikus kongresszusi vá-
lasztások körül nálunk a megyében mutat-
kozik. Azt is aláirom, hogy a papságnak 
kell a kezdeményező lépést megtenni arra, 
hogy a katholikus lakosság hangulatát meg-
tudjuk. Mert nekünk első sorban a hivek 
nézetét kell meghallgatnunk és csak azután 
körülnézni, hogy ki az alkalmas jelölt. Ugy 
tudom, hogy a íelcsiki papság s gondolom 
a gyergyói is már tartottak titkos értekez-
letet, melyen felolvasták  a Gyula-Fejérvár-
ról ajánlott jelölteket is és állást is foglaltak 
talán valamelyik mellett, de minden tisztelet, 
daczára is, melylyel a pt>pság iránt visel-
tetem, ezen eljárást nem tartom összeegyez-

A „CSIKI LAPOK" TÂRCZÂ— 
B o r u r a d e r ü . 

Elbeszélés. 
Irta: Kritsa Hósa. 

(Folytatás.) 
II. 

Kertész Etelka igen szép leány volt és egyet-
len gyermeke szüleinek ; ennélfogva  leendő örököse 
egy nagy vagyonnak. Szépség és gazdagság együt-
tesen feltalálható  lévén nála, a házasulandó ifjak 
czélpontja volt 

Habár még csak 17 éves volt, már néhány 
kérőt visszautasított, azzal mentve magát szülői 
előtt, bogy Vonzalmat nem érez egyik iránt is. 
Atyja nem is erőltette a dolgot, mert az ő Ízlését 
sem elégítették ki a kérők, mintán igénytelen ál-
lású s egyszerű családból való ifjak  voltak. Gazdag-
sága tudatában, a, leánya házasságát illető tervei 
magasan szárnyalta^. Előkelő családok ivadékai 
nál kalandoztak gondi.'atai, hogy a rokonság révén, 
más légkörben mozoghb va. kereskedő társai fölé 
emelkedbessék. Ez iránti vágya uemsokára meg 
testesülést nyert, a ditrói Almási Viktor fellépése 
által, a ki néhányszori lâtiţatâsa után, Etelka 
iránti szerelmét nyilvánítva, kezét ünnepélyesen 
megkérte. 

Kertész Imre teljesedésbe penni látva, a 
leendő veje iránti óhajtását, készséggel adott volna 
azonnal igenlő választ, de mint jó társaságokhoz 
szokott férfi,  szem előtt tartva a szokásos forrná-
litást: pár heti gondolkozási időt kéri, azon indo-
kolással, bogy bizonyosat akar tudni a leánya 
érzelmei felől. 

tethetőnek a hivek iránt tartozó figyelemmel. 
TeHsék összehívni egy nagyobb szabású gyű-
lést, vagy értekezletet, ott adjunk alkalmat 
és módot arra, hogy mindenki nyilatkoz-
hatnék s akkor a legjobbat találjuk el. 

—s. 

— julius 2. 
Hogy Felcsikon és Gyevgyóban mi tör-

ténik, azt nem tudom, de hogy Alcsikon és 
Kászonban teljesen némák az emberek, az 
bizonyos. Egy kicsit, nehéz is a helyzetünk, 
inert hisz Alcsikot Háromszékhez csatolták 
és igy nagyon meg kell feszi  feni  a-/, erőnket, 
hogy különös óhajainkat keresztülvihessilk. 
De ha összetartunk, akkor azt hiszem győz-
hetünk. Legczélsz^rübb volna, ha Csik-Szent-
mártonba és Kászonba egy nagy gyűlést 
hívnának össze a főtisztelendő  esperest urak 
és ott nyiltan végeznők el teendőiket í nem 
bujkálva konterencziák utján taszitanók egyik 
vagy másik ember szekerét. 

—p. 
— julius 3. 

Gyergvóból rossz hangulatot jelezhetek. 
A papság jelöltje egészen más, mint a nép 
jelöltje. Én azt tartanám a leghelyesebbnek, 
ha Alfaluba,  Gyergyó Szentmiklósra és Dit 
róba nagyobb értekezlet hivatnék össze, 
melyen bizonyos elvek kimondatnának s 
azttán könnyebben meg lehetne találni a 
megfelelő  jelöltet. Azt mindenesetre jónak 
találnám első sorban arra fektetni  a fősúlyt, 
a mit a Csiki Lapok is hangoztatott, Itogy 
a megválasztandó ember csakis csiki ember 
legyen, mert hála istennek vannak már olyan 
embereink, kik soha sem hoznak szégyent 
a vármegyére. Ezt hangoztatni kivánotn 
épen azért, mert Gyergyóban a nép száján 
egy nagy ember neve van, de ő nem csiki, 
s bár meghajlok tehetségei előtt, nekem in-
kább csiki ember kell. 

—d. 

A kérő eltávozása után, megelégedéstől su-
gárzó arczczal, ment lányához, hogy mi előbb kö-
zölje vele az örömhírt. Arra nem is gondolt, hogy 
az Etelka részéről ellenkezésre találna, mert Al-
mási Viktor nemcsak előkelő születésű, de kifo-
gástalan külsejű s elegáns modorú ifjú  vala. 

Etelkának arcza, a hir vételére előbb bibor-
szinre gyúlt, s a következő perezben minden vére 
szivéhez tolulva, holllialványá lett. 

Kertész Imre az örömérzésének tulajdonitá 
e változást, de kellemetlenül lett meglepetve, a 
mint hallá az Etelka elutasító válaszát: 

— Nem édes atyám, én nem megyek Almási 
Viktorhoz, mert. . . mert nem szeretem. 

— Ej. ne halljam mindig azt a régi nótát 
— szólt atyja haragosan. — Vagy talán vén leány-
nak akarsz maradni ? mert azt nem hihetem, hogy 
ennél különb párthira számítanál. 

— De . . h a nem őt szeretem — szólt 
nagyot sóhajtva Etelka. 

— Mit hallok ! — kiáltá Kertész, fürkészően 
tekintve leánya zavarodott arczára. — Nem őt 
szereted ? . . . Ez azon feltevésre  indít engem, 
hogy már van választottad . . . Nos, hát miért nem 
mutatod be nekem azt a szerencsés ifjút,  hogy . . . 

— Kedves atyám — szakitá félbe  Etelka — 
nem jól fejeztem  ki magam. Én . . én . még 
senkit nem szeretek, csak az az óhajom van, hogy 
ne kellene jó szüleimet ily hamar elhagynom. 

— Édes Etelka, a leáuyoknak rendeltetésűk 
az, hogy a szülői fészekből  kirepülve, egy uj ott 
honba szálljanak. No, ne sirj, hiszen azért nem 
szakadunk el egymástól. 

— De én nem akarok, nem megyek Almá-
éihoz férjhez  — mondá zokogva Etelka. 

