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Erdély püspöke és Csik-Somlyó. 
Csik-Soinlyót szent helylyé tette egy-

kor a székely nemzet hazaszeretete; szent 
helylyé tette a megkapó hazaszeretet rokon 
erénye: Mária tisztelete Felavatta már a 
múltban, a székely nép történelmi hálája 
Isten anyjának kegyhelyévé. Azért özönlik 
az év legvirágosabb szakában : Pünkösdkor 
7 vármegye népe egy élő, kegyelmes szo-
bor csendes lábaihoz, innen kérve az elpor-
hadt ősök példájára segélyt a megkinzó és 
néha oly keseril életre. Tudja ezt a szeren-
csés Vármegye, melynek középvonalán fek-
szik Mária lakása : Csik-Somlyó. Azért belső 
megihletődéssel közelit e múltban misztikus 
felségtl  kegyelmi helyhez. 

A székely nemzet tudására, felfogására 
helyezkedett erdély püspöke is, ki alig egy 
éve hordozza kezében az Üdvözítő kormány-
pálczáját, ki alig, hogy szétpillantott a szé-
lesterjedelraU egyházmegyén, sastekintete rá-
esett Csikvármegyére, melyben hivei felét, 
egyházának 120 ezer lelkét, hazájának leg-
liősiesebb értelmiségét, legtisztább lelkesedé-
sét ismerte fel.  „A rokon lelkek találkoznak 
és megértik egymást" ezt tartja a népies ak-
nzioma. Kire talál ezen jelszó inkább, mint 
erdély püspökére és egyházmegyéjének nagy 
részét kitevő székely népére, melynek múlt-
jához vérrokonság köti nemcsak testben és 
származásban, hanem érzésben, szellemi mély-
ségben és hűségben az ősök halhatatlan és 
diadal mas tradicziójában. 

A püspök ur ismeri az erdélyi viszo-
nyokat, ismeri erdély szép, haladó városait, 
hol tőbb a fény  több az erő, kápráztatóbb 
a jelen és jövendő. s mégis mi szülte azt 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Szerelemből. 
Irta: Vákár P. Arthur. — 

Ferenczi biróéknál nagy vígság van A K/.oba 
hosszán két sorosan asztalok vannak felállítva; 
körülte padok, székek s rsjtnk derült, mosolygó 
násznép. Ma volt ugyanis esküvője a bíró szé.> 
leányának: a bogárszemü Esztikének. A vacsorá-
nál ülnek. 

Repüljünk be a merész kis Iáng-lopóval az 
ép nyitva levő ablakon, s nézzük mi történik ott 
benn. Ni 1 Épen most hajol Eszterhez az ura : Erős 
Gábor egy negyven év körüli igénytelen emberke, 
kinek hegyesre pödrött bajusza hazudtolni látszik 
éveit s beszél hozzá; s az ő arcza oly halovány 
talán az izgalomtól, talán a fáradságtól.  Körülte 
pedig gondtalanul, vidám kicsapongó kedélylyel ne-
vetgél a násznép. 

A második fogásnál  feláll  a helybeli esperes 
s poharát „a boldog párra" üríti. Azt az éljen ki-
áltást, azt a szűnni nem akaró lelkesülést hallot-
ták volna kedves olvasóim, melybe a szoba négy 
falaszinte  megremegett, mintha belekiáltott volna 
az is az éljenbe, a zugó lelkesülésbe. 

Vigan toly a lakodalom, mulat a sok ven-
dég, éltetik az uj párt, jóizüt kaczagnak a sok jó 
ötletnek; csak a menyasszony marad továbbra is 
szomorúnak. Messze jár most a gondolatja künn a 
Maros parti füzesben,  hol epedő karokkal várja 
kedvese a deli Déri Laczi. A tánczolókat, vigadó-
kat nem is látja, nem is hallja, észre sem veszi, 
s arcza oly szomorq, oly hideg. Eszébe jut, mint 
pihent kedvese keblén és mint susogta, százszor, 
ezerszer; szeretlek, szeretlek. Inkább a halálé le-
szek, mint másé. 

Madár, fű,  a bimbójában is kecseskedő ró-
zsa, a méltóságteljesen hömpölygő Maros mind — 

a nagy szeretetet a gróf  püspökben, hogy 
ez évben már harmadszor szállott le kedvelt 
székely népe körébe ! Most 4 napra össze-
hívta Erdély papjait Csik-Somlyóra, hogy 
nekik a küzdő, az annyi keserűséggel járó, 
tövis koszorús élethez vigaszt, kegyelmet, ad-
jon ; hogy a lelkek ez utón sok édes kincs-
hez jussanak ; a nemzet e része nyugalmat, 
áldást élvezzen. Semmi más, mint az, hogy 
a székely nemzet boldogsága lelkén pihen. 
Hisz szivében a székelyek ősi vére folydo-
gál melegítő termékenységével. 

