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J B a a á s k o d á s . 
Ez az egyedüli helyes megnevezése an-

nak az e r ő s z a k o s eljárásnak, melyet 
( 'sikvármegye főispánja  a mult hó 29-én 
Iártott törvényhatósági közgyűlésen elkö-
vetett. 

Megtörtént ugyanis ekkor egy o l y a n 
dolog, a mi Csikvármegye közéletének tör-
ténelmében ezideig p á r a t l a n u l , egyedül 
áll egy törvényhatósági bizottsági tagtól 
j o g t a l a n u l és a törvény egyenes, fél-
remugyarázhatatlan, világos intézkedése el-
lenére a tanácskozásba]ii részvétel, a szol-
lásnak joga erőszakosan, jogtalanul megvo-
natott. 

A mondott gyűlés tárgysorozatának 
19-ik pontját képezett, hírhedett gyószárhe-
<ryi erdőcsere tárgyalásakor dr. Bocskor 
Béla iigyvéil, törvényhatósági bizottsági tag-
nak az ügyben állítólagos érdekeltségének 
ürügye alatt az elnöklő főispán  megtiltotta 
az ügyhöz leendő hozzászólhatást. 

Ez hallatlan dolog és a törvénynek 
olyan félremagyarázása,  melyről számot 
adni igazán nem lehet. 

Az 188f!-ík  évi XXL tcz. 50 §-ának 
4-ik bekezdésében ez mondatik : „általában 
minden tagja a bizottságnak csak olyan 
ilgyek tárgyalásában vehet részt, és szavaz-
hat, melyekben k ö z v e t l e n ü l érdekelve 
nincs". Dr. Borakor Béla a szárhegyi er-
dői-sere ügyben — mint az ezen ügyet min-
den fázisában  ismertető, lapunk mellékle-

tén egész terjedelmében közzétett, de az 
erőszakosság miatt el nem mondhatott be-
szédből is kitűnik — közvetlenííl nincsen 
érdekelve. Ez az ügy nem az ő ügye, eb-
ben az ügyben C9ak képviselte a szerződés 
ellen panaszttevő székelyeket — és mégis 
el lett tiltva az Ugy tárgyalásiban való részt-
vételtől, pedig hát kimondhatja egy ügyvéd-
ről, hogy a bíróságok előtt folyamatban 
lévő perben — habár valamelyik felet  kép-
viseli is — közvetlenül érdekelve van ? 

Mi nekünk az a meggyőződésünk, hogy 
senki nem mondhatja jogosan. — Es mégis 
megtörtént, hogy dr. Bocskor Béla, a gyó-
szárhegyi ügyben közvetlenül érdekelt fél-
nek lett az elnöklő főispán  által feltüntetve 
s ezeu a czimen elvonatott tőle a szólás-
nak joga. 

Nem tudjuk, liogy a vármegye foisp&Vja 
honnan meritette ezt a felfogást,  de bár-
honnan meritette is, annyit bizonyosan «tu-
dunk, hogy végtelenül helytelen és jogsértő 
s nagyon sajnáljuk, lio^y e felfogáshoz 
még akkor is mereven ragaszkodott, midőn 
Dr, Bocskor a fennebb  idéz ;t.t törvénysza-
kaszra hivatkozva, a tárgy ^sbuni résztve-
hetéshez való jogát feladni  vonakodott, és 
nagyon sajnáljuk, hogy még akkor sem tért 
ki helytelen gondolkozásából, midőn Mol-
nár József  orsz. gyűlési képviselő, bizottsági 
tag az idézett törvényezik 49. §-át szósze-
rint idézve kimutatta azt is, liogy nincs is 
joga az elnöknek hasonló esetben a szót 

valakitől megvonni, hanem ezt egyedül a 
közgyűlés tehetné; végre nagyon sajnáljuk, 
liogy felfogását  m'g akkor sem adta fel, 
midőn ugyancsak Molnár József  az ügy odi-
ozus voltára hivatkozott s az ódium elhárítása 
kedvéért bár mint engedményt kérte Dr. 
Bocskor Béla részére a felszólalhatást. 

Sajnáljuk pedig főleg  azért, mivel 
nyomban ez eset után, éppen ezen közgyű-
lésen három esetben engedtetett meg a köz-
vetlenül érdekelteknek, nemcsak a tanács-
kozásban, dc sőt a szavazásbani résztvétel 
is ; — megengedtetett pedig Lázár Meny-
hért, havasi javak igazgatójának n saját 
számadása feletti  tárgyalásban és szavazás-
ban, Nagy Sándor, szereda városi tiszti 
ügyésznek pedig azon kérdés feletti  tárgya-
lásban és szavazásban résztvenni, liogy váj-
jon a Szereda város nagyközséggé leendő 
átalakítása iránt több városi polgár által 
beadott kérvény szabályszerű-e, vagy nem ? 
E s a m i l e g f ő b b  é p e n á s z á r -
h e g y i e r d ő c s e r e ü g y b e n g y ó -
r e m e t e i 1 a k o s i f  j. Z a k a r i á s 
J á n o s s z e r z ő d ő f é l  m a g a i s 
s z a v a z o t t ! ! Pedig hát ezekben az 
esetekben igazán megvolt és van a közvet-
len érdekeltség, mert ezekben az ügyekben 
mindenik egyénnek a zsebe volt és van 
érdekelve. 

Mindezekre azt mondjuk, hogy nagyon 
furcsa  állapot az, mely egy és ugyanazon 
időben egyik ügynél észrevesz egy nem is 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
—*8Ö*— 

H a z a f e l é . 
Most, hogy az idő őszre fordult  s a délre 

siállö vándormadarakkal a fürdőzők  nagy serege 
is útra kel; egyszer csak arra ébredünk, hogy 
nekünk is búcsúzni kell. Örök homályban .élő feny-
vesektől, üde patakoktól és tőled, te szép hegy-
orom, melynek sziklájáról annyiszor néztünk szét 
szülőföldünk  ismerős vidékein. 

Szobámban minden felkelhető  összecsomagol-
tan, készen vár az indulásra. A kézi táska száz-
féle  tartalmával, egy-két vánkos öreglepedöbe kötve; 
esöernyö, plaid, lámpa és hévmérő, minek sárgaréz 
akasztóját lelopta a községbeli. Csöndes éjszakán, 
mikor, ini aludtunk, ő meg sétált „a gángon" s 
foghegyre  szorított cserép-pipája tövéből paraszt 
gőggel vágta ki a szót, szólván, hogy „ez a fe-
reuó a meénk." A hévmérőt nem merte zsebre 
dugni. Nyilván azt hitte, hogy a kéneső kiégeti 
foltos  kaczukáját. De a sárgaréz akasztó jó lesz 
valamire. Talán egy képhez vagy egy kis fali  tü-
körhöz, melynek szerzési módját szintén örökho-
mály borítja. 

A holmik darabosát felrakogatják  pakksze-
kerünkre, kisebb csomagjainkkal mi rakodunk tele; 
szobánk lassanként kiürül, hogy helyet adjon a 
lim-lomnak és kongó ürességnek. 

Futvást megyünk le a lépcsőn s a kedves 
tanyára dehogy nézünk vissza. Tán hogy törül-
getni kelljen az okulárunkat, mely különben min-
dig tiszta és mégis — tudja Isten ! — most olyan 
homályos a látásunk . . . 

Nincs a kitől búcsút vegyünk. Magunk ma-
radtunk utolsónak azok közül, kik a hargitai köz-
társaságot megalkották volt. „Az éjjeli nyugta-
lancznok és helybéli közveszély" ; „a hargitai fut-
nok" ; „az útépítési Maecenás" ; „a nótatömeg-
gondnok" ; .a kirándulási viszketeg" ; „a vízve-
zetéki szakmegbizott1* ; „a bókmagazin" ; valamint 
„a közegészségügyi hátramozditnok" is mindany-
nyian visszatértek tűzhelyeikhez. 