Kertész Imrét nem érzékenyiték el a sűrűn 

— julius 3. 
Praktikus ember vagyok és igy fel  ki-

vánotn hívni az érdeklődő körök figyelmét, 
hogy a katli. kongresszusi képviselőség nagy 
áldozatokkal jár. Mert valakinek Budapesten 
4 — 6 hétig tartózkodni a saját költségén, az 
olyan nagy áldozat, melyet mi közülünk 
Csikban kevés ember hozhat meg. Miután 
azonban szivemből osztom a Csiki Lapok 
azon álláspontját, hogy csak csiki embert 
válaszszunk, ajánlom a jelölés kérdését akép 
megoldani, hogy jelöljük a főispánunkat  vagy 
bármelyik országgyűlési képviselőnket, per-
sze csak a katholikusokat értem. 

— t. 
— julius 3. 

En részemről két feltételt  kivánok a 
jelölttől az általános kvalifikáczión  felül. 
Legyen az illető csiki ember és állása ne 
legyen olyati, mely befolyásolhatná  a füg-
getlen elhatározását a tekintetben, hogy 
milyen legyen a katholikus autonomia szer-
vezése. 

— s . 

= A posta közlekedése és késedel-
mes megérkezése az egész Csikvármegyében 
általános panasz tárgyát képezi, a mióta a kolozs-
vári-nasyváradi vonalon Egeres körül megszakadt a 
vasúti forgalom.  Eddig például a Budapesten csü-
törtökön megjelenő lapot már pénteken délután ol-
vashattuk Csik-Szeredában, most azonban csak szom-
baton jutunk e szereucséhez és igy vau ez minden 
levéllel s a többi napi újságokkal is. Ez végtére 
nem járja, hogy az ország ezen részében a fővá-
rostól mindig három nappal álljunk hátrább. Pedig 
liogy a régi állapot most is fentartható  volna, az 
nyilvánvaló, ha arra mutatunk rá, hogy Arad felé 
a gyors vonattal összeköttetése van Csik-Szeredának, 
de ugy látszik, hogy épen Brassóban vagy Tövisen 
akad meg a dolog a posta személyzet kis száma 
mintt. Ugy látszik, hogy a postavezetőségek legújabb 
programmja az, hogy ininél több pénz lakarittassék 
meg az államnak s ezért minél kevesebb munkaerő 
alkalmaztassák, mert hisz a postai forgalom  úgyis 
állami monopolium lévén, versenytárstól nem kell 
tartani. A mi pedig a közönséget illeti, az várhat 

hulló könyek, mert a leánya azon kijelentésére, 
hogy szivét még nem ajándékozta senkinek, mást 
nem gondolhatott, mint azt, hogy a sok regény 
olvasás zavarta meg az Etelka fejét,  a ki egy ideál 
képet alkotva magának, annak megtestesülésében 
bizik s reméli, hogy egykor majd eljövend érette. 
Kemény feddő  hangon szólt tehát: 

— Fejedben bolondos ábrándok tanyásznak, 
a mely miatt egész életedre boldogtalanná lennél, 
ha szerencsédre, melletted nem lenne jó atyád,, a 
ki helyes észjárásával kormányozhat. Almási Vik-
torban a legparányibb kifogásolni  valód nem lehet 
s neje fogsz  lenni. 

— Soha! — kiáltá daezosan Etelka. 
— Nekem ugy van kedvem s hozzá mégyszk 

Érted! — volt az ellentmondást tovább nem tűrő. 
határozott felelet. 

E jelenet után nemsokára — daczára az 
Etelka folytonos  tiltakozásának — mertőrtént az 
eljegyzés. 

A szegény leány anyjánál sem talált pártfo-
gásra, a ki minden tekintetben egyet értett fér-
jével. Ép ugy legyőzte az ő hiúságát is, vejének 
egy előkelő ifjút  bírhatni s ő is leánykás. hóbort-
nak tartá az Etelka ellenkezesét. Azt azonban az 
Etelka könyörgéseire kieszközlé férjénél,,  hogy egy 
év előtt ne törtéujék meg a menyegző. 

Hogy mit remélt Etelka az idő halasztástól, 
azt sejteni nem lehetett. Talán az év leforgása 
alatt szülőinek szivét meglágyíthatni hitte; vagy 
lehet, hogy oly körülmény közbejöttében bízott, a 
mely gátlólag léphet házasságának útjába. 

III. 
Egy enyhe őszi alkonyaton, a pamlagon fekvő 

Almási Viktort, komor gondolataiból, szobája ajta-
jának zajos kinyitása rezzenté föl. 
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felvételre  igényt tartanak az alábbiakban megálla-
pított határidőkre. A névjegyzékek városban a város, 
n«gy községben a község házánál, kis községben 
pedig a körjegyző székhelyén folyó  hó 5-tól meg-
kezdóleg 10 egymásután következő napokon reggeli 
8 órától déli 12 óráig lesznek közszemlére kitéve, 
melyek ottan bárki által betekinthetók s azokból a 
délutáni órákban másolások eszközölhetők. A név-
jegyzék elleni felszólalások  julius 5-tól 15 ig s a 
felszólamlásokra  teendó észrevételek julius 16-tól 
25 ie történhetnek. A felszólalások  és azokra tett 
észrevételek okiratokkal felszerelten  városban a ta-
nácshoz, nagy községben az elöljárósághoz és kis 
községben az illető körjegyzőhöz adandók be, kik 
azokat a központi választmányhoz terjesztik elő, 
melynek elutasító határozata ellen a kézbesítéstől 
számítandó 10 nap alatt a központi választmány ut-
ján a m. kir. kurjához felebbezni  lehet. 

Erdély két nagy kalotijn. 
I. 

Lönhárt Ferencz. 
Az erdélyi róm. katholikus egyházat súlyos 

csapás érte. A már évek óta betegeskedő püspök 
í. é. junius hó 28-án meghalt. A kiváló egyház-
nagyot már régen gyötri egy súlyosabb betegség, 
mely úgyszólván minden erejét elvette, mindazon-
által tudvalevő dolog, hogy önfeláldozó  kitartással 
teljesítette főpásztori  teendőit. 

Megcsappant testi ereje daczára a lélek erő 
nem engedte nyugodni a püspököt. A legterhes"bb 
teendőket is személyesen végezte. Még a mult 
őszén is megjelent a kolozsvári egyházgyülésen. A 
főtéri  templomban istentiszteletet tartott a gyűlés 
előtt, istentisztelet után pedig elnökölt a gyűlésen 
s részt vett a gyűlést követett banketten. 

A halálát közvetlenül okozott betegség nem 
sokáig tartott Csak junius 23-án kezdett a szo-
kottnál valamivel nagyobb mértékben gyöngélkedni, 
mely miatt ágyba feküdt.  Már 24-én valamivel job-
ban érezte magát. 

Azonban a hülés, mely ágyba döntötte, tü-
dejére szállt és betegsége miatt kezdett végzetes 
jelieget ölteni. 

Ötöd na ra, jun. 28-án délelőtt csendesen 
elszenderült az erdélyi katholikus egyház lő pász-
tora, mély gyászba hozva az egész egyházat. 

Életraizából a következőket közöljük : 
Lönhárt Ferencz püspök született Nagy-

Ágon 1819. október 3-án. Atyját korán elvesztette 
s a jóeszü fia  kiképeztetését Kovács Antal nagy-
ági plébános mozdította elő. 

