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kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal liát-
rálékban vannak, hogy a hátralékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Cíyörgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni sziveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, (i vcrgyó-Szentmikló-
son Kricsa I'éter ur. 

Csik-Szereda, 189.'». szept hú. 

. A . „ C s i l c i L a p o k " 
szorkes/.löjc >'•* kiadója. 

Szentkirályon vagy Szeredában ? 
Egy kissé furcsának  tiinhetik fel  né-

melyek előtt, hogy cn „Falusi"1 az általam 
nagyrabecsült „Dr." c/.ikkező úrral egész 
egy oly eszme fölött  jutottam „kontra"-hn, 
mely ma még csnk  valamivel főbb  a sem-
minél, melynek bölcsőjéül annak sziilői már 
születése előtt Szentkirályt kötötték ki. sine 
qua non gyanánt, de a mely eszme IV-lő, 
hogy mielőtt megtestesülne vagyis az idi-áliz-
musból a reáliznuisba átvergődnék a mi sa-
játos hizalmatlankodó és féltékenykedő  ter-
mészetünk é.s lobbanékony buzgalmunk szal-
niatüz fénye  mellett vele sziilefendelt  aszkór 
tünetei között elszcndcriilt. 

Miután ]>edig tudom, bogy „Dr." ur velem 
együtt a szólás é.s vélemény nyilvánítás szabad-

ságot nem tartja ünszámára fentartott  mono 
poliuinnak s ha „kontr;i"-t is találnék mon-
dani, nem kiild rám brachiumot, sem pe-
dig hivatal é.s fizetés  leemelésre nem hoz 
ajánlatba, megengedi nekem, hogy az e la-
pok szept. 20 iki .">8. száip£l>;iisir(jl3Ík-Szcnt-
királyon létesítendő gazi^^ii j^es^v^i' ér-
dekében a „Szentkirályon v^Wj^erénában" 
kérdéshez ncliány szó megjegyzést tegyek. 

A .szeszgyár helyének kérdését, mely 
fölött  az alapitók a részvények kibocsátása 
és aláírásánál Szentkirályt mint alapitási 
helyet egyik leltételül tiizvén ki, már dön-
töttek, nem én vetettem fel.  Ennyiben be-
vallom „haza" kellett beszélnem, máskép 
nem is tehettem volna, az alapitók joga és 
dolgába való bele kontárkodás nélkül. 

„Dr." ur a Szentkirályon létesítendő 
szeszgyár előnyeit Szereda lelett elismeri, 
midőn azt irja, bogy azok „ha nem is ak-
kora mértékben, de kevéssel csekélyebb 
mértékben Szeredára is létezőknek tekinthe-
tők" s azt mondja, bog)' az éremnek Szerc-
dát megvilágító oldalát !oniálvban bagvlam. 
Igazán sajnálom, hogy mint e hó G-ról iráni, 
a kellő feltételek  hiányában Szemlát nein 
ajálhatom s igy most is homályban kell 
hagynom, mint homályban hagyta „Dr." 
nr is nein mutatván ki, bogy hová fognák 
Szereilában felállitani  a szeszgyári, hány 
birtokosnak hány hold birtok területe biz-
tosítja terménye fölöslegéből  és minő termé-
nyekből a gvár ekszisztene/.iáját ? honnan 
veszi a szükséges lát, trágyaterinelésliez a 
szalmát, marhatartáshoz a takarmányt? Ivöz-

egészségi, rendőri s a szeszgyár által ter-
melt szesz, moslék, trágya stb. értékesítése 
tekintetéből hová helyezné a gazdasági szesz-
gyárt a gazdaközönség közös érdekében elő-
nyösebben el, mint Szentkirályon? Hiszen 
nálunk épen Szereda az, melynek sem kellő 
birtokterülcte, sem földmivelő  gazdaközön-
sége nincs 

Dc Szentkirály és Szereda közelségénél 
fogva  az épitendő vasútra való tekintet is 
inkább Szentkirály mellett liarczol, mert a 
vasút eddigi tervei szerint Szentkirályon is 
állomás lesz s habár minden apró-cseprő 
tárgyat Szeredától Szentkirályig s viszont 
ugv sem rakhatunk vasútra, mégis a gazda-
sági szeszgyárhoz törvényileg előirt és meg-
lévő birtokesoportulat a szentkirályi körben 
közelebb lévén, e kisebb közelséggel is az 

' o r"> 
idő pénzbe kerülvén, igen sok pénzt, fárad-
ságot és időt lehet megkímélni. S mellett 
ínég Szentkirályra az is nagyobb előnyt biz-
tosit, hogy pénze elköltésére nem lesz annyi 
kísérletnek kitéve, mint Szeredában s igy 
gyorsan végezve, az elárusított termény árát 
épen haza viheti. 

(iazdasági és nem ipari szeszgyárról 
lévén szó, a szentkirályi gazdasági szeszgyár-
nak, mint ilyennek Szereda piaczára alig 
lehet e tekintetben szüksége, mert a szesz-
gyárba szánt terményeit alig fogja  valaki 
Szeredában megváinoltatni s pl. Alesikról 
oda felhnrezoltatni,  mikor azt Szentkirályon 
közelebb és vám nélkül jobban elárusít-
hatná. Szereda itt veszíthetne talán valamit 
a vámon, de ezt megnyerné a gazdnk<'• - • • 11— 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
L i n a ő r a n g y a l a . 

— Irta P. v. Kapff  Essenther. 
Ném e tb ő I for  d i t o t ta Ecrlaer Imre. 

.Hogy őrangyalod soha el ne hagyjon Lina", 
sóhajtá mindig az öreg liendlerné. Szép leánya, ki 
megunva a szegényes anyai házat, szolgálat uián 
nézett; kapott is hamar egy jó uri házat, egy oly 
fiatal  s meggondolatlan lénynek talán még nagyou 
is jót. A fiatal,  életkedvelö pár, a kinél Lina szol-
gált, nagyon sok szabad időt engedett neki. K 
mellett jó bére volt. Az özvegy anya mindig figyel-
meztette s magyarázgatta leányának „takarékos-
kodjál gyermekem, tégy félre  valamit béredből! 
Kosz idők jöhetnek egykor; megbetegedhetsz vagy 
szolgálat nélkül maradhatsz és ha ez nem, al-
kalmad leend talán férjhezmenni,  s akkor szük-
séged lesz egy kis hozományra!" De Lina 
nem hallgatott a jó tanácsra. Könnyedén minden 
lehetőt megígért anyjának, hogy azután minden-
féle  haszontalan pipere dolgokat vásároljon magá-
nak s ngy töltse idejét, a inint ő azt élvezetesnek 
és jónak találja. 