Megérdemli népünk és vármegyénk ezen 
figyelmet.  Benne van 2 nagy intézetünk : a 
tanítóképző 95 növendékével és a főgimná-
zium 38-í tanulójával. Itt van letéve a ka-
tholiczizmusnak nagy jövője ; ettől függ  az 
ősi dicsőség fentartása.  Tudja ezt a főpász-
tori sziv, s azért oly kedves neki Csikmegye. 

Midőn ezen vármegyénk szellemi fellen-
dülésének mozgató tényét e lap hasábjain 
megemlítjük, tisztelettel hajlunk meg Erdély 
fiatal  és vármegyénket oly mélyen szerető 
főpásztora  előtt, kifejezve  közös hálánkat, ki-
fejezve  azon meleg vágyunkat, hogy hozza 
Isten terve szerint az őszön is közénk, mi 
mint hivei odaseregliinli nemcsak testben, 
hanem lélekben, szeretetben apostoli pász-
torbotja mellé és követői leszünk hazánk és 
ősi hitünk szent ügyeiben örömben és fáj-
dalomban egyaránt. f. 

Képvise lő i beszámoló. 
C s i k-S z e r e d a, jnl. 25. 

Dr. E g y e d i Árthur vármegyénk központi 
kerületének országgyűlési képviselője f.  hó 23-án 
városunkba érkezeit azon czélból, bogy beszámol-
jon az országgyűlés egy évi működéséről. A kik 

Imind ezt susogták s a füzek  is oly jóváhagyólag 
bólintgattak reá és még is volt bólingatásukban 
valami lehangoló, valami szomorú, mintha előre 
érezték, mintha előre sejtették volna, hogy boldog-
ságuk nem leszen teljes. S ime most itt van a 
násznép, kaczagásuk, vidám jó kedvük mindannyi 
tör az ő szivében; szeretne elfutni,  elfutni  önma-
gától, a ki engedett apja rábeszélésének, fenyege-
tésének s kezét Erős Gábornak adta, mert ez ne-
mes, mert ez gazdag, a másik, a kit ő ugy sze-
ret, az egyik sem. 

De a szivét azt nem adta oda, nem szárszor 
is nem, az mindig a Laczié; szeretni csak őt 
tudja; álmatlan éjszakákon csak ő vele foglalko-
zott szüntelen gondolatja, csak őt látta, ki oly deli, 
oly szép, oly erős. mint a százados tölgy ott a 
falu  végén, és mégis oly gyöngéd, mint a liliom; 
ki oly nemes, oly bátor, kihez hasonló nincs a föl-
dön . . . . és ő mégis az Erős Gáboré kit gyülől, 
kit utál. 

A hajnál pírjánál egy arcz tekint be az ab-
lakon s tekintete a mennyasszonyéval találkozott, 

„Vajon miért hagyta el Laczi a találkozóra 
kitűzött helyet? Szokatlan pir futotta  el a meny-
asszony arczát, többé nem talált nyugodalmat, a 
szabadba vágyott. A vőlegény ki facsaró  vizre tán-
czolta magát eltávozott, hogy ruhát váltson. A 
menyasszony kioson a szobából, ki az udvarból s 
Laczi karjai közt találja magát. Egy hosszú csók 
s aztán mentek, mentek előre. 

Gyöngörü reggel van az ég azur kék szín-
ben ragyog, a levegő tele van illattal, minden ugy 
éled. Messze elhallatszik a mezőre menő csorda 
kolompja, a pásztor terelő hangját visszhangozza 
a Marosnak erdővel szegélyezett partja, bodor füstje 
oly messze ellátszik a reggel tiszta levegőjében. A 
csalogány dala oly édesen hallatszik ki az erdő 
bokrai közül, a pacsirta magasra szállva énekli | 

dr. Egyedi Árthur képviselői munkásságát és meg-
bízóival szemben tannsitott előzékeny magatartását 
figyelemmel  kisértük, mindnyájan meggyőződtünk 
arról, hogy dr. Egyedi a képviselőséget nem csak 
a czim kedvéért vállalta el, hanem a mandátummal 
járó kötelességeket minden irányban a legnagyobb 
buzgósággal teljesíti is. A törvényhozói fontos  tisz-
ten kivül igazán elkötelező készséggel áll rendel-
kezésére megbízóinak azok magán ügyeiben is, és 
a jogos érdekeket és kívánságokat érvényre emelni 
és teljesíteni törekszik. Ezen viselkedéssel — na-
gyon természetes — megnyerte választóinak teljes 
bizalmát, kiérdemelte tiszteletét és szeretetét. 