Olt egy ideig még szívesen gondolnak vissza 
az együtt töltött vignapokra, aztán elfeledik.  Mert 
az élet nehéz küzdelmei között nem áll módunk-
ban hosszasan időzni a uinlt kedves emlékeinél... 

Pedig milyen nehezünkre lesz elfelejteni  az 
éjjeli nyugtalancznok és helybeli közveszély urat, 
ki verőfényes  kedélyével derűt és meleget hozott 
a komor fenyvesek  közé. 

Czimére és rangjára azzal szolgált rá, hogy 
közkívánatra szerenádokat rendezett, a mi a csir-
kékkel kompanistaságban levő asszonyságoknál ret-
tenetes haragnak lett okozója. — De egy hízelgő 
bók vagy szelíd móka után — minek közveszély-
nr igen nagy mestere volt — újra szent lett a 
béke. És mikor körünkből eltávozott legnagyobb 
haragosa is velünk bánkodott utána. 

És ki tudná egyhamar elfelejteni  a vízveze-
téki szakinegbizottat, ki ökölnyi kő alatt is for-
rásvíz után firtatott;  vagy a nótatömeggondnokot, 
ki megérkezése napján nyomban dalárdát szerve-
zett, mely aztán dalaival fölverte  a Hargita csend-
jét és minden élő lényt bujdoklásra késztetett. 

Kitől búcsúzzunk hát, ha ezek mind itthagy-
tak minket. Tán a vendéglőstől, az egyetlen em-
berformától,  ki még itt marad ? Pedig ennek leg-
elébb kellett volna elszalasztódni. Mert mit vétet-

tünk neked oh! Csicsó, hogy örök gyalázatára a 
hazai fürdőknek  és önmagadnak is szégyenére, 
egy átkozott csizmadiát tégy ide vendéglősnek. 
Csizmadiát! Kinek még hozzá esze nem is ér túl 
a kaptafán  és durvább, mint az a szegény pára, 
melynek bőrét sámfára  szorítja. 

Ugy kell lenni, hogy valamelyik szomszéd-
fürdő,  mely a hargitainak gyors felvirágzásán  meg-
ijjedt, felbérelte  ezt az embert, hogy riassza el 
innen a vendégeket. Meg is felelt  ennek alaposan, 
mert ha a tulajdnos község jövőre is vele bünteti 
meg a hargitai fürdőt,  nem lesz hatalom, mi ide 
vendéget fogjon. 

Kocsink elindul az uj úton, melynek kiépíté-
sével Csicsó derék jegyzője elévülhetlen érdemet 
szerzett magának és községének. Búcsút veszünk 
a kedves völgytől, minek útjain még sem „zsíros 
kontesz", sem kopott giegerli nem keczmergett. 
És igy negyedfélszázan  békében élvezhettük a 
pihenés napjait. 

Lassankint eltünedeznek a Bucsesz, Királykő 
és Negojnak messzeségben kéklő órmai. A völgy-
ből aztán búsan nézünk az elhagyott szép vi-
dékre, a sötét Hargitának holdfényes  csúcsára. 
Velünk marad, hazáig kisér. Hogy mindig láthas-
suk és mindig szeressük! 

D. 0—a. 

D u p l a . 
Mig a világ világ lesz, a dupla soha ki nem 

vesz. De mi köze a duplának a világgal ? Van 
nagyon is sok. Szimplán mondva egy idős a dupla 
a világteremtéssel először, aztán azok a jámbor 
görögök dupla okokból 'származtatják a világot is, 

Lupánk mai számához egy fél  iy melléklet van csatolva. 
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és szépen átgondolt beszédében kiemelte, hogy 
a közigazgatási bizottság jelentéséből arról kell 
meggyőződnie, hogy mig a közigazgatásnak 
azon részei, ágai, melyek állami közegek veze-
tése alatt állanak, általában az igazgatás terén 
több hézagot tüntetnek (el; addig a választott 
tisztviselők ellátása alatt levő közigazgatási ágak 
semmi kivánni valót nem hagynak fenn,  miért 
is indíttatva érzi magát arra, hogy a megyei 
tisztviselőknek működésükért jkönyvileg köszö-
netet szavazni indítványozzon, mely inditvány 
egyhangúlag elfogadtatván,  a közgyűlés jkönyvi 
köszönetet szavazott a megye tisztviselőinek. 

A tárgysorozat 9—II. pontjai alatt szintén 
kisebb jelentőségű ügyek targyaltatvák le, a 
12. pont alatti ügy a vármegyei ösztöndijak és 
segélypénzek kiosztásának tárgyalásánál legelő-
ször Csedő István ügyvéd szólalt l'cl s indokolt 
beszédében kiiejtette az ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztásánál uralkodó azon tarthatatlan 
rendszert, hogy lf>—2U  írtig terjedőcsekély ösz-
szeg kiosztása által csak elíorgácsoltatik a megye 
nevelési alapvagyonár.ak tetemes jövedelme a 
nélkül, hogy bárkinek is, vagy egyetlen tanu-
lónak szükségletén komolyan segitve lenne, — 
miért is indítványozza, hogy a tvhatóság kebe-
léből küldessék ki egy bizottság, melynek legyen 
kötelessége az ösztöndíjak és a segélypénzek 
kiadására vonatkozó alapszabályzatot átalakítani 
olyan idólien, liogy az még az októberi rendes 
közgyűlés elé terjeszthető és ebben tárgyalható 
legyen. 

Csedő után dr. Beteg Antal ügyvéd emelt 
szót s több olyan kérdést intézett az ösztöndí-
jak és segélypénzek kiosztását véleményező ötös 
bizottsághoz, — mely kérdések következtében 
Becze alispán, mint az ötös bizottság elnöke 
gyanusitgatdsnak és részrehajlássali vádolásnak 
nevezte Kctcgli kérdéseit s ebből egy kis polé-
mia fejlődött  ki, a mi azonban élessé nem vál-
hatott Betegh azon kijelentése folytán,  hogy ő 
senkit sem gyanúsít, de az eljárással tisztában 
akart lenni s ezért kellett kérdéseit feltennie. 

Betegh felszólalása  után Madár Imre fő-
jegyző egy lényegileg a Csedö István indítvá-
nyát tartalmaz^ indítvánnyal állott elő, minek 
az lett közetke/.ménye, hogy Csedö az ő esz-
méjét senkinek átengedni nem akarván, „kakukk 
van a fészekben*  szavakkal kezdett beszédében 
tiltakozott az ellen, hogy az ő indítványát Ma-
dár Imre főjegyző  eltulajdonítsa, mire a Csedó-
Madár-léle inditvány elfogadtatván,  egy héttagú 
bizottság lett az alapszabály módosítására vo-
natkozó javaslat elkészítésére kikiildvc. 

A 13—18 pontok alatt felsorolt  tárgyak 
ismét csak érdektelenebb természetűek lévén, 
semmiféle  vitát nem provokáltak, de annál több 
felszólalásra  adott okot a 19. pont alatti g y ó-
s z á r h e g y i e r d ő c s e r e ügy. 

EnneK az ügynek egyik különös érdekelt-
ségét kölcsönözte az, hogy midőn az állandó 
választmány javaslatának felolvasása  után Dr. 
B o c s k o r B é l a ügyvéd az ügyhöz hoz-
zászólani akarván, beszédéből a megszólító 
részt elmondotta, elnöklő főispán  a szót elvonta 
tőle, mint az ügyben állítólag érdekelt egyén-
től, s mert nevezett ügy vednek az I83G. évi 
XXI. tcz. 50. § ára történt hivatkozása és azon 
kijelentése daczára is, hogy az ügyben közvet-
lenül nem érdekelt, a szólást meg nem engedte, 
Molnár Józsei két izben emelt szót a mellett, 
hogy dr. Bocskor egyfelől  nem is érdekelt, — 
másfelől,  ha az volna, sincs joga az elnöknek 
a szót megvonni; de ez mitsem használt, elnöklő 
főispán  megmaradt álláspontja mellett s ezzel 
dr. Bocskor a szólástól eltiltatott.)* 

llyformán  csak két szónok maradt, ki e 
tárgyhoz hozzászólott az érdemet illetőleg, ezek 
egyike ismét csak Molnár József  volt, kijelent-
vén felszólalásában,  hogy miután ,tudja azt, 
mikép a földművelésügyi  miniszternek határo-
zott körrendelete szerint ki van mondva, mi-
szerint községi erdők elidegenítése legelső sorban 
csakis nyilvános árverés utján történhetik, s 
miután tudja azt, hogy ez a kérdéseit erdőségre 
nézve még csak meg sem kiséreltetett; anélkül, 
hogy a csereügyet az előadónak imént hallott 
ismertetése után is ismerné, elvből már ellene 
mond annak, hogy a kérdéses csereszerződés 
jóváhagyassék, hanem kéri az állandó választ-
mány javaslatának elvetését. 