Az uraság majd minden este színház, hang-
verseny s más mnlató helyekre ment. Lina fel-
használva az alkalmat, felsütött  hajfürtökkel  hom-
lokán, hímzett fehér  kötényt kötve maga elé, keb-
lére pedig friss  virágot tűzve, állt ki a kapu elé, 
amaz firOgy  alatt, bogy ölebét járatja meg. Termé-
jutes, hogy itt nem Boká maradt egyedül.'A ház-

ban lakó tiiszerkereskedö segédje udvarolgatott, 
neki. Kár óva intették Linál ezen liatal embertől ; 
de mit, hisz a tíibbi leányok csak a szép, ügyes 
imádót irigylik tőle. Vasárnap ugy nézett, ki, mint 
valami báró é.s elegáns tánczlielyiségekbe, c/.ii kusz-
ba, hangversenyekre vezette Lillát, hol a nagy urat 
játszotta és tömérdek pénzt költött, Igy azután 
nem lehel csodálni, hogy ily alkalommal a «/.ép 
l.ina is „kicsípte" magát, hisz ezzel tartozott nagy-
lelkű barátjának. A hol megjelentek, csakugyan 
uri embereknek tartották őket és l.ina ebbeli gyö-
nyörétől magán kivül volt. Jgy telt nap-nap után 
vidáman, az élet ugy tetszett neki, mind egy nagy 
ünnep. Az a kis munka, mit otthon végeznie kel-
lett, elvégre is gyorsan megvolt; hiszen a fiatal 
házaspárnál minden a legjobban volt rendezve, s 
a napi dolgok vigan, mintegy zsinórluuásra mentek. 
Ah. mennyire örvendett Lina, hogy a szigorú anyai 
fegyelem  alul megmenekült. 

A jó, de igen szigorú anya újra eljött, meg-
vizsgálta Lina holmiját, korholta őt, hogy haris 
nyái nincsenek kijavítva és hogy zsebkendői hiá-
nyosak. Pénze — daczára nagy bérének — soha 
sem volt. Az anya keserves megtakarításából szer-
zett 10 frtos  takarékpénztári könyvecske, melyet 
Lináuak adott, ugyan megvolt még, de nem sza-
parodott. De nem egyedül az üresen hagyott ta-
karékpénztári könyvecske és elszaggatott harisnyák 
okoztak az öreg Rendiemének gondot. Reszketett, 
hogy könuyelmü leánya egészen elveszhet. 

Ma szombaton, a gondos anya ismét olt volt, 
szidta könuyelmü leányát és most már ezen sza-

vakkal távozott: „Liua, te nem hallgatsz ''im 
én ezentúl csak imádkozni tudok érted, iiii;;.ük<>/n!, 
hogy őrangyalod el ne hagyjon!" 

Lina kis3é meghatva s megrendülve az öreg 
asszony emez ünnepélyes szavaitól, gyengéden ölelte 
át anyját s moudá: „Anyácskám, valóban nem va-
gyok én oly rossz !" Azután igy szólott magához: 
„Anyám már öreg, igen öreg ; ö már nem is tudja, 
milyen az ifjú  kor!"' A következő nap vasárnap 
lévén, barátjával a tánezba ment.. Az uraság 2—3 
napra elutazott, igy hát kimaradhatott a meddig 
neki tetszett és tehetelt, a mit akart. 

Karárja — kinek neve Zobel volt, a szoba-
és konyha-leányok pedig, mivel oly szívesen ját-
szotta a nagy urat, báró Zobeiuek liivták — már 
előre örvendett ezen vasárnapnak. Az ember elfe-
lejthette volna, hogy Lina szolgál. Oly bájosnak 
nézett ki uj világos kék szatin ruhájában, melyben 
a legújabb divat szerint nagy virágok voltak, fe-
hér tüllzsaboltal. Lina különben derékfiizöivel  is oly 
mesterileg tudott bánni s keztyüit oly ízléssel tudta 
megválogatni, hogy sok uri kisasszony megiri-
gyelné tőle; ezek után pedig senki sem ismerte 
volna fel  benne a — cselédet. 

Mialatt a táncztereinben mint egy őrült tán-
czolt, ugy rémlett előtte, mintha ott kin az ablak 
előtt, egy ismert alakot pillantott volna meg. A 
tánezterem ugyanis egy nagy vendéglő kertjében 
volt építve; kint nyitott ablakoknál állottak a 
vendégek, kik a tánezot nézték, némelyek talán 
irigyen, mások unalomból vagy gunymosolylyal, 
mert nem tudták megérteni, „hogy lehet ezen me-
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ség. Aztán Szereda önerején semmi tekin-
tetben sem tud erős központtá lenni a vidék 
támogatása nélkül. Tehát Szeredának is ér-
dekében áll, hogy a vidékre utaltságában 
erős támaszt s gazdaságilag minél fejletebb 
vidéket nyerjen. 

Szeredának nmes gazdasági irányú jö-
vője, de van és kell leni"* ipar- és kereskedelmi 
tekintetében. Mindez pedig a viszonyainál 
fogva  inkább földművelésre  utalt vidék ke-
nyeret nyújtó gazdálkodása és állattenyész-
tése nélkül alig képzelhető. Egészen más 
szint kölcsönözne a dolognak az, lia ipari 
szeszgyárról volua szó, a miről nincs. 

Gazdasági szeszgyárnak inegvámozott 
piaezra alig lehet már fogalmánál  és inten-
cziójánál fogva  szüksége, mert e piaezot a 
törvény a felállítandó  gazdasági szeszgyár 
körül lévő birtok területen kívánja, mint 
annak biztositékát megalapítani és beállítani. 
Hogy pedig engemet nem magán, hí.nem 
épen a közérdek szólaltatott meg Szentkirály 
mellett, az itt elmondottakon kivül kitűnik 
abból is, hogy épen Szereda mellett Taplo-
czán s továbbá Szépvizen, Karczlulvún stb. 
is gazdasági szeszgyárak felállítását  projek-
táltam. Már pedig ez nem magán érdek 
mellett bizonyít. 

l)e nincs és alig is lehetne egyetlen 
érvet felhozni,  mely Szentkirály ellen és 
Szereda mellett bizonyíthatna, mert ;i mit 
Szereda mellett fel  lehet hozni, az a „I>r. 

u beismerése szerint is k e v é s s e l 11 a-ur 
g y o b b m é r t é k b e n Szentkirály mellett 

segítsem. Szeredának 111a is az a legfőbb 
betegsége, hogy sokfele  kapkod, ugy van, 
mint a ki nagyot markol s keveset szorít. 
Sokkal jobb volna bizonyos megbatározott 
irányban haladni s magát és ügyeit a sze-
rint beosztva, rendezni. Különben is erős 
központtá esak az erős vidék támogatása 
mellett lehet, engedjen tehát erősödni ben-
liii iket is az ön javára. 

Falusi. 