Ezen bizalom, tisztelet és szeretet a legki-
válóbb mértékben megnyilatkozott mostani meg-
jelenése alkalmával is, és ezeknél csak az öröm 
volt nagyobb, hogy a kiváló képviselőt ismét kö-
rünkben üdvözölhetjük. 

Városunkban beszámoló beszédét folyó  hó 
24-én délután fél  négy órától kezdőleg tartotta m^p 
a városház erkélyéről. 

A beszámolóra megjelentek Mikó Bálint 
főispán  és B e c z e Antal alispánnal az élükön 
majdnem teljes számban a közigazgatási tisztvise-
lők, a kir. törvényszék és más hivatalok tagjai, a 
helybeli és közel vidéki választók igen szép számban. 

A képviselő ur B a k t s i Gáspár pártelnök, 
dr. F e j é r Antal és a szabadelvű párt központi 
bizottságának tagjai kíséretében jelent meg és vi-
haros éljenzéssel fogadtatott. 

B a k t s i Gáspár elnök üdvözölvén a meg-
jelent választókat és közönséget, lelkes beszédben 
ismertette dr. E g y e d i Árthur honatyai működé-
sét, miközben több alkalommal kifejezést  adott 
azon nagy bizalomnak, tiszteletnek és szeretetnek, 
melylyel e kerület választói képviselőjük iránt vi-
seltetnek, végül felkérte  a képviselő urat beszá-
moló beszédjének elmondására. 

Dr. E g y e d i megjelenvén az erkélyen, a 
viharos éljenzések lecsilapulása után a kővetkező 
beszámoló beszédet mondotta: 

Tisztelt választó polgároki 
As országgyűlési szünetet felhasználva,  őröm-

mel jelentem meg körükben, mert as összekötő ka-
pocs a képviselő és megbízói közt, az egyes küldött-
ségeken és gyakori, de leginkább egyéni óhajoknak 
szolgáló leveleken kivül, legjobban mégis osak sze-
mélyes érintkezés által tartható fenn. 

A közelmúlt időszakban a magyar tőrvényho-
Izás igen fontos,  nagy felelősséggel  járó, mert as 

csicsergő dalát. A viruló természet gazdag növény* 
zetén a reggel harmatja gyémánt cseppként ra-
gyog a felkelő  nap sugaraitól. Minden fled,  min-
denből az élet látszik, csak a halovány menyasz-
szony, a megtört Laczival, oly szomorú, oly halo-
vány, hogy szép orczájokra még e gyöngörü a reg-
gel sem képes pírt varázsolni. Oly leverten halad-
nak a bokor erdőnek vezető ösvényen; pedig kéz 
a kézben, a szerető kebel egymás mellett, mégis 
járásuk oly ingatag, arezuk oly halovány, hogy 
önkénytelenül megsajnálja az ember a hervadó vi-
rágokat I Szép Ferenczi Eszter, hová lett ţjkad 
pirossága, hová lett tested duzzadó kelleme ; de 
elárvultál, mióta gazdag Erős Gábornévá lettél? 

Laczi hirtelen megáll és Eszter felé  fordal. 
Esztikém eredj haza, neked van atyád, gazdag 
férjed,  eredj haza lelkem és felejts  el engem örökre. 
Vége van már ugv is mindennek, vége van már 
szép álmainknak, te már az enyém ugy sem Metsz I 
Eredj lelkem, éld világodat, felejtsd  el a te hűsé-
ges Laczidat 1 Én velem ne törődj, — jó az Isten 
majd csak megszabadít fájdalmaimtól  ? I . . 

Kérve veté éjfekete  szemét a mellette álló 
halvány menyasszonyra. Eszter, Laczi szeme közé 
nézve, gyenge hangon mondá: Elfelejtetted,  hogy 
mit fogadtunk  a Maros partján, elfelejtetted,  hogy 
azt mondtam, hogy inkább legyek a habokéi mint 
másé angyalom?! Tegnap volt az esküvőm, lako-
dalmamon még egyre foly  a vigalom, ón még most 
is a tiéd vagyok 11 Jöjj siessünk, nehogy utánunk 
jöjjenek és meggátoljanak bennünket. 

Esztikém, szólt Laczi átölelve a koszorú 
menyasszony derekát, én nem birom elviselni, hogy 
te én értem meghalj, óh édesem hadd megyek ón 
egyedül a bokor erdőbe, a két nyárfa  alá, todod, 
a hol elsőbbször találkoztunk és vége lesz min-
dennek; te pedig térj haza, használd fSI  gazdag-
ságodat, élj boldogul! 