Középiskolai tanulmányait a kolozsvári róm. 
kath. gimnáziumban végezte. A gimnáziumi tanul-
mányok befejezése  után Kovács Miklós püspök 
által az erdélyi egyházmegyei papnövendékek közé 
felvétetett.  1844. jul. 28-án szenteltek fel  papnak. 
Az első szent áldozatot Nagy-Ágon mutatta be. 
Pár heti szünidő után Kovács püspök udvarába 
hívta s püspöki irodai iktatónak kinevezte. A 
szabadságharcz alatt püspökével Károly-Fehérvártt 
az ostromzár alatt tartott várban, mintegy fogva 
volt. 1848. év vége felé  papnöveldei tanárnak ne 
veztetett ki, azonban ezen állását a várparancsnok 
rendelete folytán  a papnövendékek elbocsáttatása 
miatt nem foglalhatta  el. Többnyire a püspök ol-
dala mellett tartózkodott; 1650-l>en püspöki szer-

tartóvá, 1852-ben titkárrá és szentszéki ülnökké 
neveztetett ki. 

Hainald Lajos püspök 1854-ben a püspöki 
iroda igazgatását bízta Lönhártra, négy évvel ké-
sőbb pedig oldalkanonokjává nevezte ki. 

1858-ban a Gyulafehérvárit  alapított Paulai 
Szt.-Vinczéről nevezett női zárda és nerelő-intézet 
igazgatóságát nyerte el. 

18H4. oki. 4-én választották meg kolozsvári 
plébánosnak. 

Ib75-i>en neveztetett ki nagy prépostnak. 
Három évi hű szolgalata után jutalmul és buzdí-
tásai Fogarassy megszerezte neki a skardói cz. 
püspökséget. 186l-ben jnu. 5-én szentelték fel 
erdélyi püspöki helynökké. 1888. márcz. 4-én ne-
vezte ki ő Felsége erdélyi püspökké. 

Lönhárt püspök a munka embere volt és ma-
radt mindvégig. Elfoglalván  főpásztori  székét, ben-
tartá egyházmegyéjét az egyes plébániák viszo-
nyairól személyesen akarván tudomást szerezni. 

188H-ban a kongrua ügyet kezdte rendezni. 
A templomok mellett iskolákat állit s ezeket ápolja 
mint legdrágább kincsét. Rendezi a tanügyet. A 
népiskolákat, középiskolákat atyai gondoskodással 
veszi körül. Alig van iskola, mely figyelmét  kike-
rülné s melynek javára nem áldozott volna. 

A uönevelésre is nagy gondot fordított,  a 
már meglevő zárdák mellett ujakat alapítván. 

Főpásztorsága alatt az egyház anyagilag is 
nagy lendületet nyert. Ezen időben vásároltattak 
meg a radnóthi és nagybajomi uradalmak; ezek, 
úgyszintén a nagyalmási és kolozsmonostori ura-
dalmak mintagazdaságokká rendeztettek be. 

Mint. politikus, a főrendiház  tagja lévén, kü-
lönösen az egyházat érintő ügyekben tüat ki, de 
soha papságát nem erőszakolta politikai pártállás 
elfoglalására. 

II. 
Gróf  Bethlen Gábor. 

Az elhunyt gr. Bethlen Gáborban a magyar 
közélet egyik legnevezetesebb alakját vesztette el. 
Az erdélyi magyar közművelődési egylet elnöke 
mindeu tettében és minden goudolatában a magyar 
fajt  tűntette fel.  E miatt sokszor volt összekocza-
nása legjobb barátaival is, de senki nem tudott 
rá haragudni, mert egész lelke és szive a magyar-
ságé volt. Csaladjának múltja egyik érdekes feje-
zetét teszi a magyar történelemnek. Vele kihalt a 
históriai nevezetességű Bethlen családnak az az 
ága, mely az egykori erdélyi fejedelemmel  legkö-
zelebbi vérközösségben állott. 

Az elhunyt gróf  Nagy-Szebenben született s 
tanulmányait ugyanott s részben Kolozsvártt 
végezte. 

A 48-iki szabadságharczban koránál fogva 
még részt nem vehetett, de már mint 24 éves ifja 
külföldre  utazott, a hol megismerkedett Aulitzky 
lengyel ezredessel és általa a katonai tudományokba 
bevezettette magát. 

E tanulmányainak rögtön hasznát is vette, 
mert lement Olaszországba s beállott közlegény-
nek a magyar légióba. Ott harczolt 1863-ig az 
olasz államegységért, mig Aspremonténel Garibaldi 
seregével öt is el nem fogták.  Hat hétig volt fo-
goly Genuábau. Innen kiszabadulván, visszatért 
hazájába. 

A 70-es évek elején megyei szolgálatba lépett 
és a régi Felső-Fehérmegyének volt főbírája,  a 

és fizethet,  de semmi esetre sem követelhet olyas-
mit, a mi a forgalom  gyorsítását előmozdítja, mert 
hlss végtére a postakinoatár nem lát abban semmit 
•e, ha valaki két nap helyett három napig vár le-
velére vagy újságára, gondolván, hogy örüljön, ha 
nem egy hétig kell várni. Természetesen azt nem 
veszik figyelembe  a magas körök, hogy ezen eljárás 
ellenkezik a modern posta legkezdetlegesebb elvei-
vel is. 

-= A tusnádi fürdőre  való kirándulások 
egyik fő  szórakozását képezik ugy a csík szeredai, 
mint az alosiki lakósságnak. A vasúton való utazás 
kedvező is, de csakis a menetrendet illetőleg, de 
már a szállítási dijra nézve méltán panaszkodhatik 
bárki. Pedig az ország összes vidékein az államvas-
Utak igazgatósága a városok közelében lovó fürdők-
höz a fürdőévszak  alatt kedvezményes árakat szab 
meg, csupán a tusnádi fürdóról  és igy a csiki lakós-
ságról feledkezett  meg. Fel is kérjük a kolozsvári 
üzletvezetóséget, hogy miután a helyi viszonyokat 
és körülményeket d tartja számon és kiséri figye-
lemmel, hozza javaslatba az igazgatóságnál, misze 
rint Csik-Szeredából és a Tusnád-fürdő  közelében 
levő állomásokról 33*/o-os térti jegyek adassanak ki 
48 órai tartamra. 

= Ösztöndíjak és segélypénzek kiosz-
tása a törvényhatóság által 1897/8. tan-
évre. A vármegye tulajdonát képező nevelési alap 
terhére rendszeresített s a jövő iskolai tanévre ado-
mányozható ösztöndijakra, valamint a nevezett és a 
volt huszár családok tulajnonát képezd lóbeszerzési 
alapból kiosztható aegélypénzekre a törvényhatóság 
által tudomásunk szerint már pályázati hirdetés té-
tetett közzé, s a folyamodások  beadhatására augusz-
tus hó 5-ike tűzetett ki végső határidőül. A hirdet-
mény szerint pályázni lehet a segélyeken kívül: 1. 
a katonai alreáliskolákhoz rendszeresített 300 frtos  ; 
2. a magyar-óvári gazdasági akadémiánál lévő 400 
frtos;  3. a selmeczbányai akadémiánál fennálló  300 
fitos  erdősz és 300 frtos  bányász; 4. a budapesti 
kösépipar tanodánál üresedésben levő 200 frtos;  5. 
a azeredai éa gy.-alfalvi  gazdasági irányú felsónép-, 
valamint a gy.-szentmiklósi polgári fiúiskolánál  rend-
szeresített hatvan 60 frtos  ösztöndíjra. Megjegyez-
tetik, hogy ez utóbbi pont alatt foglalt  ösztöndijakra 
a folyamodások  a beiratkozások alkalmával az illető 
iskolák igazgatóságaihoz nyújtandók be. Gzekon kívül 
a vármegye által a görgény-szentimrei erdóóri szak-
iskolánál rendszeresített két 150 frtos  ösztöndija lesz 
betöltendő, melyek elnyeréséért a kérvények e hó 
végéig a földmiveléBi  minisztériumhoz lesznek be-
nyújtandók. 