Üdvözlő-beszéd. 
Az algyógyi 1». kir. állami gróf  Kun Kocsárd 

székely íüldinives iskola 2 éves tanfolyama  végén, 
1803. évi szeptember 22-én a zárvizsgálatok után 
csiktusnádi Incze Lajos végzett növendék által az 
alábbi üdvözlő-beszéd intéztetett grói' Kun Kocsárd 
i"> méltóságához, az iskola alapítójához : 

Méltóságos gróf  ur, kegyes pártfogónk  ! 
Egybegyűltünk, mint végzett növendékek ; 

hátunk mögött a megfutott  pálya felújuló  édes em-
lékeivel, előttünk a kétes jövővel, mely ránk nézve 
küzdelmeket rejt méhében. 

A'", jöjjön küzdelmeivel a jövendő, nem fé-
lünk, mert kezünkben a fegyver,  melynek értékét, 
ismerjük s forgatását  ezen intézetben megta-
nultuk. 

Epen azért, megfutott  pályánk végén, mielőtt 
eltávoznánk onnan, liov.i a közös munkálkodásból 
is folyó  szeretet ós édes emlék tűzött, eljöttünk 
még egyszer Méltóságos gróf  nrlinz, kegyes párt-
fogónkhoz,  a székelyek atyjához, ki alapít-
ványa folytán  téri. nyitott számunkra a hol a tu-
domány, ismeretek s a tapasztalásuk megszerzése 
terén haladhatunk. Mi valánk az elsők, kik a ke-
gyes alapítványt szerencsések volliink élvezni; 
egyszersmind az első raj is, melyet, a méltóságod 

melybe gyökeret eresztett a megszokott helytől, 
melynek termő erejét szítta s az éltető nap suga-
rát élvezte. 

Ámde a jövendő élet czélja mindnyájunkat 
feltartóztathatlanul  ragad magával: ki kell szálla-
nunk a küzdelem terére, küzdeni a földdel,  melybe 
a termő kalász csiráit vetni fogjuk,  küzdeni a ter-
mészettel, mely csak szorgalom után ajándékoz 
meg kincseivel s küzdeni az elemekkel s végre az 
emberekkel a nagy versenyben, melyből az erősebb 
kerül ki csak győzelemmel. 

Igy tehát nem marad hátra más, mint hálás 
érzelmeink őszinte nyilvánítása mellett, szives „Is-
ten hozzá"-dot mondaui, fájó  bucsut venni s forró 
köszönetet mondani önfeláldozó  buzgóságáért a 
kegyes alapítványáért annak, ki megtanitatott tu-
dományuyal, munkássággal s kitartással küzdeni, 
hogy hazánk s nemzetünk javára buzgó polgárok 
lehessünk. 

Végre utoljára áll méltóságod előtt e tizen-
három székely ifju,  hálát rebegni. 

Köszönjük méltóságos gróf  urnák baráti haj-
lamát... 

Köszönjük jó indulatát. 
Köszönjük, liogy mint ember éretünk él. 
Köszönjük, hogy mint gazda nekünk gyűjtött. 
Köszönjük, hogy mint osztrák rab éretünk 

szenvedett. 
Kívánván a gond viseléstől, hogy méltóságo-

dat nemzetünk javára és dicsőségére az emberi 
kor legvégső haláráig éltesse. Éljen a székelyek 
atyja! 

is megvan. S o * 110111 az ón. billióm aj állal alapított, intézel kebeléből kibocsát.. 

gazdaközönség érdekeit a szentkiráh i szesz-
gyár biztosan inkább elősegíti, mint :t 
szeredai. 

Ezek alapján, ha rajtam állana — s ug\ 
hiszem az alapítók is azon lesznek — én 
Szentkirályon állítanám lel okvetlenül a je-
lenleg tervben lévő gazdasági szeszgyárt. a 
fentebbi  okokon kiviil azért is. hogy ezzel 
is mérsékeljem az időrabló 110111 kevés er-
kölcsi kárral ós veszedelemmel járó henyé-
lésre szoktató ós pénzfeeséilő  piaezra vagy 
no városba futást  minden 10—20 kros be 
vásárolni valóért s népünket ezzel is töme-
gesebb bevásárlásra s némi rendre szoktatni 

Annál nagyobb jelentőséggel bir tehát a pil-
lanat, miilön mi e szentelt falak  küszöbét oda-
hagyva, mint a modern agrikultura közharezosai 
kilépünk a küzdelem homokjára. 

l i Fi V E Mj E '£ K S . 

A véletlen lövés. 
Mull számunkban az idő rövidsége miatt 

csak távirati értesítést, adhattunk azon megdöb-
bentő esetről, mely a mull. hó 2.">-én Gyergyó-Uj-
falu  határában lartoit, medvevadászat után történt 
s Fülöp Lajos borszéki gazdatiszt tragikus halá-
lával végződött-. 

A szerencséi,lenség mindenkit megrendített, 
mert az a körülmény, hogy Kiilüp mint az élet 
legszebb szakában levő ép, egészséges ember, a 

K"i szereseit |,,„i„s - tudjuk-e mozzanat,! társadalomnak hasznos tagja, tevékeny s szorgal-I 
mert. mint elsők iráut, kikel humánus czéljára ezen 
intézel, kiképezett, határozott, a Ügyelem és ér-
deklődés. 

ígérjük is ünnepélyesen, liogy a várakozás-
nak, mely a mi kilépésünkhöz fűződik,  teljes erőnk-
ből megfelelni  igyekezni Ingunk. 

Meg kell vallanunk, liogy — jóllehet, közülünk 
többeket az édes szülőföld,  vagy a csendes csa-
ládi kiír s ö|e|ö karok várnak, másokat, a boldo-
gulás reménye ösztönöz ; még is az elválás nehe-
zünkre esik, mint a lejlődő növénynek a főidtől, 

leg évadban még tánczolni is.-' Mindezen idegen, 
közönyös arezok között mégis látott Lina egy 
arezot, mely előtte ismeretes volt, de szomorúan, 
csendesen, szemrehányólag nézett utána. Mindig, 
midőn az ablakok előtt repülve tánczolt barátja 
karjain, ugyanazon szemeket látta, ugyanazon szem-
rehányással magára szegezve. 

Ah! ez „őrangyalom", kit anyám küldött 
nekem, gondolá — bizonyára ö vigyáz reám. 