Nem megyek, mi csak együtt élhet&nk és 
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orsiág vitáiig érdekeit érintő feladatok  megoldása 
e lén álott és áll még inai napság is. Szent István 
birodalmában is beállott végre azon politikai álla-
pot, mely a nálunknál elébbre haladott nyugati ál-
lamokban már rég jelentkezett és melynek minden 
cziviliiéit államban előbb-utóbb be kell ál lnia: t. i. 
bogy a tisztán politikai kérdések megszűntek az ál-
lami életben kizárólagosan vezérlő szerepet játszani 
és rendes medrükbe tértek, inely előbb tomboló ár-
ként, elementáris erővel törtek előre, mindent ma-
gukkal ragadva és mindenütt áttörve az akadályo-
kat, melyeket államérdekeket védó gátak ürügye 
alatt emelt volt a reakezió a szabadság árjának fel-
tartására. 

A jelenben — és azt hiszem még ezután is 
hosszabb időre — az országos ügyek közt az anyagi 
ügyek azok, melyek elsó sorban veszik igénybe a 
trvhozás figyelmét  és munkásságát. Ezen kijelenté-
semet azonban ne méltóztassanak ugy értelmezni, 
mintha e szerint a törvényhozás fel  volna mentve 
attól, hogy lankadatlanul, minden szükséges alkotást 
létrehozzon ugy a kulturális, mint az államalkotó 
magyar nemzet érdekei által megkövetelt, állami 
feladatok  terén, melyen bizony még sok a tenni való. 

A törvényhozás nem is hagyta ezeket figyel-
men k ivül : igy jöttek létre többi közt a kővetkező 
törvények, (részben még legfelsőbb  szentesítés előtt 
álló törvényjavaslatok) inint a lelkészi jövedelem ki-
egészítéséről szóló t. czikk, mely bizonyságot tesz 
arról, mily nagy súlyt helyez a kormány és törvény-
hozás és igy első sorban az annak többségét alkotó 
szabadelvű párt, az egyház férfiaira,  nem akarván 
megengedni, hogy az egyház szolgái, magasztos hi-
vatásukban anyagi gondoknak legyenek kitéve, mint 
azt fájdalom  gyakran tapasztaljuk. Ezen törvény, 
megengedem, hogy nem tökéletes és nem elégít ki 
minden jogos igényt teljes mérvben, de életbelép-
tetése után — uz ország pénzügyeinek határán be-
lül — bizton reményiem, hogy az esetleges hiányok 
is orvosoltatni fognak. 

A nyilvános betegápolás költségeinek fedezé-
séről ssóló törvény, az e téren felmerülő  költségek 
méltányosabb elosztását czélozza, mert a gyógyke-
zelésre szoruló vagyontalan embernek, nomcsak a 
felebaráti  szereteten, de törvényen alapuló joga vau, 
megkívánni, hogy egészségének, életének fenntartá-
sáról ép ugy történjék gondoskodás, mint a vagyo-
nos egyéneknél, és ha a költségek viselésére kép-
telen, csakis jogos azon intézkedés, hogy a S7egény 
ember ezen költségei közpéuzekból fedeztessenek. 

A dicső uagy időkről sem történt megfeledke-
sé8: az 1848-ki törvények megalkotása emlékének 
ünnepléséről szóló t i r vény örök nemzeti ünnepé tette 
az 1848. magasztos emlékéi, melyet együtt ült meg 
a magyar nemzet szeretett királyával és együtt fog 
megülni ezentúl i s ; nem képzelhetek ugyanis olyan 
időt, melybeu ezen dicső korszak emléke n ;m ké-
pezné minden igaz magyarnak hazafias  büszkeségét. 
Mert azon nemzet, mely megfeledkezik  saját dicső 
múltjáról, mely megfeledkezik  saját fiainak  hőstet-
teiről : ezekre többé nem érdemes és a világtörténe-
lemben az maga is feledésbe  megy, elpusztul. 

A községi és egyéb helynevekről szóló t.-cz. 
egy csapással megszüntette azon anomáliát, hogy 
nagyszámú község helyneve még hivatalosan sem 
— magyar Magyarországban! mi nemcsak helyte-
len, hanem Magyarország méltóságával sem egyez-

balbatunk meg 1 Laczi derekát átfogva  télkezével, 
némán megindultak. 

• • 
* 

A csalogány tovább dalol, a felkelő  nap min-
dég feljebb,  feliebb  jött az ég tányérján. A két 
nyárfa  alatt megállt a két szerető, visszatekinte-
nek a falu  felé,  meglátják a sok feléjük  szaladó 
embert, egy csók csattan el ajkaikon, . . . egy 
locscsanás a hűvös hullámok karikákban gyűrűz-
nek a vizszinén, azután csendas minden, 
egy perez, megjelen az öss/.efogódzott  két alak,.. 
egy s ikoly, . . . . egy hörgés, ismét, néhány gyürü 
a viz színén azután csend. . . minden 
csendes! Szép folyó  újra megnyerted áldozatodat, 
hogy habtündéreid karjai közt altasd el őket örök 
álomra IA megélénküli parton a siró atya tépi tehe-
tetlenségében hajfürteit.  Oh ég I add vissza egyet-
len gyermekemet. A vir.nek rohan, de fájdalma 
alatt leroskadva, élettelenül terűi el a földön. 