Második szónok, ki e tárgyhoz hozzászó-
lott, Bartha Ignácz kir. ügyész volt, ki minde-
nek előtt felolvast  atta a csereszerződés megkö-
tése miatt panaszt emelt szarhegyi lakosoknak 
közvetlen a belügyminiszterhez beadott, de a 
vármegyéhez letett panaszát s ezután hosszabb 
beszédben kifejtette,  hogy már magában azon 
körülmény, melyszerint maga az állandó választ-
mány is. ezen csere ügyben tett működéseért 
Császár József  ellen a fegyelmi  vizsgálat beve-
zetését javasolja, elégséges arra, hogy a csere-
szerződéstől a jóváhagyás megtagadtassék; — 
hiszen ha már olyas valami történt, mi fegyelmi 
eljárást involvál, bizonyos, hogy a szerződés 

*) Krröl vezúrczikkiinkhcn liüvuhbun íucgeralékeztüuk, 
s el nem mondott beszédét is lapunk mellékletén azószcrint 
közöljük. Szerk. 

létező érdekeltséget, a másik Ügynél pedig 
figyelmen  kivül hagyja azt, hogy a felszó-
laló a legélénkebben, vagyis vagyonilag van 
érdekelve ! ! 

Olvasóinkkal mellékletünkön megismer-
tetjük Dr. Bocskor Bélának el n e m mon-
d o t t beszédét, azért, hogy abból az ügyet 
megismerve, hozzanak ítéletet : közvetlenül 
volt-e érdekelve a gyószárhegyi erdőllgyben 
Dr. Bocskor Béla, vagy nem ? tehát erősza-
kosan, jogtalanul vétetett-e el szólásjoga, 
vagy sem ? 

Mi gyugodtan nézünk a hozandó ítélet 
elé ! 

Csikváraiegye törvényhatósági 
biMttságl gyOlésérfil. 

Csíkszereda, 1891. augusztus 29. 
Csikvármegye testében megpezsdült a vér; 

megpezsdült talán azért, mert az önkormány-
zatnak — a közigazgatás államosításáról szóló 
törvényjavaslat bukása daczára is — alig né-
hány évet jósolnak s Csikvármegye e jóslattal 
szemben megakarta mutatni, hogy a halálra 
szánt önkormányzatnak, a haldokló betegnek 
állított megyének meg van az ő teljes ereje. 

Bármi legyen is oka e vérpezsdülésnek, 
annyit konstatálhatunk, hogy a vármegyeház 
tanácskozási nagytermének alig néhány éves 
múltja alatt, de még a várkastélynak, hol a ta-
nácskozások megelőzőleg tartattak, sőt utóbbi 
éveiben még a somlyói .székházinak sem volt 
alkalma arra, hogy tanuja legyen egy a mai 
napon lezajlott közgyűléshez hasonló érdekes-
ségü ülésnek. 

Már maga azon körülmény, hogy a mai 
közgyűlésre a bizottsági tagoknak a szokottnál 
jóval nagyobb számát láttuk megjelenni, sejtette 
velünk, hogy nem fog  mai napon a mindenkor 
tapasztalt sablonszerű gyűlés lefolyni.  És hogy 
e sejtelem nem volt alaptalan, azt a gyűlésről 
szóló következő tudósításunk is bizonyítja. 

Néhány perczczel 10 óra előtt Mikó Bálint 
íóispán egy kiküldött bizottság által a közgyű-
lés vezetésére meghivatván, pontban 10 órakor 
a gyűlés általa megnyittatott s mindjárt a tárgy-
sorozat 1—7 pontja alatt felsorolt  és kisebb je-
lentőségű, különböző miniszteri leiratok tudo-
másulvétele után a tárgysorozat 8-ik pont-
ját képező s a közigazgatási bizottság 1891. 
évi első feléről  szóló jelentéshez M o l n á r Jó-
zsef  orszgy. képviselő szólott hozzá. Tartalmas 

dnpla tényezőket vesznek fel,  igy a Sötétséget és 
a Homályt, mţjd az orphiknsok a tojást. Miként 
a csirke, ágy lett a világ is egy nagy tojásból. 
Ha ez igaz, ágy dnpla okom van hinni, hogy a 
világ legrégibb nemzetsége a Tojás Dánielé, tehát 
fő-fő  kamarás lehetne, méltányolnák. 

Továbbá a görögök dnpla világot észleltek, 
felvilágot  és alvilágot; mi, keresztények földi  vi-
lágnak és — hogy ez is dnpla legyen — túlvilág-
nak, másvilágnak nevezzfik. 

A léleknek is dnpla élete van (de nem két-
éltű, mint a víziló), van ideiglenes, földi  élete, s 
ha megtagadja a szállást a porhüvely, elszáll az 
őrök életbe. 

A görögök is sejték a léleknek ilyetéaképi-
ségét s mert a lélek nem szeretvén az égetést, 
elzónáztatták az alvilágba, hol megunván száza-
dokon át a vándorlást: belehajt esetleg egy ku-
vaszba B tovább vegetált — otthon a földön  s 
legalább üdvözletet hozhatott előbbi rokonainak 
a tálvilágból. 

Rokonok vagyunk veI5k azon duplában is, 
hogy van napvilágunk és holdvilágunk, melyekért 
hála Istennek, nem kell fogyasztási  adót fizetni, 
de a következő két duplában mégis tál járunk 
rajtuk, mert van gyertya- és lámpavilágunk, van 
gáz- és villanyvilágunk. 

Ha Ilyennel kínálnak, szívesen vesszük s csak 
egytől irtózunk, talán azért, mert nem dupla s ez 
az egy: az örökvilágosság. 

Midiin a Teremtő létrehozta az embert, azt 
mondá, hogy a dnpla élet ér csak valamit; Ádám 
bordájából Éva lett s készen volt az első ember-
d^la vagy emberpár. És ennak a duplának ör-
twd az emberiség, de annak is, hogy Isten böl-

csesége nem rendelte el a túlvilági duplát is. Ez 
a dupla édesíti meg a földi  életet, kivévén, mikor 
a familiánsi  örömök is duplán kínálkoznak. 

Hogy a dupla kedves szám gyanánt szere-
pelt a legrégibb időben is, kitűnik Noé történeté-
ből, ki duplán vitt be minden állatból bárkájába, 
s a duplán elbocsátott galamb dupla reménynyel 
tölté be lelkét az emberiség jövője iránt. 

Régente, nem tudom luxusból, családi visz-
ketegségböl vagy a nép rebellis természeténél fogva, 
dupla királyok uralkodtak. 

Talán innen az a későbbi szokás, hogy a 
trónörököst ínég bölcsőjében magkoronázták, hogy 
igy dupla felkent  királya lévén az országnak, 
dupla erélylyel kormányozhassanak. Lehet igaz, 
de bizony sokszor duplán csalatkoztunk. 

A régi görög királyok dupla (tőtött) széken 
ültek, dupla porcziót kaptak, dupla tiszteletben 
részesültek, de a teendők is megduplásodtak. 