A szomorú arczu ember Krause Vilmos vala, 
atyjának egykori szorgalmas segéde. Ez a becsü-
letes s iparkodó segéd, egy idő óta mint mester 
telepedett le és bátortalan kísérleteket tett, hogy 
a szép leányt megközelítse. I)e Linának az iparos 
legkevésbé sem tetszett, mert nem volt, elég szép, 
vig és előkelő s nem egyszer nevette ki a komoly 
gondolkozású fiatal  mesterembert. Itégóta nem látt.a 
öt s ime, most egyszerre itt kint állott Krause 
nram és nézé, ínnit tánezol ö Zobellel és miként 
ndvarol neki. Krause nem mert bejönni a táncz-
terembe, mert nem tudott tánczolni. Szegény 
Krause — volt oka sóhajtozni; igen, csakhogy a 
tánezokozta zajtól sóhajait hallani nem lehetett. 
Lina megilletődés nélkül maradt. Miéit s minek 
vigyáznak ő reá ?! kedve azért mindegyre foko-
zódott, tánczolt, nevetett és ivott. Újra meg újra 
feltűnt  a tömegből az a csendes, szomorú arcz 
és végre egészen eltűnt. Ekkor gunymosoljlyal 
mondá Lina magában: ilyen őrangyalra ugyan 
nincs semmi szükségem! s ezzel tovább mulatott. 
Ezen éjjel csakugyan elliagyá öt őrangyala . . . . . ' 

„Istenemre, ő az, de alig lehet reá ismerni I" 

— gondolá Krause, kinek egy kis kefekötö  üzlete 
vala az x-téien. az y-úti nagy kefeüzletének 
mintegy fióküzlete.  Éhben tartott Krause egy fiatal 
leá»,yt, ki az üzletet vezette s kit időről-időre el-
lenőrizni ment a kis ii/.letbe. Éppen ezt tette ma 
is, midőn egy halvány, lesoványodott, komoly, sze-
gényesen öltözött s kopott nagy kendőbe burkolt 
fiatal  nőt, vett észre, kiben Linát vélte felismerni. 
Egy nagy kézikosár vala karján és olcsó főzelék-
féléket  vett, burgonyát, füstölt  halat: ezek pedig 
mind oly élelmiszerek, melyeket csak igen szerény 
háztartásokban szokás használni. Krause sokáig 
állott keféinél  s innen nézte Linát. Most közvetlen 
mellette ment el. 

„Jó napot Lina kisasszony", mondá kissé 
gúnyosan. „Hogy vau, mi régen nem láttuk már 
egymást ?a 

Lina is röviden köszönt és mondá: „nem is 
nélkülöztük egymást". Rövid modora iugerlé s bo-
szantá Kransé-t azért igy válaszolt: „mikor jön 
el ismét a tánezba? én már megtanultan tán-
czolni ; kisasszony, talán most nem tagadna meg 
tőlem egy-két fordulatot-.  Igy akarta Krause a 
szerető s egykori kitűnő tánczosától elhagyott 
leányt megszégyeniteni s zavarba hozni. Lina azon-
ban büszkén emelte fel  fejét.  „Krause ur, ön jól 
uidja, hogy én régóta nem járok a tánezba s igy 
rosszul alkalmazta gonosz szavait" Krause elné-
mult. Igen, ö jól tudta anyjától, hogy Lina már 
nem jár a tánezba, de. megakarta magát bőszülni 
ama estélyért, midőn kívülről szomorúan nézte a 
tánczvigalmat, Lina pedig imádója karján — ne-
vette ki öt. De irégis, igazságtalan valék. „Hisz 
Lina most egy szegény, szerencsétlen leány. 

(Kolyt. köv.) 

mas tisztviselő és családatya ostoba véletlenségből 
egy ostoba golyónak essék áldozatául, inegrázólag 
hat a legközönyiisebb keblű emberre is. Az egész 
esetben különben minden körülmény különös mó-
don játszott kezére a véletlennek, mely a meg-
döbbentő kimúlást, okozta. 

Fülöp Lajos Gálfalvy  Zoltánnal, kit csak most 
neveztek ki fíyergyó-Szeiitmiklósra  aljárásbirónak, 
a vadászat előtt való nap ismerkedtek meg. Mind 
a kettő közlékeny s az ismeretség kötésére gyor-
san kész természetű levén, csakhamar jó bará-
tokká váltak s ennek hatása alatt maga Fülöp 
Lajos hangolta fel  (iálfyban  a medve vadászat 
iránti kedvet, s ez társul szegődött annyival is 
inkább, mert Fülöp M.-Vásárhelyről épen két oly 
vadásztársat is várt, kik Gálfalvynak  is ismerősei 
voltak. 

A vadászat két napig tartott s ez alatt ők 
mindig együtt voltak s oly szoros volt a ragasz-
kodásuk, hogy egymástól nem tudtak megválni, 
mintha két., egymásért epedő barát találkozott 
volna össze. Ezen gyorsan kifejlődött  ragaszkodás 
okozta a katasztrófát,  melynek részleteit kezdetben 
nagyon sokféle,  majd enyhébb, majd terhelőbb alak-
ban adták szájról-szájra. Legigazibb, mint a hogy 
a szemtanuk is előadják, a következő: 

A vadászat második napjának estéjén, a he-
gyekről visszatérvén, Újfaluban  egy korcsmába 
mentek be, hol többed magukkal 2=3 liter bort 
fogyasztottak  el. Innen az újfalvi  kisbíró lakására 
mentek, hogy ott megvacsorázzanak s a vadá-
szatra magukkal vitt bormaradékát elfogyaszszák. 
A társaság még több tagból is állott, de közvet-
lenül a katasztrófa  előtt csakis hárman voltak 
együtt, a harmadik Benedek Ferencz tekerőpataki 
lakós volt. Éjjeli 12 óra felé  Gálfalvy  felkelt  az 
asztaltól, távozni készült s Fülöpöt is hivta, hogy 
menjenek haza ; de Fülöp marasztotta őt, mi köz-
ben Gálfalvy  kiment a szobából a tornáczra. A 
nyitva hagyott ajtón át Fülöp őt tovább is szólít-
gatta vissza s azt mondta, hogy igyuk ki a kitől* 
tött bort s aztán mehetünk s tréfásan  hozzátette, 
hogy jere be Gálfalvy  kiinni a bort, mert különben 

1 vissza vetlek a szobába. Gálfalvy  erre azt kltyi 



Október 4. C S I K I L A P O K . 40. Bz&nu 

totU vissza, hogy sem mint engem bevess, inkább 
agyonlőlek. Alig ejtvén ezt ki, a kezében levő fegyver 
eldördült, a szobában a lámpa kialudt s a durranás 
ntán a Fülöp ajkáról elhangzó gyenge jaj s ülő-
helyében való'mozdulatlansága bizonyossá' telte, 
hogy a golyó öt találta. Gáltalvy maga is rögtön 
átlátta a katasztrófát  s rémülten roliaut az áldo-
zathoz, őt átölelvén, felkiáltott,  hogy talán csak 
nem talált téged a golyó. Azonban karjai közt 
már élettelen testet tartott, melyből az ö vigyá-
zatlansága oltotta ki az életet. Iszonyú, rémítő az 
ilyen eset, habár a véletlenség lett legyen is az 
okozója; de iszonyú is lehet az önvád. 