A kanyarulat mentében, horog felszedésével 
bajlódik az öreg nyugalmazott kapitány ur, fiával 
együtt. A fiatal  ember fejét  felütve,  meglátja a 
parton a két szerelmest. „Nézd atyám Esztike", 
Az öreg a jelölt irány felé  tekint. „Fiam dobd el 
a horgot, ezek a vizbe akarnak ugrani, meg kell 
őket menteni, gyorsan evezőhöz." A locscsanás oda 
ballatszolt, á csolnak pedig nyil sebeseu repült 
a vízen. A hol a szerelmes pár másodszor alá me-
rült, a csolnak megállott, a fiatal  ember egy horog 
kötéllel, a viz alá bukott egy perez s újra 
megjelenve a csolnakba ugrik és erőfeszítéssel  ter-
het emelnek fel. 

A parton minden szó elhalt, az ajkakon vissza-
fojtott  lélekzettel várják a történendőket. Megjelen 
a viz színén a két test, ugy egymásba fogódzva, 
gyorsan a csolnakba emelék őket. A bátor ifjú 
ugyanis felkereste  a viz alatt őket s a kötelet de-
rekukra csatolta. A parthoz érve a csolnak, a 
gazdag Are fektették  a szerencsétleneket. 

tethetó össze, és megszüntette a községnevek elné-
metesedését vagy eloláhosodását. Egyedül az egy-
házakat és első sorban a kath. egyházat vette ki a 
szabadelvű kormány által benyújtott törvényjavaslat 
ezen törvény hatálya alól, ugy hogy, bárha az el-
lenzék az egyházat is kötelezni akarta e törvény 
alapján, a szabadelviipárti többség határozata foly-
tán, a kath. egyház ezentúl is használhatja éB fogja 
is használni az általa gyakorolt helyneveket ősi egy-
házi szokása szer iut ; ini ismét egyik bizouyitéka 
annak, mennyire respektálja a szabadelvű kormány 
a katli. egyháznak nemcsak jogait, hanem méltá-
nyos kívánságait is. 

A mezőgazdasági téren a gazdák egyik régen, 
de hiába hangoztatott óhaját elégítette ki a mérsé-
kelt áru marhasóról alkotott törvény által, melynek 
üdvös batását már is élvezi a magyar gazda. Ugyan-
csak a mezőgazdaság terén még egy másik törvényt 
kívánok felemlíteni,  azt : mely a munkaadók és 
mezőgazdasági munkások közötti viszonyról szól, 
melynek fontosságát  és horderejét nem lebet túlbe-
csülni, mert mig egyrészt súlyos büntetések által 
megakadályozza, mi fájdalom  nem egyszer fordult 
elő, hogy lelketlen birtokosok, lelketleu bérlők a 
gazdamunkást valósággal kizsákmányolják, minden-
nemű kikötéssel és fortélylyal,  egészen a robotra 
emlékeztető helyzetbe sodorják, másrészt szabályoz-
ván a munkaadó és munkás közti viszonyt, elejét 
veszi annak, bogy a magyar gazdamunkás idegen 
földről  ideszakadt, hazafiságot  nem ismerő lelketlen 
izgatók, kiknek kapa, kasza sohasem volt kezükben, 
hazugságai által felbujtatva,  és bárha csak rövid 
időre, hazafiságáról  és ősi magyar józanságáról meg-
feledkezve,  magát az izgatók önzú czéljuiiiab áten-
gedve, a lelketlen tanácsadók követése által oly 
helyzetbe jusson, hogy becsületes kezemunkája által 
elérhető és jól megérdemelt jövedelmétől elesve, 
saját maga és családjával, együtt, a nélkülözés, a 
nyemor áldozatává legyen. 