S ha ez jól esett nekik, lehet csudálni, ha 
jól esik a dupla lénung és duplaporczió azoknak 
a csíkszeredai honvédrezervistának is, ki egy napi 
mars után lágerbe száll Udvarhely fapiaczán, 
ha még oly duplán is tűrni kell a duplaposztó-
csillagos duplagorombaságait!! 

Nem részesül a deák duplaszereucsében, mi-
dőn hétfő  is vakáczió s nem duplaélvezetbe ün-
nepnapon az ételből! Mert a repetir classikus ma-
gyarsággal duplának felel  meg. 

Aztán a klerikus nem él-hal a duplikáért ?! 
Az ilyfajta  duplák különben igen hasznosak, 

de másként áll a dolog, ha duplázni kell! 
A deák is sokszor, söt legtöbbször duplázik, 

részint puskából (latin), részint ágyúból (görög, 
német), és mert az iskolában ily veszélyes Sár-

vári, Vajdafi-féle  fegyverrel  járni tilos s csak szoba-
fegyvernek  tartja, melyért egyszersmindenkorra 
30—40 kr az adó: duplája gyakran sikerül, mert 
a professzor  nem is gyanítja, hogy a töltényeket 
a sorok (!) közt rejtegeti. 

Ha valódi fegyverből  emberre történik a dup-
Iázázás: az már baj, de ha úgy sikerül, miut a 
Göndör Sándoré, ki ráduplázott egy álnok leányra, 
de nem volt magja: az már párbajtisztességet 
értő műduplázat. 

Ki ne ismerné a háromszéki nőbe) einun-
zwanzigot? Mikor azt hallja az ember, hogy 
dupla vagy semmi: ott már kririkus állapotba ju-
tott a partner és bankár egyaránt s éppen úgy, 
mint a dupla guszt — íTtadesen befagy. 

S végre azt kérdem, van-e boldogabb álla-
pot, midőn az ember nyári naphevétől tikkadtan 
betér a sörházba, melynek homlokán fityeg  a friss 
dupla márczius sör, felhajt  egy-két pohárral azon 
tiszta öntudatban, hogy az friss,  augusztusban 
márcziusi és kőbányai dupla s hozzá 10 kr, pe-
dig hát nagyon is — ficzkó. 

Egyet még nem hagyhatok említés nélkül. 
Mikor az ember a színházban dupla szemmel néz, 
akkor azt mondják, hogy a szinpadou valami ér-
dekes van, ha azonban szemüveg és távcső nélkül 
is duplán lát, az a felső  contignatioban ködös (!) 
időt jelent. 

Ezek után azt kérdi a nyájas olvasó bizony-
nyára, hogy miért duplázok másfelé,  nem a czélra 
s miért hozakodom elé annyi duplával, miért csi-
nálok dupla vargabetűt? 

Én ezt megértem s mivel a sok dupla duplán 
untató, hát kitálalom a dolgot. 
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ezen eljárás befejezése  és annak eredményének 
tudása előtt el nem fogadható. 

E beszédek elhangzása után elnöklő lőispán 
a kérdést szavazat alá bocsátotta s az állandó 
választmány véleményét elfogadó  bizottsági ta-
gok az elfogadás  jeléül felállással  szavazván, az 
állandó választmány véleménye elfogadottnak, 
s igy a csereszerződés az ezen véleményben 
foglalt  módositásokkal — helybenhagyottnak 
enuncziáltatott. 

A következő tárgy, mely felszólalásra  adott 
okot. a tárgysorozat 24. pontja alatti ügy, vagy 
is a megyei havasi javak igazgatójának 1800. 
évi zárszámadása volt. — E tárgynál elsőnek 
ismét csak Molnár Józsel emelt szót, kifejtvén 
beszédében, hogy tekintettel arra, mikép a zár-
számadás a megyei számvevő által is néhány 
tételében nehézményeltetett; tekintettel arra, 
hogy a zárszámadás szerint kitüntetett 45,000 
l'rt tiszta jövedelmet egy 68 ezer hold kiterje-
désű erdőségnél nagyon csekélynek tartja; — 
és tekintettel arra, hogy a havasi javak kezelé-
séről rendelkező alapszabályzat általa sehol fel 
található nem volt, s igy azt sem lehet tudni, 
hogy az igazgató által a kezelési elvek betar-
tattak-e vagy sem ; — tekintettel arra, hogy 
sehol sem látja a szükséges rovancsolások meg-
tartásának nyomát; kéri, hogy a zárszámadás 
ezúttal ne vétessék tudomásul, hanem az újból 
leendő elkészítésre adassék vissza s egyúttal 
nditványozza hogy egy megfelelő  szabályzat 
kidolgozása — és ennek az októberi közgyűlés 
elé terjesztése végett egy bizotság küldessék ki. 

Molnár után Lázár Menyhért, a megyei 
havasi javak igazgatója emelt szót, s az imént 
előadottakkal szemben kifejtvén,  hogy a meg-
előző években sokkal kevesebb volt a tiszta 
jövedelem, és hogy nem lehet irányadóul venni 
a 03 ezer hold kiterjedést, mert a ga/dasági 
üzemterv nem engedte meg több íatömeg ki-
használását, mint mennyi ezen jövedelmet el-
érhetővé tette; — kifejtette  továbbá, hogy a 
bizottság kiküldése felesleges,  mert ő maga már 
elkészítette a kérdéseit szabályzatot és azt a 
jövő közgyűlés elé terjeszti. 

Még egyszer szólalt fel  Molnár ez ügy tár-
gyalásánál, de ezúttal s/emélyes kérdésben, a 
mennyiben elnöklő főispán  iménti bestédének 
azon részére, hogy az alapszabályzat nem meg-
található, azon megjegyzést tette, hogy Molnár 
olyant állított, miről meggyőződve nincs, mire 
Molnár kijelentette, hogy ezzel provokálva lett 
elmondani, hogy ő a szabályzatot alispán, fő-
jegyző, megyei pénztárnok, [főszámvevő,  levél-
tárnok stb. uraknál kereste, de egyiktől a má-
sikhoz anélkül letrútasí.va, hogy keresését ered-

Udverhely eddig is duplán szolgáltatta a pa-
pokat az egyháznak s mint ilyen teljesen megért 
arra a dupla örömre, hogy egyszerre dupla pri-
micziát és élvezhesssen. Mert valóban az volt. 

S hogy duplatürelmem van s csak dupla idő 
múlva referálok,  annak oka az. hogy Csíkban is 
duplaprimicziák voltak, duplabúcsuk, dupladirek-
torok, duplaelöléptetések, dáplakanonokok s az én 
duplaloyalitásoin nem engedte meg, hogy a sok 
duplaünnepnek, duplaversnek, fürdői  levélnek, no-
velletuek, duplafolytatásnak  és a duplanembeli 
munkásságnak elébevágjak. 

Szóval, duplaprimicziánk volt, dnpla segéd-
lettel, dupla manudnktorokkal (udvarh. apát és 
m.-igeni plébános), dnpla misérel egyszerre; dnpla 
praadíkáczíóval, melynek mondója, mivel jezsuita, 
teljesen jogosított a „dupla pap" czimre. 

Volt duplaöröm, duplaáldás, duplaközönség 
sőt még az apáczák is duplán voltak (a helyi és 
gyergyói ház), duplaköményes, duplaebéd, kedv 
és duplatósztokkal telt dupla estéli mulatság. 

A részletek további felsorolását  azonbau el-
hagyom, mert akkor ebben is duplába esném, 
csak azt kivánom: 

Hogy a Mindenható a duplaprimicziánst (Tal-
lyán Miklós és Tamás István) áldja meg dupla-
buzgósággal, duplaegészséggel és duplaelőléptetés-
sel duplahazánknak, az édes Székelyföldnek  leg-
duplább boldogitására. 

Embery Árpád. 

mény követté volna s igy ő nagyon is meg I 
volt győződve állításának igazságáról. I 

E kis incidens után a szavazás felállással 
megejtetvén, a zárszámadást a többség tudomá-
sul venni határozta. 