Ezen a napokon Fülöp családjával szentmik-
lósi sógoránál, Csergő Venczelnél volt látogatóban, 
hol, mint beszélik, a vadászatra való indulása előtt 
a szokottnál is jobbkedvü volt. Felesége valami 
nyugtalan sejtelemmel gondolt férje  vadászatára s 
különösen nyugtalanította, hogy Gálfalvy  társasá-
gában megy, kiről azt hallotta, hogy nyugtalau, 
izgatott véralkatú s az ovatosság gyeuge oldala; 
azért !e is akarta beszélni a kirándulásról, a mi 
azonban nem sikerült, t érje halálának napján 
szárhegyi ismerőseinél volt s itt kapta a lesújtó hirt. 

A hivatalos vizsgálat é.s bonczolás után a 
tetemet Borszékre szállították, hol nagy részvét 
mellett tették korai sírjába. 

Ugyanezen a napon elkésve érkeztek meg, 
Borszékbe a Vásárhelyről meghívott vendégek is, 
kik tervök szerint innét Fülöppel akartak a inedv» 
vadászatra rándulni, azonban a jókedvű s fárad-
hatatlan vadásztársai már halva találták. 

A tragikus esetet tiilili részlel egészíti ki, 
melyekről, mint. ilyenkor s/nkotl, nagyon sokféle 
hír kering s igy különösen arra vonatkozólag, 
bogy Gálfalvy  fegyverét  a fegyverhordozó  ember 
vadászat után is megtöltve és felhúzva  hagyta-eV 
vagy időközben más valaki újra megtöltötte? 
semmi bizonyosat hem mondhatunk s ezeknek ki-
derítésére a vizsgálat lesz hivatva. 

K l f i O i \  F i : l i K K . 
— Áthelyezés. A kolozsvári kir. főügyész 

M i á I o v i c s Viktor csíkszeredai és A l b e r t 
Sándor brassói kir. ügyészségi írnokokat kölcsö-
nösen áthelyezte. 

— Képviselőtestületi gyűlés. Városunk kép-
viselőtestülete folyó  hó 2-án délután :> órától kezdve 
a városház nagytermében ülést tartott. A gyűlés-
nek egyik tárgya volt a községi utak fent  ..irtására 
szükséges közmunka kirővása, illetőleg a köz-
munka váltság megállapítása. A városi képviselő-
testület a dolog első részét el is végezte, de a 
váltságösszeg megállapításába, daczára annak, hogy 
erre a községi képviselőtestületek vannak hivatva, 
semmikép sem akart beleegyezni. A gyűlés másik 
fontosabb  tárgyát a törvényhatóságtól leküldött s 
ugyanazon forum  által némely pontjaiban megvál-
toztatott szabályrendelet képezte. A képviselőtes-
tület a módosított szabályrendeletet tudomásul 
vette, de azon tisztviselők, kiknek fizetése  leszál-
liltatott, a szabályrendelet illető pontjainak módo-
sítása ellen fellebbezést  jelentettek be. 

— Házépítő szövetkezet. Mindenki előtt isme-
retesek azon igazán nyomorúságos lakás ügyi vi-
szonyok, melyek városunkban már jelenleg is fenn-
állanak s melyek — ha megváltoztatásukról ideje 
korán nem gondoskodnak — hova-tovább mind sú-
lyosbodni fognak.  A lakást igénylök száma évről-
évre szaporodik, a szaporodásnak megfelelőleg  a 
lakás bér ijesztő mértékben növekszik s rövid idő 
alatt oda jntunk, hogy még a magas házbér da-
czára sem lehet lakást találni. Kzen igazán nyo-
morúságos állapoton lesz hivatva segíteni városunk 
polgármesterének egy ujabban felvetett  s szűkebb 
körben már meg is vitatott eszméje: e g y h á z -
é p i t ő s z ö v e t k e z e t l é t e s í t é s e . A fel-
vetett eszmét a legnagyobb ürömmel üdvözöljük 
s melegen ajánljuk az érdekeltek figyelmébe,  annál 
is inkább, mert az eszme megvalósítása egy iga-
zán általánosan érzett szükségen van hivatva se-
gíteni. 

— Szentmihálynapi sokadalom. A szeptember 
99-dikére eső országos vásár kedvező időjárás 
mellett kiváló élénkséggel folyt  le. Az állatvásár 
már 36-án a kora délutáni órákban beállott s ugy 
* felhajtott  állatok, mint a vevők sokasága szép 

forgalmat  helyezett kilátásba. Legélénkebb volt az1 

állatvásár 27-én, midőn a legtöbb elárusifás  tör-
tént. Az eladók kedvét rendkívül lehangolták a 
nagy mértékben alászállott árak. Az állatvásár 
egész tartama alatt felhajtatott  mintegy 4000 drb 
marha és 500 drb ló. Az árak a következőleg 
alakultak : Ökör párja minőség szerint 360— 
320 forint,  tehén párja 110 — 120 forint.  Egy 
pár ló 129—200 forint.  A kirakó vásár szep-
tember 29-én tartatott meg. A vásárra általában 
mindenféle  árus nagy számban jelentkezett, de 
legnagyobb mértékben voltak képviselve a ruha-
kereskedők, szőrme árusok, czipészek, csizmadiák, 
kalaposok és fütőkereskedök.  Ezeken kivül lát-
tunk igen sok hagymás és gyümölcsös szekeret, 
pogácsás sátrat, gyolcsos és karton árulót, ugy 
szintén szalonna és zsiradék árust is. Különösen 
jó üzletet csináltak a ruhakereskedők, csizmadiák 
stb., mivel nálunk a télire való ruházatot ezen 
vásár alkalmával szokták beszerezni. Még megje-
gyezzük, hogy rég időtől fogva  nem láttunk ak-
kora gyülekezetet, mint ezen vásár alkalmával. 

- A csikmegyei gazdasági szeszgyár-szövet-
kezet. A megyénkben felállítandó  gazdasági szesz-
gyár ügye — a iniul bennünket értesítenek — uj 
fordulatot  vett. A mull. hónap végén tartolt. érte-
kezlet alkalmával az alapitók elhatározták, hogy 
az üzleLrészek árát tetemesen alább szállítják azon 
czélliól, hogy a gnzdaközönség kiizül minél számo-
sabban vásárolhassanak részvényeket. Örvendetes 
jelenség az is, hogy a szeszgyár alapításának 
ügyében megindított mozgalomhoz olyan előkelő 
és befolyásos  férfiak  csatlakoztak, kinek hozzá-
járulása már magában véve is biztosítja a sikert. 
Ugyancsak ezen alkalommal az alapitók köziil egy 
páran ingyen telkeket ajánlottak fel  a szeszgyár 
számára. Ezen utóbbi körülmény bizonyára be 
lolyással lesz a szeszgyár sokat vitatott helyének 
megállapítására is. 