A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 
törvény, a magyar közgazdaság leggyengébb elemé-
nek, az állnm védelmére és támogatására leginkább 
szorult kis gazda és kis ipurosnak, az uzsora táma-
dásaival szemben, valóságos védbástyájává fog  ki 
fejlődhetni.  A gyáros, a nagybirtokos egyrészt job-
bára rendelkezuek nagy tűkével, másrészt, ha köl-
csönre szorulnak, a kifejlett  bankiiitézmény utján, 
könnyen jutnak olcsó pénzhez, mig a kis gazda 
és kisiparos, ha kölcsönre szorul, bizony csak nagy 
nehezen és akkor is nagyobbrészt csakis drága 
pénzre tehet szert, igen gyakran bizony csakis uzsora 
kumatok mellett ; pedig a produkezió mai nehéz vi-
szonyainál fogva,  ugy a kisiparos, mint a kisgazda, 
minduutalan rászorul az idegen tőkére : előbbi, hogy 
a nagy gyáripar nyomasztó konkurencziája mellett, 
helyét az amúgy is szűk határok között megállhassa, 
a kisgazda pedig, hogy az előbaladott mai gazda-
sági üzemet, habár lassú lépéssel is, követve, ép 
oly hasznos mint elodázhatlau beruházások által 
gazdaságát belterjesebbé tehesse. Hogy csoportosu-
lással, vállvetett együttműködéssel a kisgazda és 
kisiparos ezen olcsó hitel forrásához  eljuthassanak, 
ép azt czélozza a fentjelzett  törvény és bogy ez 
minél rövidebb idő alatt és minél tökéletesebben be-
következzék, az álluin a létesítendő szövetkezetek 
központjának, mindjárt a megalakuláskor, több millió 
koronával jön segítségére. 

Oly szépek voltak ők a balálban is. 
Az ifjú  azonnal megvizsgálásukhoz* fogott  s 

megelégedéssel észlelte, hogy az élet szikrája még 
nem aludt ki egyik testben sem. 

A derék százados pedig hazament, bogy a 
szükséges szereket elhozza, melyeket utasításul 
adott neki orvos fia. 

Néhány pereznyi szakadatlan dörzsölés után 
megmozdult az előbb még halál menyasszonya. Azt 
a/, örömet, mely a körülte foglalatoskodó  asszonyo-
kat érte, leírni lehetetlen. Hisz mindenki szerette, 
a szelíd jó lelkű, szép leányt, Laczi is kevéssel 
utánna életjelt adott. A gyorsan alkalmazott or-
vosiszerek megtették a hatásukat, a két ifjú  kebel 
életre ébredt. 

Ez idő alatt az atya magához jött ájulásából, 
megtudá, hogy leánya él. Hálásan ragadta meg a 
derék megmentök kezeit; többet nem volt képes 
patakként folyó  könnyeitől mondani, mint azt: 
köszönöm 1 

Ne nekünk, baijem a gondviselésnek köszönje 
komám uram szólt jóságosan a rokkant százados —, 
tegye jóvá tettét e két gyermekből egy párt te-
remtsen. 

Fogadom komám uram, hogy ugy lesz és 
ugy lett. 

* • 
* 

A Ferencz Mihályék udvarán kié az a két 
gyöngyörű gyermek, kiknél szebbet alig, de alig 
láthatni ? . . . . Déri Laczié, ki boldog férje  a Fe-
reuezi Esztikének. Kivel borozgatnak odabenn ? Az 
öreg százados vau itt a fiával,  a most már hír-
neves orvossal, a ki kormos szemű, bájos nejével 
látogatóba jött haza- • Ogy elbeszélget-
nek mindenről, csak a multat uem eqlegeti senki, 

; s az öreg Fereuczi is ugy eldicsekszik, bogy, bogy 
szereti ő a vejét, milyen jó az s mindezért áldja 
meg az iBten az én jó komámot és derék fiát. 

A kisiparról szólva, engedjék meg, hogy meg-
emlékezzem azon mozgalomról is, melyet a székely-
földi  képviselők indítottak meg a jelen országgyűlés 
ideje alatt a székely közgazdaság fellendítésének 
czéljából. Mint ugyanis már a hírlapok utján is bi-
zonyára értesültek, mi, székelyföldi  képviselők, egy 
terjedelmes dolgozatot nyujtottunk át a székely ipar 
érdekében a szakminiszternek, ki, miután azt tanul-
mány tárgyává tette, a székelyföldi  képviselőket 
egy közös tanácskozásra hivta egybe, melyben tüze-
teseu meg lettek vitatva azon körülmények és mó-
dok, melyek mellet t : ipari szakiskolák, egyes szé-
kely szakműhelyek felállítása,  uj iparágak teremtése 
a Székelyföldön,  a régiek fejlesztése  által is hat-
hatós állami támogatással — a székely kisipar végre 
elfogj"  érhetni azon polezot, melyre a székely nép-
nek, ugy tősgyökeres, kipróbált hazafisága,  mint ki-
váló ipari ügyessége és ernyedetlen szorgalma által 
már rég kiérdemelt és elvitázhatlan joga van. A 
székely vasutak megnyitása, melylyel a Székely-
földnek  egy régi óhaja teljesült és melyek ezen 
megyét és várost is átfutják  : egyik hathatós kez-
deményezése a kormánynak, a most emiitett székely 
érdekek diadalra jutásához. 