= Az országgyűlési képviselőt válasz-
tók névjegyzékének összeállítása. A megyei 
központi választmány mult hó 23-iki ülésében a ki-
küldött összeíró bizottságok munkálkodása alapján az 
országgyűlési képviselőt választók 1608. évi ideig-
lenes névjegyzékét összeállította s azoknak közszem-
lére való kitétele iránt a járási hatóságokhoz kibo-
csátott hirdetménynyel intézkedett. Gyakran meg-
történvén, hogy többen a választó jogosultsággal 
biró s az összeírás alkalmával a névjegyzékből ki-
maradt polgárok a hirdetményben kitett felszólamlási 
határidókról maga idején értesülést nem nyerhettek 
s igy jogaikat nem érvényesíthették, szükségesnek 
tartjuk e helyről is figyelmeztetni  mindazokat, kik 
esetleg a névjegyzékből kimaradtak s az abba való 

— Szervasz Viktor! — kiáltá a viszontlátás 
örömétől sugárzó arczczal Mezei Béla, átölelve a 
pamlagról felugró  s eléje siető Viktort. 

— Isten hozott Béla — fogadá  Viktor, ar-
ezán a legőszintébb öröm kifejezésével  a kedves 
vendéget. — Ezer esztendeje, hogy nem láttalak 1 

— No, no, az igazság kedvéért leüthetünk 
abból 997 évet — nevetett jókedvűen Béla. 

— Már látom, hogy az ügyvédek mindig ki-
forgatják  beszédéből az embert . . . De jer fog-
lalj helyet; itt mellettem s beszélj a székesfővá-
rosban eltöltött éveidről; hisz oly régóta nem ta-
lálkoztank. 

— Bizony annak már három éve — mondá 
Béla. — S ez idő eléggé hossza arra, hogy »zá 
mos, egész életünkre kiható, esemény történjék 
velünk. A mint hogy történt is. Például: szeren 
esésen átestem a vizsgákon s birtokomban van 
ügyvédi oklevelem. És a te boldogságod révpart-
jához értél, mert nemsokára Hímen rózsaláuczai 
füzendenek  össze egy bájos, szép a ezenfelül  gaz-
dag hölgygyei . . . Eljegyzésed felöl,  a lapokból 
értesültem, miért nehe/.telésemre lennél érdemes, 
mert az örAmbirt azonnal tudatnod kellett volna 
igaz hü barátoddal. 

— Mint örömhírt nem közölhettem veled el 
jegyzésemet — szólt nagyot sóhailva Viktor -
mert szivemet már rég egy más leány birja . . . 
E házasaágra csak a kényszer visz engem 1 

— Jól értettelek-e Viktor ? — kérdé bámulva 
Béla. — Kényszer házasságra kárhoztatva ? Kérlek, 
beszéld el őszintén, hogy mi történt ? Talán segít-
hetek valamit ügyeden. 

— Oh Béla. ha szólhatnék 1. . De nem, nem 
lehet . . . Nem szabad nyilvánosságra hoznom az 
okot» a mely miatt nősülnöm kell. 

— Te kétkedel baráti hűségemben — mondá 
sértődötten Béla. 

— Hogy mondhatsz ilyet, hisz barátságunk, 
a mely gyermekkorunktól kezdődik, oly igaz, hü 
vala mindig, hogy szivünkbe egymás iránt kétke-
dés nem férhet.  S ennek daczára szólnom még 
sem szabad, mert atyámnak féltve  őrzött titkát 
kellene elárnlnom, a melyről kívülem senki nem tud. 

Béla előtt egyszerre világosodni kezdett a 
dolog. 

Igy elmélkedett: Ha Viktor kényszerülve 
van arra, hogy minden vonzalom nélkül — miután 
szivét már egy más leány bírja — nősüljön, ugy 
annak egyéb oka nem lehet, mint az, hogy atyja 
nagyon headósodva lévén, hitelezői szorongatják. 
E mellett bizonyít a Viktor azon nyilatkozata, hogy 
atyjának féltve  őrzött titkáról van szó; valamint 
az is, hogy éppen a nagyon gazdag Kertész Etel-
kát kell nőül vennie. A nemességére oly büszke 
Almási Sándort, csakis a pénz kérdése alázhattH 
meg annyira, hogy rokonságba lépjen egy egyszerű 
kereskedő családdal. 

— Kedves barátom — szakitá meg a pár 
perczig tartó szünetet Béla — mit szólnál ahhoz, 
ha én is tudnék arról a féltve  őrzött titokról? 

— Mit mondasz! —kiáltá ijjedten Viktor. — 
Te is tud</. arról? Honnan, ki által értesültél csa-
ládi ügyeinkről ? 

— Ne heveskedj édes Viktor s ne vádolj 
»enkit árulással, mintán általad jöttem a titok nyo-
mára. Nem volt nehéz kitalálnom azt, hogy atyád 
szorongatott vagyoni helyzetben van. a mely miatt 
egy gazdag rokon támogatása szükségeltetik . . . 
Hanem az már megbocsáthatlan atyádtól, hogy ál-
dozatul akart dobui téged. 

— De ha nincs más megoldása a dolognak 
— felelt  busán Viktor. 

— Áh, dehogy nincs! Meg van barátom a 
pénz, a melylyel atyád kieviczkélhet a bajból s a 
melyhez minden áldozat hozatal nélkül leh*t jutni. 

— Hagyd a tréfát  Béla; jelen kedélyhangula-
tomban bántólag hat >.z rám. 

— Hallgass meg figyelmesen  s látni fogod, 
hogy a legkomolyabban beszélek. De előbb mondd 
el őszintén, hogy birtokaitok körűlbelől mily érté-
ket képviselnek s minő teher fekszik  azokon ? 

Hos«zu ideig tartott a két jó barát értekez-
lete. Viktor teljesen beavatá Bélát családi ügyeikbe 
és Béla kimerítő értesítést nyújtott, a pénznek 
honnan és mi módon való megszerzését illetőleg. 

Viktor, soha le nem róható hálájáról biztositá 
barálját, a kinek közbenjárása által egy boldog-
ságteljes élet elé nézhet. Csak még az a nehézség 
merült fel  előtte, hogy mi módon történjék meg a 
Kertész Etelkávali eljegyzésének felbontása. 