Következtek ezután a községi ügyek, me-
lyek közül .Csíkszereda városnak nagyközséggé 
leendő átalakításáénak kérdése hosszú és éles 
vitát keltett fel. 

Az állandó választmány ugyanis azt java-
solta, hogy az átaiakitás iránti kérés az azt be-
adóknak szabályszerű kiegészítés czéljából visz- I 
szaadassék; indokul hozván fel  erre azt, hogy * 
a városi adófizetők  adójának egyénenkénti ki- l 
mutatásáról szóló jegyzék nincsen az adóhiva- | 
tal által hitelesitve — s igy a kérvény kellőleg : 

fölszereltnek  nem tekinthető. 
Ez ellen legelső ízben Csedö István szó-

lalt fel,  állítva, hogy nem is szükséges az adó-
hivatali hitelesítés. 

Utánna Madár főjegyző  tartott beszédet az 
állandó válaszmány javaslatának védelmezésérc, 
mely beszéde közben a törvény rendelkezésére 
hivatkozott, — de ngyldtszik e hivatkozás nem 
volt valami alkalomszerű, mert e hivatkozással 
szemben az utánna következett szónok dr. Hc-
tegh Antal igen éles színezetű beszédben e hi-
vatkozást czáfolgatva,  még olyan megjegyzést 
is tett, hogy a ki a hallott hivatkozást teheti, 
azzal komolyan vitatkozni nem lehet. 

Ezután Beczc alispán szólott ,a javaslat 
mellett; fejtegetve  azt, hogy a megyére nézve 
lehetne nagyonhátrányos Csikszereda városnak 
nagyközséggé leendő átalakítása, mivel ezen 
esetben igen könnyen elveszíthetnék legtöbb 
hatóságainkat s akkor már késői dolog volna a 
nagyközséget ismét várossá alakítani, ha ugyan 
lehetséges volna is. 

Lecze után Nagy Sándor városi tisztügyész 
szólalt fel,  természetesen a javaslat mellett, — 
igyekezvén a városnak-maradás érdekében (el-
hozni azon érveket, melyek az eddigiekben lel 
nem hozattak. 

Ezek után a tárgy szavazás alá bocsáttat-
ván, felállással  a többség az állandó választmány 
javaslatát fogadta  el. 

Következett ezután még néhány községi 
' ügy és néhány magán kérvénynek rövid uton 

vita nclkül történt elintézése. 
Végül dr. Bocskor Béla ügyvéd terjesztett 

elő a megye alispánjához a csíki vasút érde-
kében interpellátiót, melyre alispán részletesen 
válaszolt, miért is a választ a közgyűlés és in-
terpelláló is tudomásul vette, s ezzel a gyűlés 
délután 4 órakor véget ért. 

Argus. 

L E V E L £ Z É § . 
A „H a r g 11 iu-ból. 

(Vége.) 
A kirándulások alkalmával szerezhető élve-

zetek hatását nagyban emeli e fürdőn  az egysze-
rűségénél fogva  kedves pátriarkhilis élet. Az ős 
természet hamisítatlan sugahnára közelebb hozza 
az embereket, könnyen történik az ismerkedés, 
hamar a barátkozás. 

Az időtöltésnek lendületet adnak a „Hargi-
ta" törzsvendégei. A többiek nem fogják  rossz 
néven venni, közülök elsősorban a d o k t o r t 
említem fel,  ki az ő kiválóan kedves és barátsá-
gos modorával már az első találkozásnál minden-
kit elkötelez. A hol megjelenik, ott felpezsdül  az 
élet, páratlan frisseségü  szelleme éléukséget köl-
csönöz a társalgásnak, találékonysága napról-nap-
ra képes a fürdővendégeknek  szórakozató mulat-
ságokkal szolgálni. Ma egy körültekintéssel előké-
szített kirándulás, holnap egy jól arranzsirozott 
bankett, közbe-közbe egy-egy hazafias  ünnepély 
dicsérik tevékenységét, s villanyozzák fel  az újság 
ingerével a publikumot. 

Utána jön a p r o f  e s s z o r, ki egész lel-
kesültséggel apostolkodik az ő kedves „Hargitája" 
érdekében. Ismeri annak minden zegezngút. A 
hozzáfordulónak  az ő kellemesen hangzó felvidéki 
dialektusán órákig el tud beszélgetni a táj szép-
ségeiről, a fürdő  és a gőzlő jótékony hatásairól. 
A vadásznak, halásznak, gombagyüjtőnek alapos 
utasításokkal és tanácsokkal szolgál s olykor-oly-

kor készséggel teljesiti a vezető és ciceroné kü' 
telességeit is. 

Nyomban következik a tiszteletbeli f ü r d ő -
b i z t o s . Igen kérem (ürdőbiztos,Jde nem „álla-
masitott", kinevezés utján kreált, hanem a közvé-
lemény által alkotmányos uton választott fürdő-
biztos. Ha ő ott nem volna, talán a „Hargita" 
nem is lenne olyan v a d r e g é n y e s , Midőu 
az ö kellemesen roszogó hangját hallják, meg a 
hosszú ábrázatok is gömbölyűre idomulnak, isme-
retesek levén az ő szaftos  mondásai. A „gőzlő"-
ben gugolő nénikék ép oly áhítattal hallgatják az 
ö megható h i s t ó r i á i t , mint a milyen har-
sogó kaczajt keltenek a „Hotel csicsó"-ban elő-
adott talpraesett anekdotái. 

Az előforduló  panaszok, vitás ügyek az ö 
szine elé szoktak kerülni s mindazok tréfásan 
ugyan, de közmegelégedésre oldatnak meg. 

Intézkedései tapintatosak, előrelátók. Ennek 
bizonyságául közlöm egy rendeletét, a mélyet J á-
íi o s, a fürdői  kiildöncz és mindenes hiidetett ki. 
A rendelet igy szól: T u d t á r a a d a t i k 
in i n d o. ii k i ii e k, h o g y a ki p i h e n n i 
a k a r . z in o s t d é l u t á n f e k ü d j é k 
I e, m e r t. e s t e 10 ö r á n t u I b i z o n y -
b i z o n y m o n d o m n e in a l s z i k i t t 
s e n k i se in. 

A dolog magyarázata az, hogy egy igazán 
erdei csalogány, egy egyszerű czigány .asszony 
azon este concerti-t adott, s nem igen volt rá ki-
látás, hogy a mulatság a hajnali órák előtt véget 
érjen, mert e valóban bámulandó asszony kelle-
mes, ép hangjával, egyszerű, de vonzó előadásá-
val annyira le tudja kötni a hallgatóságot, hogy 
alig lehet tőle megválni. 

K. Í I L Ő i \ F E L É K . 
— Mai lapunkhoz külön fóliv  mellékletet adunk 

s igy mai s/.ámunk 0 oldalra terjed. Általában 
mindent im-gles/.iiuk. hogy olvasóiuk mindenről 
minél gyorsabb és kimerítő értesítést nyerjenek. 
Ezzel szemben a kiadóhivatal is előfizetőinket  kéri 
a hátralékos előfizetési  árak szíves beküldésére, 
h o g y a f o l y t o n o s  á l d o z a t o k k a l 
s z e m b e n k á r o s o d á s u e t ö r t é n j é k 
Melléklel iink tartalma : Dr. Bocskor Béla beszéde 
a gyószárhegyi eidőesereügyhöz. — Fürti Adolár 
traegoediája. Irta Uudnyászky Gyula. Hirdetések. 

— Tüzoltó-közgyülés volt mult hó 30-án 
Nagy Sándor, lü/oltófőparancsnok  elnöklete alatt, 
melynek lárg\ai kö/.iil felemlitendönek  tartjuk, hogy 
Hajnód lgnacz alparanesuok, Leiclit Károly má-
szó-osztá)yparancsnok, Györgyjakab Márton rend-
íeiitartó osztályparancsnok és Szöcs Béla segéd-
tiszt állásaikról lemondván, Helyettök az irt állá-
sokra: Gál József,  V'ots Üttó, Darvas Béla és il-
letve Veress Lajos választattak meg. 