Eugedjék meg, bogy még említést tegyek egy 
a kedélyeket elfogva  tartó igen fontos  kérdésről : a 
kiegyezésről. Mint bevezetésemben volt szerencsém 
említeni, Magyarországban végre mondhatom, hála 
Istennek végre, oda értiink, hogy többé nem kizá-
rólagosan a politikai kérdések, hanem a közgazda-
sági problémák dominálnak, teliát a közgazdasági 
alapon állva kell megbírálni ezen aktuális kérdést 
is ! A kiegyezési ügyek jelen országgyűlésnek jut-
ván nehéz osztályrészül, már programmbeszédemben 
méltóztattak megismerkedni eziránti nézeteimmel. Azon 
ellenszenves harezban, melyet osztrák részről elle-
nünk felidéztek,  a kiegyezési kérdések konglomerá-
tumában mesterségesen a kvótakérdést tolták elő-
térbe, nehogy félreértessem,  előre is és határozottan 
kijelentem, hogy távol áll tőlem a kvótakérdés fon-
tosságát félreismerni,  sőt ellenkezőleg, fontosnak 
tartom és már előre is kizártnak, hogy Magyarország 
az osztrákok túlzott követeléseinek engedhesseu, 
mert Magyarország csakis olyan kvótába egyezhetik 
bele, melyet, mint a két állam közt közgazdaságilag 
a gyeugébb fél  károsodás uélkiil elviselhet, semmi 
szin alatt sem többet. Az éppen a magyar érdek 
szempontjából, nem helyeselhetném, hogy közel 500 
millióra rugó állami büdzsénk mellett, a kvóta 
minden más közgazdasági kérdést háttérbe szorítson, 
mert ez Magyarország vitális érdekeinek megsérté-
sére vezethetne. A vám- és bankügy, a ozukor-, sör-
és szeszadók, az összes fogyasztási  adók, a szállítási 
tarifaügy,  ezek mind kiváló fontosságú  kérdések, 
melyeknek alapos és lelkiismeretes megfontolása 
utján Magyarvrszág jogos érdekeinek erőteljes meg-
védése : ugy n kormány, mint a törvényhozás kiváló 
feladatát  kell hogy képezze. Éber figyelemmel  azon 
kell lenni, hogy a magyar ipar és magyar keres-
kedelem, nemcsak eddigi állapotukban ne csorbittas-
Bauak, hanem meg legyen adva jövőben a tér á 
fejlődésre  is. 

Miután pedig Magyarország par excellence mező -
gazdasági állain, vétkes mulasztást követnének el ugy 
a magyar kormány, inint a magyar törvényhozás, 
ha a kiegyezési törvények tárgyalásánál uem ten-
nének meg mindent, küzdve a legvégső határig 
nem tennénk meg mindent, hogy — mi az egész 
ország közös érdeke — a magyar mezőgazdaság 
csorbát ne szenvedjen. Higgadtan, jól megfontolva 
kell ilyen fontos  kérdésekben eljárnunk, de tekintve 
az osztrák részről már eddig is történteket, készül-? 
jünk el minden eshetőségre és tartsuk szárazon pus-
kaporunkat : rászorul hatuuk ! 

És most, t. Uraim, fogadják  köszönetem be-
cses figyelmükért  és szíves türelmükért, mellyel 
meghallgattak. Mint a múltban is jelét adtam, hogy 
választókerületem érdekét mindig szivemen viselem, 
és törekedtem, ugy a kerület közérdekét, mint egye-
sek jogoa magánérdekeit is legjobb tehetségem sze-
rint kielégíteni — mi számos esetben, legnagyobb 
örömömre sikerült is — ugy ezentúl is azon leszek, 
hogy választókerületem bizalmát továbbra is kiérde-
meljem és kérem, t. Uraim bizalmukkal megaján-
dékozni a jövőben is. 

A tartalmas beszámoló beszéd elhangzása 
Után, melyet zugó helyeslésekkel és kitörő éljen-
zésekkel többször szakítottak meg, dr. F e j é r 
Antal központi választmányi tag tolmácsolta a sze-
retett képviselőnek a választó polgárok köszönetét 
a szíves megjelenésért és a tartalmas beszámolóért 
s egyszersmind meleg hangon azou rendületlen bi-
zalomnak adott kifejezést,  melylyel e kerület vá-
lasztói ugyszólva pártkülömbség nélkül a kerget 
képviselője iránt viseltetnek. Végűi Bakţsi (Sáspáf 
pártelnök mondott köszönetet a választmány és a 
képviselő ur nevében a választó polgároknak a 
tömeges megjelenésért s ezzel a beszámoló véget ért. 