Béla ez iránt is megnvágtatta őt. Magára 
vállalta az eljegyzés felbontásának  békés aton való 
elintézését. ' 

— Azt hiszem ked/es Viktor, hogy nem leend 
nehéz tisztába hoznon; ez ügyet, miután értesitél 
arról, hogy a leány Vem vonzódik hozzád. Való-
színű, hogy szivét Etelka, a te fellépésed  előtt, 
már elajándékozta másnak s atyja által lett rá-
kényszerítve, ho^y veled egybekeljen. Ugy látszik, 
hogy a gazdagsága miatt pöfeszkedő  Kertésznek 
egy előkelő családból való vő képezte vágyai ne-
továbbját. 

(Folyt k9v.) 
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mely Állás megfelel  a mai alispáni jogkörnek. & 
megyében mint közigazgatási tisztviselő szervezte 
az egész vonalon az ellenzéket a Haller Ferencz 
főispán  ellen leszavaztatta a balközépre az egész 
megyei tisztikart. 

Öt év mnlva e megye főispánja  lett. Beígta-
tása ünnepély volt Erdélyben. Rá egy évre. vagvis 
1876-t>an átment főispánnak  Nagy-Küküllőbe. A 
megyei élet volt az ö eleme. A fejedelmi  vér meg-
mozdult ereiben, de igazságszeretetf  mindenkivel 
szemben a méltányosságot kereste. Erős nemzeti 
érzése és tajszeretete ragadta csak néha tu'zá-
sokra, s e miatt a szászok gyűlölték őt. 

Keresdi és merlészi birtokain mintagazdasá-
got vezetett és mint szenvedélyes kertész keresdi 
parkját országos birüvé tette, őszinte, szókimondó 
nyíltság jellemezte, a mint találóan jegyzi meg Hock 
János s bogy mily nemes lélek vezette, megmu-
tatta a székely puccs alkalmával, a melynek föl-
derítésére kormánybiztosként volt kiküldve. Le-
foglalta  ngyan Héjjasfalván  a fegyvereket,  de előre 
tudatta a vezetőkkel, hogy minden egyéb nyomot 
előre semmisítsenek meg, hogy ue lehessen semmi 
eredménye annak a vizsgálatnak, a melylyel csa-
ládokat dönthetne szerencsétlenségbe. 

Egyik erős oszlopa dőlt ki benne a magyar 
közéletnek s mi könnyes szemmel teszszük föl  ra-
vatala mellett a kérdést, hogy a nemzeti jogok 
kidőlt harczosának helyébe eme érdektársadalom 
léha gondolkodású nemzedékéből fog-e  lépni más, 
a ki az ő helyét oly becsülettel és tisztességgel 
betöltbetné ? 

A magyar nemzet igazi részvéte kiséri sír-
jába egyik leghívebb gyermekét! 

Előfizetési  felhivás. 
A .Csiki Lapok" előfizetési  ára: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

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

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

„GsUs i Xjapolc" 
szerkesztője és kiadója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés és áthelyezés. A belügy-

miniszter a székes-fővárosi  államrendőrségnél al-
kalmazott csikszépvízi Schobert Ferencz írnokot 
segédfogalmazóvá;  továbbá az igazságügyminszter 
csikzsögödi Kuna Dénest a csik-szentmártoni kir. 
járásbírósághoz Írnokká nevezte ki; csíkszeredai 
Jakab János gzentmártoni járásbirósági Írnokot 
pedig a csíkszeredai járásbírósághoz helyezte át. 

— Lelkész beiktatási ünnepély. Az 
évekkel ezelőtt Csik-Szentmibályra kinevezett s 
közelebbről állásában megerősített Főtiszt. Jakab 
Lajos alesperes plébánosnak ünnepélyes beikta-
tása — a mint előre jeleztük — mult hó 27-én 
történt meg. Ez alkalomból az ünnepélyes actuson 
a község népei előtt is közszeretetben álló plébá-
nos paptársai s előkelő barátai és tisztelői közül 
sokan vettek részt. A beiktatási szertartást a 
község szülöttje. Búzás Mihály csik-szentmártoni 
főesperes-kanon'ik  végezte Balló János csomafalvi 
lelkész és Kassai Lajos csiksomlyói főgymnasiumi 
tanár segédlete mellett; az ünnepélyes szent-misét 
pedig Albert Zsigmond nagykászoni segéd lelkész 
és Hadnagy Mihály korondi lelkész assistálásával 
maga az ünnepelt mondotta el s tartott a szószék-
ről gyön> üt tt alkalmi beszédet. Isteni tisztelet vé-
geztével a beiktatott plébános fényes  ebédet adott 
tisztelői részére, melyen mint egy 45- 50-en vet-
tek részt. Az első felköszöntőt  Búzás Mihály ka-
nonok főesperes  mondotta a püspökre, utánna a 
házigazda emelt poharat a kanonokra, mit számos 
felköszőntő  követeti: s az ebéd a legvidámabb han-
gulatban folyt  le. 

— A csikmegyei egyetemi hallgatók 
estélyére a meghívók már szétküldettek. Az es-
tély f.  hő 17-én fog  megtartatni. A rendezőség 
nagyban fáradozik,  hogy az idei mulatság is meg-
feleljen  az „Egyetemi-Estély" régi jó fairnevének. 
A zenét Csikai György az első kolozsvári zenész 
szolgáltatja. Ha esetleg valaki tévedésből meghi-
ót nem kapott volna, de arra igényt tart, szíves-

kedjék a „Csiki-Lapnk" kiadóhivatalához fordulni. 
Jegyek előre válthatók Gyftrgyjakab  Márton könyv-
kereskedésében. 

i 

— Csikiak Brassóban. A csíkiak Brassó-
ban meglehetősen nagy számmal vannak, de eddig 
nem volt alkalmuk összejönni és csiki összetartozau-
dóságukat kimutatni. Most azonban egy pár tevékeny 
embernek az a helyes eszméje támadt, hogy idő-
közönként össze kell hivni közös mulatságra a csíkia-
kat s az első összejövetel junins 27-én fényesen  is 
sikerűit. Jelen voltak: Balogh Ferenczué, Balogh 
Istvánné, Qergely Ferenczné, Kovács Ignáczné, Ko-
váos Jánosné, Kölcze Istvánné, Lázár Irén, Merza 
Jánosné, Sárossy Ferenczné, özv. Verzár Antalné, 
Balog!) Berta, Kórody Irén, Kórody Ella, Werzár 
Matild, Werzár JoBefin.  Werzár Miczi, a kis Merza 
Juliska és Sárossy Erzsike, továbbá Albert Fereucz, 
dr. Balázs András, Balogh Ferencz, Balogh István, 
Baráczi Sándor és fiai,  Becze Inue, Botár Imre, 
Buslig József,  Csató László, Dobos András, Qergely 
Ferencz, Kórody Mihály, Kovács Ignácz, Kovács Já-
uos, Kovács István, Kottek S„ Kölcze István, ifj. 
Lázár Qerő, Merza János, Sárossy Ferencz, Szabó 
Gy., Száva Nándor, Száva Petó. Szekeres József, 
Tiri N., Udvarnoky István, Verzár Arthur, Verzár 
István, Verzár Kálmán, Verzár László, Werzár Lu-
kács s a kis Kovács János és Sárossy Emóke. Az 
összejövetel a „Fekete Medve" kuglizó és kerti 
helyiségében volt s a jelenvoltak késő órákig a leg-
jobb hangulatban voltak és azon óhajjal távoztak, 
hogy ezen sikerült mulatságot a második minél előbb 
kövesse. 