— Haláiozás. Szultán Lázár helybeli mészá-
ros másfél  éves kis fiacskája  Miklóska, mull hó 
2!)-én hosszas szenvedés után elhalálozott,. A ked-
ves kis halottat folyó  hó l-én délután órakor 
a helybeli zenekar gyászindulói mellett, nagyszámú 
és diszes közönség kísérte örök nyughelyére: a 
városi köztemetőbe. A kiszenvedett kis halott 
földi  maradványai pihenjenek csendesen, a búsongó 
szülök fájdalmát  pedig enyhítse a Mindenható min-
den sebet begyógyító kegyelme. 

— Uj mészárszék. Városunk husfogyasztó 
közönsége több mint egy év óta ki van szolgál-
tatva a húsvágó mészárosok önkényének, kik egy-
mással kiegyezkedve saját Ízlésük szerint szabták 
meg a húsárakat, s bármiként is változtak a mar-
hák árai, a fogyasztó  közönségnek a liust, hosszas 
időn keresztül az általuk megszabott magas áron 
kellett vásárolni. Ezen a mizerábilis állapoton se-
gített, N u r i d s á n Gergely jóiievü mészáros, ki 
a nagy marhák vágására a mult hét közepén ui 
széket nyitott s ezen lépésével egy kiló marha-
húsnak árát 10 krral azonnal leszállította. Tudjuk 
jól, hogy a munkás mindig méltó az ő bérére s 
annak sem vagyunk ellenségei, ha az iparkodó 
emberek munkájuk után boldogulni lu.lnak, de az 
egészséges versenyt a közönség érdekében minden 
téren szükségesnek tartjuk s ezért az uj mészá-
rost melegen ajánljuk a közönség pártfogásába. 

— Utczai botrány. Mult hő 30-án 4 és 5 
óra között nagy skandalum történt városunkban a 
várfelé  vezető uton. P. Á. adóhivatali tisztviselő, 
ki egy szekeren Alcsik felől  jött, a szekérről le-
ugorva, megtámadta K. 1. csiksomlyói főgimnáziumi 
rendkívüli tanárt s több ostorcsapást mérvén reá, 
a magát védelmezni nem tudó vagy nem akaró 
embert az utczán addig kergette és ostorozta, a 
mig az az ott levő kávéházba bemenekült. A do-
log előzményeit nem ismeri ük és azt sem tudjuk, 
hogy ezen intelligens emberekhez távolról sem 
illő viselkedésre a szereplők közül melyik adott 
okot; de a tényt magát a legszigorúbban elítéljük, 
miután sem helyesnek, sem pedig jogosultnak nein 
tartjuk, hogy közpályán működő és szép állást el-
foglaló  emberek privát ügyeiket a jobb érzésű 
közönség inegbotránkoztatására ilyen uton in-
tézzék el. 

— Jókai Székely-Udvarhely város díszpolgára. 
Székely-Udvarhely város közönsége Jókai Mórt, a 
kitűnő regényírót s hazafit,  egyhangúlag s nagy 
lelkesedéssel a város díszpolgárának választotta. 

Az erről szóló diszokmáuy elkiszitésére Fankovich 
Gyula főreálisk.  rajztanárt kérték fel.  Tervbe van 
véve egy nagyobb szabású hangverseny rendezése, 
mely Jókai tiszteletére adatnék. Ennek rende-
zésére dr. Vajda Emil karnagy fog  felkéretni. 

— Lótenyésztési jutalomdijak. Felhívjuk vár-
megyénk gazdaközönségét, hogy a nagyméltó-
ságú földmivelésügyi  magyar királyi miniszter 
ur által engedélyezett lótenyésztési jutalomdíj ak 
fo lyó  évi o k t ó b e r hó 3l-é n Csik-Szentmár-
touon fognak  kiosztatni. 

— Népünnepély. Readkivüli sikerült népünne-
pélyt rendezett a székelyudvarhelyi dalegylet, mely 
dr. Vajda Emil karnagy vezetése alatt a buda-
pesti orsz. dalárünnepély alkalmával oly nagy di-
csőséget szerzett a székely névnek. A népünne-
pély az ev. ref.  kollégium kertjében folyt  le, 
Székely-Udvarhely város közönségének óriási rész-
vétele mellett. Az idö pompásan kedvezett a mu-
latságnak. A műsor kitűnően volt összeállítva. A 
versenyzők értékes tárgyakat nyertek. A mulatság 
végével tűzijáték s táncz is volt. A tiszta jövede-
lem 270 frtot  tesz, mely a fiumei  ul költségeinek 
fedezésére  fordítódik.  A dalegylet, mely Ugrón 
•lános alispán, derék elnöke vezetése mellett még 
jobban megerősödött, nagyban készül a fiumei  útra, 
hogy a tengerparti magyar városban is dicsőséget 
hozzon a székely névre. A dalegylet elhatározta, 
hogy több vidéki városban is mg hangversenyezni 
a tavalyi kőrúthoz hasonlóan. 

— A székelyudvarhelyi önkéntes tűzoltó-egylet 
ez t'vi rendes közg. üléséi e hó 21-dikén délután 
tartotta meg a tagok rendkívüli érdeklődése mel-
lett. Az eddigi parancsnokság működéséről beszá-
molva, lemondott, mire a tiszteletbeli lőparancsnok, 
mint. korelnök elnöklete alalt. megválasztanak fő-
parancsnokink nagy-solymosi Koncz Annin, alpa-
rancsnoknak Csillag József,  segédtis/.t.ekül Kassay 
I>e/.sö, H. Nagy Ferencz, titkárnak Tamás Albert, 
pénztárnoknak lYrsián .lános, szerlárnoknak Pin-
tér Sándor, szivattyú mesternek Budik László és 
Riemer Ede, orvosoknak dr. Lengyel .lózsef,  dr. 
Ivnssay Albert, dr. Góricli károly, tiszteletbeli fő-
parancsnokká az egylet, eddigi föpa>aiics.ioka  dr. 
Török Albert nyugalmazott főispán  ur választa-
tott meg. 

— A bakák újéve. Köztudomás szerint a 
hadi kötelezettség teljesítésének kezdete a közös 
hadseregnél október hó első napjaira esik. Kzen 
időre jelentkezni kell mindazoknak, kikre a sor 
elkövetkezett, A mnlt hó utolsó és ezen hónap két 
első napján egymásután vonultak városunkon ke-
resztül Sz.-lldvarliely l'elé a szivükben ugyan meg-
keseredett, de a kellő mennyiségű aromátikus flui-
dumok hatása folytán  még is derült hangulatban 
lévő ujonezokat szállító szekerek. Az énekszóból 
és sivító klárinett hangból bőven kijutott mind-
azoknak, kik az ország ut mentén laknak. 