— Az iskolai év kezdetét élénken jcizi Csik-
Somlyón az oda érkezők szokottnál nagyobb 
számú. Nem csoda, mert ott az elemi iskolán 
kivül a rom. kath. lőgymnasium és a tanítóké-
pezde vannak hivatva egymás után fogadni  be 
a vármegye és közel megyék nagyratöró fiatal-
ságát, kik szülőik és gyámjaik vezetése alatt 
sietnek beiratkozni e kitűnő hírnevű két tanin-
tézet növendékei közé. A beiratások a főgym-
násiumban épen ugy, mint a tanitóképezdében 
is javában lolynak s pár nap múlva a rendes 
előadások kezdetüket veszik mindkét taninté-
zetben. 

— „Az Emberbarát'' czimen folyó  hó 20-tól 
kezdődőleg hetilap indíttatik meg a fővárosban. 
Hozzánk is érkezett előfizetési  felhívás,  melyből 
megtudjuk, hogy „Az Emberbarát" arra törekszik, 
hogy kimutassa, mikép támadható meg a nyomor 
legalaposabban és legsikeresebben, s miut igéri 
előlizetési felhívásában,  kizárólagosan a kumanis-
mus szolgálatába fog  szegődni és egyengetni akarja 
az utat, melyen az emberszeretet győzedelmesen 
előrehatoljon; — továbbá küzdeni fog  apauperiz-
nius ellen, mely századunknak legrémületesebb je-
lensége, a mely napról-napra terjed, beeszi magát 
a társadalom egészséges testrészeibe; — végre 
egyesíteni kívánja mindazokat az erőket, melyek 
szétforgácsolva  eddig is ugyanazon nagy eszme 
szolgálatában állottak, de csak együttes és czél-
tudatos működésben képesek az eszmét megvaló-
sítani. — „Az Emberbarát" előfizetési  ára egész 
évre G frt,  félévre  3 trt, mely összeg a kiadóhi-
vatalba (Budape-st, IV. inagyar-utcza 2. sz.) kül-
dendő. — Hogy „Az Emberbarát" nagy és nemes 
czélját elérje, jobbára a társadalmon áll, azokon, 
azokért ifjúi  tűzzel, férfias  erélylyel és a szegény-
ügy alapos tanulmányozása után sikra száll; — 
azokon áll, a kik uagy és nemes eszmékért lel-
kesülni tudnak, ezeket pártfogásukba  részesitik, 
— Ajánljuk a közönség figyelmébe! 
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— A csíkszeredai polgári leányiskola palota-
szerű uj épületét mult hó 31-én vette át az alis-
pán elnöklete alatt Gál Endre tiszti ügyész és 
Székely Endre megyei pénztárnok személyéből álló 
megyei bizottság a vállalkozóktól. Ezt megelőzőleg 
augusztus 22-től 29-ig bezárólag tartott az épület 
felülvizsgálása,  mely munkálatot Incze Kálmán kir. 
kerületi felügyelő  mérnök teljesítette. Mint halljuk 
nevezett felügyelő  az összes munkálatokért felszá-
mított költségekből közel 4000 frt  levonást tett 
s beszélik, liogy az épiilettulajonos vármegye is 
levonásokat akar eszközölni azon okból, hogy >>.z 
épület a kitűzött időre át nem adatott. — E le-
vonások véleményünk szerint nem v: Inának méltá-
nyosak, mert hiszen köztudomásu dolog, hogy az 
épület teive nem felelt  meg a talajviszonyoknak 
a mennyiben a talaj túlságos nedvessége daczára 
az alapfalazaiok  is téglából építettek s ínég az 
épület befejezve  sem volt s már is az alapfalaza-
tot újra kellett építeni, nehogy a falak  beomolja-
nak. Általában az időjárás is felette  kedvezőtlen 
volt az építkezésre s igv a késedelem a vállalko-
zók hibájának nem tulajdonítható. 

— Tanitógyülést tartott a gyergyói róm. 
kath. tanítók egyesülete mult hó 25-én Hochschild 
Lajos elnöklete alatt Borszékben. E gyűlésről 
szóló terjedelmes tudósításunkat tér szűke miatt, 
jövő számunkban togjuk közölni. 

— Halálozás. Patakfalvi  özv. Ferency Pálné, 
születt Weisz Johanna mult hó 25-én délután 6 
órakor rövid szenvedés utáu Székely-Udvahelyen 
elhunyt. Temetése 2U-án történt nagy részvét mel-
lett. Nyugodjék békében ! 

— Színészet. Gyergyó-Szentmiklóson Egry 
Kálmán társulata a második bérletből is már az 
utolsó előadásokat játsza. A közönség csakis egy-
egy jutalomjátéki a buzdul fel  jobbacskán, a többi 
előadás állítólag rendesen deficittel  végződik. No, 
de azért ki tudták húzni azt az időt, melyet a 
színészet böjtjének szokás nevezni; az anyagi jö-
vedelem tehát ha nem is csorgott, egy-egy  kicsitt 
mégis csepegett. Szeptember elején már Nagy-
Enyeden akarja felütni  Thália csarnokát. 

— Képviselői beszámolás. Mikó Árpád, Gyer-
gyó országgyűlési képviselője választói körébe ér-
kezett. Augusztás 25-én részt vett a gyergyói ta-
nitók borszéki gyűlésén s mint tervezve van, be-
számoló beszédjét Gyergyó-Szentmiklóson kezdi meg 

— Az idei termés nemcsak nálunk közepes, 
hanem — mint kabai levelezőnk értesít — Haj-
duvármegyében is; a buza és árpaterinés közepes, 
a kukoricza idáig jó kilátásra mutat, szőlő kevés 
lesz, mert a fillokszera  nagyobbrészt tönkretette 
a szőlővesszőt. 

— Értesítés. A kereskedelemügyi m. kir. 
kereskeredeleinűgyi miniszter értesítette a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamarát, hogy az 
Egyptomuial fennálló  kereskedelmi szerződésünk 
VI. czikkében felsorolt  árukon kivül még a követ-
kező áruk u. m. fayeuce,  ablaküveg, gyertya és 
festőanyagok  vannak olyanokul' meguevezve, me-
lyek az Egyptomba való bevitelnél 1892. évi ja-
nuár hó l-étől kezdve 10 százaléknál magasabb 
vámdijnak nem vethetők alá. — Továbbá az ér-
dekelt körök tudomására hozza, hogy a nagysze-
beni cs. és kir. 12-ik hadtest intendáturája által 
a közös hadsereg és honvédség részére az 1892. 
évben szükségelt kenyér és zab szállítására vo-
natkozólag kibocsátott pályázati hirdetmény a ka-
mara irodájában betekinthető. — A cs. és kir. 
közös hadügyminiszter a közös hadsereg börnemíi 
szükségletének a hazai ipar részérd fen  tartott 600 
ezer frt  értékű mennyiségből 150,000 frt  értékű 
mennyiség szállítását a kisiparosok útján biztosí-
totta. A szállítások befejeztetvén,  az eredmény 
kadvezönek nem mondható. A mi ugyanis a láb-
beliek szállítását illeti, 193 ajánlat közt 83 hiányos 
lévén, csak 110-nek ajánlata volt elfogadható.  — 
Ezen 110 iparos közül is 29 utólag lemondott a 
szállításról s igy tényleg csak 81 iparos szállított. 
Ezek 15,088 pár bakkancsot szállítottak, melyek 
közül csak 4742 pár találtatott kifogástalannak. 
Mindazonáltal a cs. és kir. közös hadügyminiszter 
tekintettel arra, hogy azon mennyiségnek vissza-
utasítása az illető kisiparosokat igen súlyosan súj-
totta volna, — elrendelte, hogy 148 pár teljesen 
használhatatlan bakkancs leszámításával a fenma-
radó 10,198 pár átvételeztessék. Midőn a .szállí-
tások ezen kedvezőtlen eredményét a közönség 
tndoinására hozzuk, egyúttal azon reményűnknek 
adunk kifejezést,  hogy az illető kisiparosok ezen 
czikkek készítésében bova-tovább több gyakorlati 
jártasságot szerezve, jövőben igyekezni fognak  az 
előirt szállítási fellételeknek  inkább megfelelni.  — 
A fentebbiek  közlése mellett felhívjuk  az érdekel-
tek figyelmét  a cs. és kir. hadügyminiszter által 