— Járásbíróság költözése. A csik-sze-
redai kir. járásbíróság végre otthagyta düledező 
viskóját s hétfőn  julius 5-én átköltözött J a k a b 
Lajos házába, melyet e czélra a maros-vásárhelyi 
kir. tábla elnöke még múltkori ittléte alkalmával 
bérelt ki. A kir. ügyészség egyelőre régi hivatalos 
helyiségében marad, a mig az uj igazságügyi pa-
lota terve ténynyé nem válik. 

— Vizsgálatok. A megyei polgári leány-
iskolában junius hó 25, 2ö. és 27-én folytak  le az 
évzáró vizsgálatok. Megszoktuk ezen intézetet ugy 
tekinteni, miut a mely nemcsak a korszellem BZÍII-
vonalán áll, hanem — részint fönntartóinak  nagy-
lelkű gondoskodása, részint az alkalmazott tanerők 
odaadó buzgalma folytán  — nagyon sok hasonfoku 
iskolán tul emelkedik: mégis meglepő volt aa idei 
vizsgálatok alkalmával az az egyöntetűség, mely vi-
lágosan feltüntette,  hogy a növendékekkel nemcsak 
általánosságban, hanem ugy szólván fejenkint  mind-
egyikkel tehetségéhez és fejlettségéhez  képest fog-
lalkoztak, s ebben nyilatkozik meg a valódi paedagóg! 
Ha örvendenek a tanítók az elért sikernek — és 
jogosan — mi is örvendünk velük e szép eredmény-
nek, mely különösen a záró-ünnepen érte el tető-
pontját. A gyönyörű és jól betanított dalok és sza-
valatok, az ügyes zongorajáték még a rekkenő me-
legben is a legnagyobb lelkesedésre bírták hangolui 
a nagyszámú válogatott hallgatóságot, mely tapsban 
sem fukarkodott.  A rajz- és munkakiállitás most is, 
mint mindig sok és szép tárgyakkal ékeskedett. — 
Őszintén óhajtjuk, hogy fokról-fokra  az elérhető ne-
továbbig jusson ez a szépreményű intézet. 

— A zsögödi fürdő  az idén rég nem Iá 
tott fényes  napokat kezd élni. Nemcsak megyei, de 
fővárosi  és más vidéki vendégek is vannak, s va-
sárnaponként az egész kis fiirdó-telep  tele van vá-
rosi mulatókkal és fürdőzőkkel.  K e r t é s z tulajdonos 
elég szorgalommal és igyekezettel teljesiti köteles 
ségét, csupán csak azon nem tud segíteni, a mi elég 
nagy baj, hogy a megyei útról való bejárat olyan 
szűk, miszerint két kocsi egymást ki nem kerülheti, 
a mi esetleg sötét estéken katasztrófát  idézhet elő. 
Nagyou jól tenné a tulajdonos, ha ily baiok kike-
rülése végett a bejáró uton esténként több lámpát 
gyújtatna fel. 

— Színeszet Csik-Szépvizen. Deák Pé-
ter színtársulata ez idő szerint Szépvizen tartja elő-
adásait. Hogy ininó sikerrel, innen messziről nem 
igen tudunk felvilágosítással  szolgálni, csupán a 
műsorról nyujtbatunk némi tájékozást. Igy csütörtö-
köu Kömley Oyulu jutalomjátékául a Három Kázmér, 
szombaton Arkossy Vilmos jutalomjátékául az In-
gyenélók, hétfőn  Krémer Sándor jutalmául a Dolovai 
nábob lánya kerül színre Innen a társulat Tusnádra 
megy, hol már a jövő hét végén megkezdi elő-
adásait. 

— Szobrot Bethlen Gábor grófnak.  Az 
Emke igazgató választmánya f.  évi junius hó 30-án 
tartott ülésén elhatározta, hogy mozgalmat indit 
B e t h l e n Qábor gróf,  az Emke első elnöke em-
lékének az egyesület kolozsvári palotája előtti park-
ban szobormüvei megörökítése végett. Ennek folytán 
felhívja  az ország közönségét, hogy a czél javára 
nyújtandó adományát Kolozsvárra Merza Lajos, 
Emke fópénztároshoz  küldeni szíveskedjék. A kik 
netalán helyben akarnak a jó czélhoz adományaikkal 
hozzájárulni, azok részére O y ö r g y j a k a b Márton 
kiadónknál egy gyüjtőiv áll rendelkezésükre. 

— A segesvári Petőfi  emlékszobor le-
leplezési ünnepélye, mint már megírtuk volt, julius 
31 -én lesz. Az emlékművek egyike egy kőből épült 
oszlop a csatatéren a közös sírhalom felett  áll; a 
másika pedig a költőnek sikerült érczszobra, a se-

gesvári várban a vármegyeház előtti téren, annak a 
csatatérre néző pontján van elhelyezve. Az ünne-
pélyre készülők érdekéből közöljük a következő tudni-
valókat : Julius 30-án a Budapest felől  Segesvárra 
10 óra 51 perczkor érkező vendégek fogadtatnak. 
Délután 1 órakor ebéd a .Csillag" vendéglő nagy-
termében étlap szerint, délután a Brassó-Háromszék 
felöl  érkező vendégek fogadtatnak,  este 8 órakor 
ismerkedési vacsora a Frank-szálloda kerti helyisé-
gében. Julius 31-én reggel 8 órakor gyülekezés a 
kaszinó helyiségeiben, reggel 8 óra 50 perozkor 
indulás vasúton vagy kocsin Fehéregyházára. Ott a 
Székely-Udvarhelyről érkező vendégek bevárása s 
együttesen a csatatéri emlékhez vonulás. Reggel 10 
órakor az emlékoszlop leleplezése. Reggel 11 óra 
20 perczkor indulás vissza Segesvárra kocsin vagy 
vasúton. Déli 12 órakor a Petőfi-szobor  leleplezése, 
délután 2 órakor társas ebéd, este 8 órakor táncz-
mulatság, esetleg felolvasó  estély. Mindazok, kik 
elszállásolásra igényt tartanak éa a társas ebéden 
részt venni kiváunak, felkéretnek,  hogy ez iránt 
való óhajaikat legkésőbb julius 10-ig B a l á z s Imre 
végrehajtó bizottsági titkárnak Segesvárott tudomá-
sára hozni szíveskedjenek. 