— Gyilkos czigányok. Szeptember 23-án este 
7 és 8 óra között egy kóbor czigánycsapat a kézdi-
szentléleki határon megtámadta Kozma Jánost és 
11 ártók Gergelyt s a megtámadottak magukat vé-
delmezvén. verekedés fejlődött  ki köztük, mely 
Kozma Jánosra és Bartók Gergelyre nézve vég-
zetessé lett. Előbbit agyonverték a czigáuyok, 
utóbbi életveszélyes sérüléseket kapott. A vesze-
delmes banda mult hó 2!)-én városunkon vonult 
keresztül s Gyergyó-Szentmiklós felé  távozott. A 
csendőrség ide táviratozott utánuk, de a hatóság 
csak hűlt helyüket találta. Szász-Régenbői is sze-
rencsésen elmenekültek, de Maros-Vásárhelytt nagy 
valószínűséggel elfogták  őket. 

— A brassói ügyvádi kamara folyó  hó 23-án 
tartotta tisztújító közgyűlését. A választás iránt 
főleg  a háromszéki tagok nagy mértékben érdek-
lődtek, érvényesíteni akarván a választásnál be-
folyásukat,  szavazatukat, a mi azonban csak rész-
ben sikerült. A tiszti kar és választmány a nagy 
élénkséggel eszközölt választás eredményekép a 
következő : Elnök Reich Ágoston, elnökhelyetes : 
Strevoín Miklós, ki csak két szavazattal kapott 
többet, mint dr. Bányffy  Zsigmond kézdivásárhely i 
ügyvéd, titkár : dr. Zakariás János, pénztáros : dr. 
Phleps Frigyes, ügyész: liorosnyai Dániel. Vál-
lasztmányi tagok : Schnell Károly, dr. Vajna Gá-
bor, Demián Simon, dr. Fejérvári Adolf,  Kökösi 
Árpád, Harmath Lajos, Pnscariu József  és lebel 
Gyula. Póttagok : Barthus Károly, Geréb János 
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Gödri János és Sorescu Octáv. A közgyűlés Po-
pescn Victor volt titkárnak és Demián Simon volt 
pénztárosnak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 

— Amerikából csak e napokban tért vissza 
a világhírre vergődött Mantbner Ödön hazai mag-
kereskedő czég főnöke,  ki egész nyáron át ott 
tartózkodva, ezen idő alatt sorra látogatta Ame-
rikának nevezetesebb farm-  és kert-telepeit és itt 
nagyon figyelemre  méltó érdekes és fontos  tapasz-
talatokat gyűjtött, a melyeknek közzétételét rend-
kivilii érdeklődéssel várják a mezőgazdasági és 
kertészeti körökben. Egyébiránt ugy halljuk, hogy 
Mantbner ngy élő szóval több felolvasás  során, va-
lamint egy czikksorozatban fegja  emiitett tapasz-
talatait közrebocsátani. Visszatérvén Európába még 
itt is több olyan kulturállamot látogatott meg, me-
lyeknek földmivelési  és kertészeti haladottsága 
magas színvonalon áll. Többek közt Hollandiát, a 
virághagymák hires országát is meglátogatta és 
itt személyesen válogatta össze czége részére a 
szebbnél szebb virágn hagymákat, melyeket nekünk 
is volt alkalmunk látni és elmondhatjuk, hogy azok 
olyanok, a minők Magyarországon még nem voltak. 

nografláját  1893. évi szeptember 1 tői 189C. évi 
május 15-ikéig 30 nagy 8-adrét ivnyi terjedelem-' 
ben megírja, s az alispánnak tisztázva és bekötve 
rendelkezésére bocsátja; a vármegye fedezi  az író 
útiköltségeit, napidiját, az erdélyi hat tudományos 
intézet kézirattárából adatai kiegészítése végett 
kutatásra 300 frtot  s a bevégzett Műért 25()0 frt 
tiszteletdíjat ád. 

A bizottság helyeslőleg vette tudomásul a 
szerződés megkötését, mely által a vármegye hő 
óhajtása a megvalósulás telé közelebb jutott, az 
író iránt bizalmát fejezte  ki, munkájához sikert 
kívánt, sőt e czélra irányult minden törekvésében, 
buzgó gyámolitásáról biztosította, a szerződésnek 
az októberi megyei bizottsági gyűlés elé ajánlólag 
terjesztését meghatározta, s nem kételkedik rajta, 
liogy a törvényhatósági bizottsági gyűlés az író 
irányában a monografia  bizottság által tett köte-
lező Ígéreteknek teljesítéséhez készséggel hozzá 
fog  járulni, s a minisztert mind a további anyagi 
gondozás, mind az írónak erdélyi útjaira szabad-
ságolása iránt megfogja  kérni. 

A csikmindszenti plébánián 
- átkőltözködés okából - mintegy 
900 liter véka rozs és 6-700 liter 
véka zab elárusítandó in massa. 
Az egy tömegben bevásárolni szán-
dékozók a tulajdonos lelkészszel 
folyó  évi október hó 19-éig be-
zárólag bővebben értekezhetnek. 

Csik-Mindszenten, 1893. szept. 
30-án. 

Rádaly Lajos, 
lelkész. 

U d v a r h e l y vármegye és nz ezred-
éves Ünnep. 

H ¥ I L T I B R.*) 

Azon jii rokonaim és ismerőseim, kik 
elfele  jt hetetlen feleségein  elhalálozása alkal-
mával szívesek voltak részvétüket nyilvání-
tani, fogadják  ez ulon is legforróbb  köszö-
netemet. 

Székely András, 
kántortanító. 

I. 

E vármegye első a székely vármegyék közül, 
mely jelt adott arról, hogy az ezredéves ünnep 
mnnkájából és dicsőségéből magának részt kíván. 

Még a mult évben bizottságot nevezett ki a 
végre, hogy az ezredéves ünnepre a vármegye 
monográfiája  megirása iránt javaslatot tegyen, 
mely elkészülvén : a bizottság nevében Ugrón Já-
nos alispán felkérte  a belügyminisztert, hogy az 
országos levéltárnok egy iró szakértőt küldjön ki 
a monografia  érdekében a levéltár átkutatására a 
történelmi részek kiválasztására. 

Minthogy a feladat  nagy és nehéz, az idő 
rövid, arra is megkérte a minisztert, hogy leg-
alább félévig  a kiküldöttet hivatali teendőitől mentse 
fel,  s tekintve, hogy a vármegyében épen most az 
árvizek rendkívüli kárt okoztak s a különben is Most iiitt tudomásomra az, hogy a károsok 
erdős és sziklás helyeken lakó székely népet nz nak, a rendőrség előtti személyleirásából s álta-

N y i l a t k o z a t . 
Folyó évi szeptember 7-én a gyergyó-szent-

niiklósi országos vásáron — a mint a Gyergyóban 
szájról-szájra járó hir mondja, gyergyó-csomafalvi 
Vákár Jakab és Vákár Jani egy rend ruhát és 
egy pár csizmát loptak, mely miatt a biinvádi fel-
jelentés ellenük a károsok által meg is tétetett. 

elemi csapás érzékenyen sújtotta: a megírandó 
monografia  ügyét erkölcsi támogatáson kivül anya-
gilag is segítse elő. 