az 1892. évi börnemíi szükségletek szállítására 
ujabban kibocsátott pályázati hirdetményére. Szál-
litnndó lesz 13213 pár bakkancs, 2036 pár lovas 
sági és 577 pár huszár csizma, továbbá többféle 
szijjazatok. nyerges és szijjgyártó munkák. A szál-
lításban e/úttal résztvehetnek a kisiparosok kisebb 
szövetkezetei is. A marosvásárhelyi kereskelmi és 
iparkamara az érdekelt körök tudomására hozza, 
hogy a „Siirhsiseher-Gastwirtsh-Verband- 1892. 
évi február  4 tol február  9-ig a szász királyné ő 
felsége  védnöksége alatt Lipcsében a kristálypa-
lotában a vöröskereszt, liadszükségleti, egészség-
ügyi, népélelinezési és szakácsművészet! ágazatokra 
vonatkozó nemzetközi kiállítást, rendez. A kiállí-
tásra jelentkezési határidő 18Ü2. évi január hó l-je. 
Minden, a kiállításra vonatkozó tudakozódások a 
külön e czélra választott intéző bizottsághoz (Lip-
cse Rossplatz 50. II. 1891 október 15-én tul kris-
tálypalota) küldendők. 

.A. I c i e l u t r i la-tiaáisa, 
Nzrlipii, 1891. augustim i'G. 
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M V I L T T É B . 
K rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

uetn villái  a Szerk. 

Álólirott tisztelettel felkérem  a t 
lelkész és tanitó urakat, szíveskedjenek 
egy levelező lapon értesíteni, hogy az 
1891-92-ik tanévben mily tankönyve-
ket fognak  a vezetésük alatt álló isko-
lákba bevezetni, hogy azokat idejekorán 
megrendelhessem. 

Csíkszereda, 18!»1. szeptember hó. 
Teljes tisztelettel: 

(•yörgyjaknb Ulárlon, 
kiiii} vkcrc jki-ilii. 

A 

Csiki Székely Képes 
N A P T Á R 

1892-ik évi harmadik évfolyama 
számára hirdetések lapunk kiadóhivata-
lába jutányos árak mellett felvétetnék.  — 
A naptár oly keresletnek örvend, hogy a 
jövő évfolyam  már közel k é t e z e r pél-

dányban fog  megjelenni. 
Kéretnek a t. kereskedők és más üz-

letemberek, hogy a „Csiki Székely Képes 

Naptár"-ba szánt hirdetéseiket legkésőbb 
szeptember hó végéig küldjék be. 

A ,Csiki Székely Képes Naptár" 
kiadóhivatala. 

Sz 2339—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Solnay 
Sándor csikszentmártoni ügyvédnek önkéntes ár-
verési ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság területén levő 
a gyergyó-remetei 1628. sztjkvben 13834, 13835. 
hrszámok, a gyóremetei 2194. sztjkvben 14209 — 
14211. hrszámokra, a gyóremetei 2218. sztjkvben 
14270. hrsz. a gyóremetei 2202. sz. telekjkvben 
14196—J 4206. hrszámokból csikszentmártoni lakos 
Solnay Sándort illető jutalékra, — úgy a remetei 
2122, 2123, 2124. és 2012. sztjkvi jegyzőköny-
vekben 14271, 15092, 15093, és 15094. hrziszá-
mokra az árverést 491 frt  kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1891. évi szeptember hó 15-ik napján d. e. 9 óra-
kor Gyergyó-Várhegy község házánál megtartan-
dó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvaidékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
ij-a értelmeben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállítót tl szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi julius 
hó 10-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

S z á s z , kir. biró. 

É r t e s í t é s . (2~:3) 

A saison beálltával van szerencsém a 
t. cz. közönségnek becses figyelmébe  aján-
lani a székelyudvarlielyi állomásra beérke-
zett áruknak tovaszállitását Csíkszeredái®:, 

O ' 
ava*y bármely vidékre előnyös és gyors 
közvetítését.. 

Utánvételes árukért, egyszerűség oká-
ért, kérem a járandó összeget czimeinre be-
küldeni. 

GAI J ó i i o h , Székoly-l <1 várhely tt. 

* • « 

Kézi lóerejü j|á|rganyos és Q c % e § é \ P ^ é r c - és 
* $aUr-rc§táíi,  iriurclţ,  valamint a magas kormány rendelete 

X 
X 

szerinti 
és tüzoitószerek országos egységes tömlők, csavarok 

és a régi fecskendők átalakításai 
§wmMl  áron megrendelhetők: 

I E Ü E E E D E 
„Első Székely Gépraktárában * 
SZÉKELY-UDVARHELYT. 

X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssjtóján Csik-Szereda. 1891 
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— A csíkszeredai polgári leányiskola palota-
szerű uj épületét mult hó 31-én vette át az alis-
pán elnöklete alatt Gál Endre tiszti ügyész és 
Székely Endre megyei pénztárnok személyéből álló 
megyei bizottság a vállalkozóktól. Ezt megelőzőleg 
augusztus 22-től 29-ig bezárólag tartott az épület 
felülvizsgálása,  mely munkálatot Tncze Kálmán kir. 
kerületi felügyelő  mérnök teljesítette. Mint halljuk 
nevezett felügyelő  az összes munkálatokért felszá-
mított költségekből közel 4000 frt  levonást tett 
s beszélik, hogy az épiilettulajonos vármegye is 
levonásokat akar eszközölni azon okból, hogy <".z 
épület a kitűzött időre át nem adatott. — E le-
vonások véleményünk szerint nem vlnának méltá-
nyosak, mert hiszen köztudomásu dolog, hogy az 
épület teive nem felelt  ineg a talajviszonyoknak 
a mennyiben a talaj túlságos nedvessége daczára 
az alapfalazatok  is téglából építettek s ínég az 
épület befejezve  sem volt s már is az alapfalaza-
tot újra kellett építeni, nehogy a falak  beomolja-
nak. Általában az időjárás is felette  kedvezőtlen 
volt az építkezésre s igy a késedelem a vállalko-
zók hibájának nem tulajdonítható. 

— Tanitógyülést tartott a gyergyói róm. 
kath. tanitók egyesülete mult hó 25-én Hochschild 
Lajos elnöklete alatt Borszékben. E gyűlésről 
szóló terjedelmes tudósításunkat tér szűke miatt 
jövö számunkban lógjuk közölni. 

— Halálozás. Palakfalvi  özv. Ferency Pálné, 
születt Weisz Johanna mult hó 25-én délután 6 
órakor rövid szenvedés után Székely-Udvahelyen 
elhunyt. Temetése. 2ii-án történt nagy részvét mel-
lett. Nyugodjék békében ! 

— Színészet. Gyergyó-Szentmiklóson Egry 
Kálmán társulata a második bérletből is már az 
utolsó előadásokat játsza. A közönség csakis egy-
egy jutalomjátéki a buzdul fel  jobbacskán, a többi 
ejöadás állítólag rendesen deficittel  végződik. No, 
de azért ki tndták buzni azt az időt, melyet a 
színészet böjtjének szokás nevezni; az anyagi jö-
vedelem tehát ha nem is csorgott, egy-egy kicsitt 
mégis csepegett. Szeptember elején már Nagy-
Enyeden akarja felütni  Thália csarnokát. 