— Az állomási szibériai kutyák nem a 
vasúti személyzet tulajdonát képezik, a mint erről 
meggyőződhetni a csíkszeredai állomási főnök  ur 
következő kedves soraiból: Azon állítólagos veszé-
lyes kutyák, a városi nagy közönségé, melyek a 
vendéglősünk által készített; de vendég hiányában 
kárba ment ételek (zónás uzsonya) elfogyasztására 
rándulnak ki éjjelenkint, nagyobb csoportba, lak-
májuk közbe nagy ordítást, ugatást és vereke-
dést visznek végbe, mintha kifeieznék  örömüköt 
vendéglősünk szomorú állapotán, hálát rebegve a 
nem zona uzsonyázott egézségükért; de mert ha-
talmam ezen csendzavarás büntetésére nincs, mi-
vel a tálalás is nem az állomás területén történik, 
kérem én is az erre illetékes közeg kirendelését, 
hogy a rémület és veszedelem, mielőbb beszűntettes-
sék, s ránkférd  éjjeli nyugalmunkat pedig meg 
nyerhessük. A szibérNi kntyák pedig, biztos tudo-
másom szerint a künn háló pásztoroké, kik talán 
utasíthatók hatóságilag, hogy kutyájukat ne en-
gedjék barangolni, miből már származott kellemet-
lenség részünkre is. E sorokból kitetszik, bogy a 
központi főszolgabíró  urnák volna feladatában  meg 
hagyni a város szomszéd községeiben az elöljáró-
ságoknak, miszerint ezek koborló és a szabadban 
pásztói kódoknak tiltsák el a kutyák szabadon 
tartását. 

— A gyergyó-ditrói községi polgári 
iskola értesítőjét vettük, melyből kiveszszük azt, 
hogy összesen 52 tanuló volt, kikből latin tanulásra 
11 tauuló jelentkezett. A tanulók között egy rend-
kívüli és egy vendéglátó leánytanuló is volt. A nö-
vendékek szorgalma sok kívánni valót hagyott hátra, 
mert voltak ugyan minden osztályban egyes tanulók, 
kik dicséretreméltó szorgalmat fejtettek  ki, de akad-
tak olyanok is többen, kik elégséges érdemsorozatot 
sem nyerhettek. 

— Polgáriiskolából gimnázium. Gyergyó-
Szentmiklósnak, sót egész Gyergvóuak hagyományos 
törekvését képezte mindig egy gimnázium felállítása. 
Ezen intézménynek a hiányát Gyergyó közoktatás-
ügye régóta sajnosan érzi. Magát a polgári iskolát 
is azzal a czéllal állították fel,  hogy az algimná-
ziumot helyettesítse. A polg. iskola tanterve szerint 
a gyakorlati pályára, a helyi viszonyoknál fogva 
egyszersmind a gimnáziumra is készített; de két 
uraak nehéz szolgálni, s az idő megérlelte azt a 
közkivánalmat, hogy a polgári iskola gimnáziummá 
alakittassék át. E terv kivitelét sürgeti az az egy-
oldalú közoktatás, mely Qyergyóban jelenleg fenn-
áll. Ugyanis bárom egyirányú gyakorlati felsőbb 
iskolája vau; ezen az állapoton akként akarnak 
segíteni, bogy Ditróban polgári iskola, Alfaluban 
ipari szakiskola, Gyergyó-Szentmiklóson pedig gim-
názium legyen. Ezen utóbbi iskolának létesítése tár-
gyában az első kezdeményező lépést meg is tették. 
Junius 27-én d. u. Gy.-Szentmiklós értelmisége közér-
deklődéstől kisért értekezletet tartott Ferenczy Károly 
esperes-plebános elnöklete alatt. Az értekezlet az esz-
me megvalósítását üdvösnek mondta s az eljárás módo-
zatatnak megállapítását, a közoktatásügyi kormány-
hoz felterjesztendő  kérelem elkészítését egy bizott-
ságra ruházta, mely munkálatát két hét múlva az 
elnökhöz beterjeszti, ki aztán a gyergyói községek 
bevonásával tágabb körű értekezletet fog  a tárgy-
ban összenivni. 

— A kölcsönpénztár szövetkezet Bé-
káson czéggel Békáson folyó  év julius elsejével 
megkezdte működését s a czég a társas czégek 
jegyzékébe junius 20-én a törvényszéknél be is je-
gyeztetett s mi részünkről az uj pénzintézet műkö-
déséhez csak a legjobbat kívánjuk. 

— Merénylet. Csik-Menaságon Szabó Ignácz 
ablakán f.  é. junius 99-én éjjel 11 — 12 óra között 
eddig ismeretlen tettes belőtt, s csak a véletlennek 
köszönhető, hogy a golyó a még fennlévő  házi asz-
szonyt vagy a gyermekek közül valamelyiket nem 
találta. A bűnös cselekménynyel több egyént gya-
núsítanak, de azért a vizsgálat határozott támpontot 
még nem talált a tettes kinyomozására. 



— Budapesti Napló, as ujságirók lapja. 
Élénken emlékszik még a magyar közönség annak 
a tizennyolez magyar újságírónak az esetére, a kik 
hogy függetlenítsék  magukat minden politikai befo-
lyás és minden vállalkozó töke nyűge alól, megala 
pitották a maguk erejéből, minden vállalat mellőzé-
sével a szerkesztőség saját tulajdona gyanánt a 
Budapesti Naplót A lelkes kis csapat most, alig 
tizenegy hónap leforgása  után a szabadelvű magyar 
közönségnek legkedveltebb ujságszolgáltatója lett. 
E lap szabadelvű és feltétlenül,  minden irányban 
független  politikájának, nemzeti érzületének és ma-
gas ízlésének minden huszonnégy órában ismétlődő 
bizonyságát adja: — a Budapesti Napló ma már 
nemcsak keletkezésének, történetében uj és eredeti, 
de a közönség szimpátiáinak gyors felköltésében  is 
eddig nem látott példát mutat. És minden szám arra 
vall, bogy a Budapesti Napló alapitói megérdemlik 
ezt a támogatást. A Budapesti Naplónak friss  és 
megbízható értesülései, komoly, tartalmas politikai 
czikkei. a melyek nyomatékossá teszik a fiatal  de 
politikai súlya máris döntő jelentőségű újság véle-
ményét, tárczarovatának magas iródalmi színvonala, 
gazdag informatív  anyaga, kitűnő értesülései, kime-
rítő, ötletes, változatos, eleven rovatai s miudenrendü 
közleményeinek változatosssága és folyton  gyarapodó 
bősége: napról-napra ékesszólóan tanúskodik arról, 
hogy a Bndapesti Napló fényesen  megfelelt  a leg-
vérmesebb várakozásnak is. A Bupesti Napló szer-
kesztősége, Vészi József,  főszerkesztő,  Braun Sán-
dor, felelős  szerkesztő. Ábrányi Emil. Clair Vilmos, 
Cerri Gyula, Erős Gyula. Fái Béla, Gergely István, 
Holló Márton, Horváth Elemér, Janovics Pál, dr. Ko-
vács Jenő. Lyka Károly. Márkus József,  dr. Merkel 
Adolf.  dr. Márton Miksa, Molnár Fereucz, Papp Dá-
niel Pékár Gyula, dr. Soltész Adolf,  Sváb Tivadar, 
Thury Zoltán napról-napra egész erejét, egész lel-
kesedését, összes hírlapírói kvalitásait viszi a 
harczba. Hűséges szövetségese ebben a külső munka-
társak diazea serege, a melyból csak Ágai Adolf,  Balogh 
Pál, Beksics Gusztáv, Bessenyey Ferencz Békefi  An-
tal Eötvös Károly, Feszi Géza, Géczy István, dr. 
Hagara Viktor, dr. Halász Ignácz, Kupa Árpád Len-
gyel Laura, Malonyay Dezső, Munkácsy Kálmán. Sza-
boné Noeáll Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, 
Tömörkény István és Tutsek Anna neveit emlitjiik 
most. Olvasóink figyelmét  újból is felhívjuk  a Bu-
dapesti Napló-ra és ismételve legmelegebben ajánljuk 
ez újságot. 

a d . 6 ü z e n e t 
— A. L Qyergyó-Ditró. Kéziratokat viasza nem 

•dnnk. 
— K. J. helytt. Szerelmi ümlegéseivel ne zaklasaa 

szerkesztőségünket, mert mi fájó  szivére enyhítő balzsamot 
ngy se tehetünk. Próbálkozzék más lapnál. 