A vármegye közohajtása a monografia  meg-
írására Jakab Elek országos levéltárnokot és akad. 
rendes tagot jelölte ki; a miniszter egyfelől  a szé-
kelység iránti rokonszenve, földének  nehezen nii-
velbetősége s a népet közelebb ért árvíz veszély 
által inditatva, másfelől  méltányolva a népnek múlt-
ban szerzett katonai érdemeit, s jól tudva, liogy 
a magyar állam keleti részére akár északról be-
következhető megpróbáltatás, akár a déli szom-
szédnak bár minő kísérlete esetében az lesz azon 
első erős hadoszlop, melyre a magyar király és 
állam bizvást számíthat: az alispán kérését kész-
séggel teljesítette, a kiküldetni kívánt levéltárno-
kot a kijelölt czél érdekében a helyszínén való 
kutatás végett hat hónapra szabadságolta s ezen 
kivűl a monografia  költségei fedezésére  egyelőre 
1000 frtot  utalványozott ki, ahoz is reményt ad-
ván, hogy főleg  ha a haladás erélyesen foly  és 
kivánt sikert eredményez, és ha tárczája pénz-
viszonyai engedik, e nemzeti és egyszersmind tu-
dományos ügyet további segélyben is részesíteni 
hajlandó. 

A bizottság lelkesült éljennel fogadta  a mi-
niszternek a székelység iránt tann«itott jóindulatát 
s reményét nyilvánította az iránt, liogy a közgyűlés 
a miniszter irányában az egész vármegye meleg 
köszönetét fogja  kifejezni,  s ezt a szerződésnek 
megerősítés végett fölküldésekor  jegyzőkönyvileg 
juttatja tudomására. 

A kiküldött tudós szeptember :i-án érkezett 
meg Székely-Udvarhelyre. 5-én nipgjelent a mo-
nografia  bizottság népes gyűlésében, melybe a 
rendes bizottsági tagokon kivül a vármegye elő-
kft'őségci  is megvoltak híva; az alispán által be-
matatott irót a jelenlevők melegen üdvözölték, 
ezután tárgyalás alá vétetett a napirend, mely-
nek egyik érdekes tárgya volt a vármegye és iró 
között kötöd szerződés, melynek értelmében az 
iró kötelezte magát, hogy I id várhely vármegye Mo-

hiban elbeszéléséből, hogy valami csoinafalvi  úrfiak 
a tolvajok Csomafalván  pedig nadrágos fiatal  em-
berek, összesen 5-ön vagyunk, megkezdődött a 
találgatás, hogy kik lehetnek azou tolvajok, s ily 
módon nevem is felemlítve  lett a találgatott többi 
személy neve közölt, csupán azért, mert csoina-
falvi  vagyok. 

En, a ki a Vákár fiakkal  sem barátságban, 
sem társaságban nem élek, a ki a kérdésben forgó 
vásár napján Gyergyó-Szentmiklóson nem is jár-
tam, — nem a magam tisztázása végett irom e 
sorokat a nyilvánosság elé, mert ilyen tisztázásra 
szükségem nincs, hanem a nevein felemlítése  állal 
érintett becsületemnek teljes felháborodásával  fe-
jezem ki megvetésemet azon gazdag úrfiak  iránt, 
a kik gyalázatos tettük elkövetésével okai lettek 
annak, hogy nevem ily alkalomból felemlittessék. 

Gyergyó-Csoniafalván,  1H! i."!. szeptember 29-én. 
líj.  Porti/,-  Lajos. 

1950 —1893. 
ki. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsa által a folyó 

1893. évi október lió 8-ik napján dél-
előtt 0 órakor a város tanácstermében 
ínegkezilőleg, nyilvános árverésen a többet 
ígérőnek az 1894-ik év január 1-től 
1894-ik év deczember 30-ig, léhát egy-
évi időtartamra haszonbérbe adatnak : 

1. Belpiaczvám jövedelme 1900 frt. 
2. Kiilpiacz jövedelme . 1850 
3. Marhabeliajtási vám jövedelme 900 
4. Sertéspiac/-vám jövedelme 30 „ 
f>.  Kompona vám jövedelme 25 „ 
G. Barompiaoz korcsma jövedelme 20 „ 
7. A királyi kincstárral kötött szerződés és 
annak feltételt!!  élteimében albérletbe  adja. 
továbbá a kizárólagos szeszkimérési jogo-
sultságot és a bor, sör, czukor, hírfogyasz-
tási adók beszedósót 10,000 frt  kikiáltási 
árban. 
8 Árverezni szándékozók tartoznak az ár-
verezés napján a kikiáltási összeg lO°/»-át 
bánatpénzül letenni, mely bánatpénz a vá-

*) I'. 
nem tállal rovat alalt megjelentekért semmi felelősséget 

a Szer*. 

rosi pénztárba helyeztetvén el, vállalkozónak 
utolsó részletfizetésében  fog  betudatni. 
9. A vállalat után járó minden terheket 
bélyeg- és kincstári illetékeket, a város ta-
nácsa előlegezi és hordozza, de köteles vál-
lalkozó ezeket a város pénztárába vissza-
fizetni.  Kgyéb feltételeket  vállalkozni kivánók 
bármikor az árverezés megtörténte előtt a 
hivatalos órák alatt délelőtti 9 —12-ig, dél-
után 2 —5-ig a város fanácsházánál  a pol-
gármesteri irodában betekinthetik, s azokról 
maguknak bővebb felvilágosítást  is szerez-
hetnek. 

Csik-Szereda, 1893. szeptember 11-én. 

3 - 3 
Csedff  I s t v á n , 

polgármester. 
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Tisztán kölcsönös. Részvényei nincsenek. 
Az összes nyeremény a biztosítottak javára esik. 
A l e g n a g y o b b és l e g g a z d a g a b b 
p é n z i n t é z e t a v i l á g o n . J & ^ o ^ 
B i z t o s í t é k a l a p j a : 

Biztosit: 

emberéletet a legkülönbözőbb 
és legelőnyösebb módozatok szerint. 

Prospektusokkal és tüzetesebb felvilágosítással  szolgál 

az ERDÉLYRESZI AUGAZGATÓSÁG Kolozsvártt. 
Nyomatott Csik-Szeredában lö93. « lapfuíajdonos  és kiadó Györgyjakab Mártop könyvnyomdájában. 