— Képviselői beszámolás. Mikó Árpád, Gyer-
gyó országgyűlési képviselője választói körébe ér-
kezett. Augusztás 25-én részt vett a gyergyói ta-
nitók borszéki gyűlésén s mint tervezve van, be-
számoló beszédjét Gyergyó-Szentmiklóson kezdi meg 

— Az Idei termés nemcsak nálunk közepes, 
hanem — mint kabai levelezőnk értesít — Haj-
duvármegyében is; a buza és árpaterinés közepes, 
a kukoricza idáig jó kilátásra mutat, szőlő kevés 
lesz, mert a fillokszera  nagyobbrészt tönkretette 
a szőlővesszőt. 

— Értesítés. A kereskedelemügyi m. kir. 
kereskeredeleinügyi miniszter értesítette a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamarát, hogy az 
Egyptommal fennálló  kereskedelmi szerződésünk 
VI. czikkében felsorolt  árukon kivül még a követ-
kező áruk u. m. fayence,  ablaküveg, gyertya és 
festőanyagok  vannak olyanokul' megnevezve, me-
lyek az Egyptomba való bevitelnél 18*)2. évi ja-
nuár bó 1-étöl kezdve 10 százaléknál magasabb 
vámdijnak nem vethetők alá. — Továbbá az ér-
dekelt körök tudomására hozza, hogy a nagysze-
beni cs. és kir. 12-ik badtest intendáturája által 
a közös hadsereg és honvédség részére az 1892. 
évben szükségelt kenyér és zab szállítására vo-
natkozólag kibocsátott pályázati hirdetmény a ka-
mara irodájában betekinthető. — A cs. és kir. 
közös hadügyminiszter a közös hadsereg börnemü 
szükségletének a hazai ipar részére fen  tartott 600 
ezer frt  értékű mennyiségből 150,000 frt  értékű 
mennyiség szállítását a kisiparosok útján biztosí-
totta. A szállítások befejeztetvén,  az eredmény 
kadvezönek nem mondható. A mi ugyanis a láb-
beliek szállítását illeti, 193 ajánlat közt 83 hiányos 
lévén, csak 110-nek ajánlata volt elfogadható.  — 
Ezen 110 iparos közül is 29 utólag lemondott a 
szállításról s igy tényleg csak 81 iparos szállított. 
Ezek 15,088 pár bakkancsot szállítottak, melyek 
közül csak 4742 pár találtatott kifogástalannak. 
Mindazonáltal a cs. és kir. közös hadügyminiszter 
tekintettel arra, hogy azon mennyiségnek vissza-
utasítása az illető kisiparosokat igen súlyosan súj-
totta volna, — elrendelte, hogy 148 pár teljesen 
használhatatlan bakkancs leszámításával a fenma-
radó 10,198 pár átvételeztessék. Midőn a szállí-
tások ezen kedvezőtlen eredményét a közönség 
tudomására hozzuk, egyúttal azon reményünknek 
adunk kifejezést,  hogy az illető kisiparosok ezen 
czikkek készítésében bova-tovább több gyakorlati 
jártasságot szerezve, jövőben igyekezni fognak  az 
előirt szállítási feltételeknek  inkább megfelelni.  — 
A fentebbiek  közlése mellett felhivjuk  az érdekel-
tek figyelmét  a cs. és kir. hadügyminiszter által 

az 1892. évi börnemü szükségletek szállítására 
ujabban kibocsátott pályázati hirdetményére. Szál-
lítandó lesz 132H pár bakkancs, 203« pár lovas 
sági és 577 pár huszár csizma, továbbá többféle 
szíjazatok, nyerges és szijjgyártó munkák. A szál-
lításban ezúttal részt vehetnek a kisiparosok kisebb 
szövetkezetei is. A marosvásárhelyi kereskelmi és 
iparkamara az érdekelt körök tudomására hozza, 
hogy a nSiirhsisi'lirr-Gast\virlsli-Verband4 1892. 
évi február  4 tői február  9-ig a szász királyné ő 
felsége  védnöksége alatt Lipcsében a kristálypa-
lotában a vöröskereszt, hadszükségleti, egészség-
ügyi, népélelmHzési és szakácsművészet! ágazatokra 
vonatkozó nemzetközi kiállítást rendez. A kiállí-
tásra jelentkezési határidő 18Ü2. évi január hó 1-je. 
Minden, a kiállításra vonatkozó tudakozódások a 
külön e czélra választott intéző bizottsághoz (Lip-
cse Rossplatz 50. II. 1891 október 15-én tul kris-
tálypalota) küldendők. 

i c i s r u t r i H i i z á s a 
Szélien, 1891. angliştii» -.'O. 
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N V I L T T É B . 
K rovat alatti közleményekért seinmi felelősseget 

uein vállal a Szerk. 

H T ' e l l x i T r á L S I 

Alólirott tisztelettel felkérem  a t. 
lelkész és tanító urakat, szíveskedjenek 
egy levelező lapon értesiteni, hogy az 
1891—92-ik tanévben mily tankönyve-
ket fognak  a vezetésük alatt álló isko-
lákba bevezetni, hogy azokat idejekorán 
megrendelhessem. 

Csikszereda, 18!>l. szeptember hó. 
Teljes tisztelettel: 

G y ö r g y j a k a b IVIárlon, 
kiinjvkei'Cskedci. 

A 

Csiki Székely Képes 
N A P T Á R 

1892-ik évi harmadik évfolyama 
számára h i r d e t é s e k lapunk kiadóhivata-
lába jutányos árak mellett felvétetnék.  — 
A naptár oly keresletnek örvend, hogy a 
jövő évfolyam  már közel k é t e z e r pél-

dányban fog  megjelenni. 
Kéretnek a t. kereskedők és más üz-

letemberek, hogy a „Csiki Székely Képes 

Naptár"-ba szánt hirdetéseiket legkésőbb 
szeptember hó végéig küldjék be. 

A „Csiki Székely Zépes Naptár" 
kiadóhivatala. 

Sz 2339—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Solnay 
Sándor csikszentmártoni ügyvédnek önkéntes ár-
verési ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság területén levő 
a gyergyó-remetei 1628. sztjkvben 13834, 13835. 
hrszámok, a gyóremetei 2194. sztjkvben 14209 -
14211. hrszámokra, a gyóremetei 2218. sztjkvben 
14270. hrsz. a gyóremetei 2202. sz. telekjkvben 
14196—14206. hrszámokból csikszentmártoni lakos 
Solnay Sándort illető jutalékra, — úgy a remetei 
2122, 2123, 2124. és 2012. sztjkvi jegyzőköny-
vekben 14271, 15092, 1609ÍJ, és 15094. hrziszá-
mokra az árverést 491 frt  kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1891. évi szeptember hó 15-ik napján d. e. 9 óra-
kor Gyergyó-Várhegy község házánál megtartan-
dó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
ij-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállitot.tl szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi julius 
hó 10-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

S z á s z , kir. biró. 

É r t e s í t é s . (2~; í j 

A saison beálltával van szerencséül a 
t. cz. közönségnek becses figyelmébe  aján-
lani a székely udvarhelyi állomásra beérke-
zett áruknak tovaszállitását Csíkszeredáig, 
ava*y bármely vidékre előnyös és gyors 
közvetítését. 

Utánvétele» árukért, egyszerűség oká-
ért, kérem a járandó Összeget cziniemre be-
küldeni. 

G á l J á n o s , Székely-Udvarhelytt. 
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Kézi lóerejü j|ájrgá nyos és t§2Óré' és g 
Iriurclb,  valamint a magas kormány rendelete 

szerinti T i j L z f e c s i e @ a a . c L ő í s 
és tűzoltószerek országos egységes tömlők, csavarok 

és a régi fecskendők átalakításai 
JkndtyMl  ctysé árcn megrendelhetők: 

I E L Í E I 5 E D E 
& „Első Székely Gépraktárában" 

SZÉKELY-UDVARHELYT. * 
* 
* 
& 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891. 