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

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Fülöp-féle  egyemeletes villa bútor-
zattal eladó. Értekezhetni Csergő 
Venczelnél Gyergyó-Sztmiklóson. 

1 3 

Szám 4384—1895. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy remetei 
id. Mélik István végrehsjtatónak odavaló Portik 
(hegyi) Ferencz végrehajtást szenvedő elleni 48 
frt  10 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő 
Remete község határán fekvő  a remetei 1035. sz. 
tjkvben foglalt  5142—5144. hrsz. alatti 3 frt,  az 
1529. sz. tjkvben foglalt  11,576, 11,577. hrsz. a. 
46 frt,  az 1589. sz. tjkvben foglalt  11,659., 11,660. 
hrsz. alatti 33 frt,  a 351. sz. tjkvben foglalt  4U43. 
hrsz. alatti 3 frt,  4594., 4674., 4675. hrsz. alatti 
6 frt,  5492/z. hrsz. alatti 2 frt.  9144. hrsz. alatti 
2 frt,  12.341. hrsz. alatti 28 frt,  18,031., 18,032., 
18,034., 18,035. hrsz. alatti 15 frt,  21,194. hrsz. 
alatti 6 frt,  27,887. hrsz. alatti 114 frt.  a 2527. 
sz. tjkvben foglalt  7545. hrsz. alatti 3 frt,  7892— 
7894. hrsz. alatti 5 frt,  8356. hrsz. alatti 2 frt, 
19,648., 12,650. hrsz. alatti 6 frt,  12,638., 12,639. 
hrsz. alatti 9 frt,  20,901b. hrsz. alatti 6 frt, 
30,301. hrsz. alatti 6 frt,  30,322/,. hrsz. alatti 3 
frt,  30,323. hrsz. alatti 1 frt,  30,326. hrsz. alatti 
1 frt,  9016. hrsz. alatti 4 frt,  3202. hrsz. alatti 
6 frt  becsértékü egész ingatlanokra az árverést a 
fennebbi  becsértékekben ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és bogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1897. évi augusztus hó 6-ik 

napján délelőtt 9 órakor Remete község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik íjában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt tíyegyó-Szentmiklós, 1895. október hó 

24-ik napján. 
Páll Venczel, 

kir. aljhiró 

ATTILA-PERMETEZOGÉP. 
Az „Attila" permetező mindazon bajokat, 

melyt k a szőlősgazdát elegéé bosszantják, elhárít ja 
és pedig az által, hogy a szélkazánt egy csavarin-
tás által a puttyonból kivehetjük, mi által az egész 
szerkezet már kezünkben van- Ugy a puttyon, 
mint a szerkezet tisztán tartható és a legegysze-
rűbb munkás szétbontja és Össze rakja. Soha sem 
pusztulhat, s«ha e^pés-'. kezébe adni nem kell ; 
mindenki maga bánhat vele. A szórója >s páratlan 
jói szói, valóGáges ködöt csinál ! 

Ára 18 frt. 
N Z I 6 E T I S Á N D O R 

KECSKEMÉT. 3 - 4 
Ugyanittt kiiünö bicziklik 130 frtért. 

Hirdetmény. 
A gyergyó-ditrói határban közel a Bor-

székbe nienó' országúihoz, mint egy 8 9 
holdnyi ipar fenyves-erdő  rpvid idő alatt eladó. 
Venni szándékozók bővebb felvilágosítást 
nyernek Petres Domokos posta , távírda 
s. tisztnél Csik-Szeredában. 1—3 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

czimü növényszer gyomor-likör készítményem. 
Székrekedés, étvágytalanság és az 

ebből eredő bajok ellen. 
Egy üveg ára 40 és 80 kr. 

Kapható Csik-Szereda és Gyergyó-Szentmiklós 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Hm.-Vásárhely, Árpád-ntoza 12. 

Z e n k e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és oszt. csáss. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 8—10 
Kapható Csik-Szeredában : 

Albert Balázs, Jakab Gyula és Nagy 
Gyula kereskedéseiben. 

A csiki vasutf-pitkezési  és élelmezési részvény-társaság (felszámolás  alatt) lfc'97. 
jnlius lió 4-én lartott ívndkiviili közgyűlése elhatározta, linoy a nipg megmaradt vagyon-
részek önkcntrs nyilvános ái verésen a legtöbbet ígérőnek adassanak el. 

Ennélfogva  a következő árverési sorrend állapíttatott meg, a melyeken az illető 
vagyonrészek a legtöbbet Ígérőnek okvetlenül át- s el fognak  adatni. 

Az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 5°/o-a bánatpénzül teendő le, mig 
a vételár azonnal készpénzben fizetendő. 

Á r v e r e z te t n i f o g n a k : 
1897. julius hó 18-án délelőtt 9 órakor Csik-Szentkirályon a hely-

színén a téglagyár, annak teljes felszerelése  s a terület bérlete azon időre, a melyre 
az a társaság részére kivéve van. Kikiáltási á r : 4000 frt. 

1897. julius hó 20-án délelőtt 9 órakor Csik-Szentmihályon az 
ottani főraktárban  levő s 6093 frt  93 kr beszerzési árat képviselő élelmezési czikkek 
és raktári felszerelvények. 

1897. julius hó 21-én a helyszínén reggel 8 órakor a szent-mihályi barak, 
délelőtt 10 órakor a karakói barak, délután 2 órakor az alagút bejárati nagy barak. 

1897. julius hó 22-én a helyszínén reggel 8 órakor Görbepatakán a Leczenka-
féle  barak, délelőtt 10 órakor a felsőloki  barak, délután 2 órakor a középloki barak, 
délután fi  órakor Gyimesen 60,000 darab tégla. 

1897. julius hó 25-én Csik-Szeredában az irodahelyiségben a részvény-
társaság kintlevőségei. 

Miről a venni szándékozók azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy ezen árverések 
okvetlenül megtartatván, a legtöbbet igérő azonnal birtokába veheti az általa megvetteket. 

Csik-Szereda, 1897. julius hó 4-én. 

A csiki vasutépitkezési és élelmezési részvény-
társaság felszámoló  bizottsága. í—i 

Â gazdáözönség és a gépkereskedők 
Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  nzletév váratlanul gyenge for-

galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 
i, 6 és 8 HP gozceéplokészletek, járgányok és járgányos cséplőgépek, Backar-rendszerü és 
Vldats-féle  rosták, egy és többvaeu ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  szecskavágók, répavágók és znzók, kukoricza morzsolók 

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

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

Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gudasági 
gépeket és esskősöket, rendkívül alacsony árak és előnyős feltételek  meüett beszerezni. 

Mindeu ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzeudő, 
szivesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 
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