A beszámoló után a képviselő ur látogatáso-
kat fogadott  s azokat hallgatta meg, kik egyik 
vagy másik ügyben hozzáfordulni  kívántak. 

Este á „Csillag" vendéglő nagytermében 80 
terítékű bankett volt, melyen M i k ó Bálint főispán, 
B e c z e Antal alispán, M i h á l y Ferencz főjegyző, 
É11 h e s Zsigmond kir. táblai' biró, B ö j t h y 
Endre árvaszéki elnök, í j á s z ló Géza kir. tőr. 
vényszéki biró, É11 h e s Jakab polgármester, dr. 
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F e j é r Antal, Nagy Sándor, dr. C s i k y József 
ügyvédek, T. Nagy Imre gazd. isk. igazgató, 
Kovács János rendőrkapitány, dr. F ü I ö p Sán-
dor városi főorvos,  S z a c s v a i Imre kir. járás-
biró, közigazgatási, törvényszéki és városi tiszt-
viselők, a gazd. iskola tantestülete és más vála->tó 
polgárok vettek részt. 

A gazdag vacsora második fogása  ntán <lr. 
Egyedi képviselő mondott emelkedett hangn tosztot 
ő felségre,  a királyra. Ezt az egész közönség állva 
hallgatta meg; ezzel megindult a pohárköszöntök 
hosszú sora és gyors egymásutánban Mikó Bálint 
főispán,  B e c z e Antal alispán, B a k t s i Gáspár 
kir. közjegyző, B ö j t h y Endre árvaszéki elnök, 
dr. F e j é r Antal ügyvéd, B o g á d y Gyula s má-
sok mondtak szebbnél szebb pohárköszöntöket, 
melyek az amugyis lelkes hangulatot nagyban emel-
ték. A képviselő, a főispán,  alispán, főjegyző  arak 
az éjféli  órákban távoztak, a társaság nagyobb 
része azonban azután is még sokáig egvütt maradt. 

Folyó 25-én a képviselő nr Csik Szentimién 
tartotta meg beszámolóját e választó kerület al-
csiki községeiben laké közönsége előtt. Itt is a 
legnagyobb szeretettel és kiváló tisztelettel fogad-
ták az érdemes képviselőt. 

Folyó hó 26-án a képviselő ur baza utazott. 
Mi részünkről, midőn a képviselő ur eddigi 

működése iránt a legnagyobb elismeréssel adózunk 
és tevékenységéért a legforróbb  köszönetünket fe-
jezzük ki, tisztelettel kérjük, hogy pártolja, támo-
gassa és védelmezze e székely választókerület ér-
dekeit, hiszen ez által azon nép ügyét mozditja 
elő, mely hosszú századokon keresztül vérének és 
életének feláldozásával  védelmezte a hazát, mely 
honpolgári kötelességeit a jelenben is a legnagyobb 
odaadással teljesíti. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Uj tanácsos. Csik-Szereda város kép-

viselő testülete folyó  hó 23-án délelőtt ülést tartott, 
melynek egyetlen tárgya volt a megüresedett vá-
rosi tanácsosi állás betöltése. Tanácsossá egy han 
gulag M á r t o n Ignácz városi írnokot választották 
meg. A gyűlést, mely a legnagyobb rendben folyt 
le M i h á l y Ferencz vármegyei főjegyző  vezette. 

— Név változtatása. Moldováuy János 
csik-sztdomokosi csendőr vezeték nevének „Mol-
nár'-ra kért változtatását a belügyminiszter enge-
délyezte. 

— Házasságok. Várterész Mihály gyergyó-
szárhegyi kereskedő e hó 24-én vezette oltárhoz 
Gyergyó-Alialuban Kiss Irma kisasszonyt, Kiss 
Jakab odavaló vendéglős kedves leányát. — Gy.-
Szentmiklóson Kelemen Elek járásbirósági tiszt-
viselő folyó  hó 26 án tartá esküvőjét Hozó Pál 
néptanító szeretetre méltó leányával Annával. Fo-
gadják szerencsek ivánatunkat I 

— Gróf  Majláth püspök elutazása. Hat 
napig időzött a főpásztor  Csík-Somlyón, mely idő-
ből négy napot a csíki és a szomszéd vármegyék-
ből is nagyszámbán összejött lelkészkedő papság-
gal megtartott szentgyakarlatokra fordított.  Pén-
teken reggel értek véget a gyakorlatok, mikor is a 
püspök ünnepélyes Tedeum ntán reggel 7 órakor 
csendes misét mondott. Mise végeztével a papjait 
az oltári szentségben részesítvén, megáldotta s 
őket elbocsátotta. A négy napi gyakorlat ideje alatt, 
piinden reggel papjai jelenlétében csendes misét 
mondott, a melyen mindig nagy, női közönség vett 
részt nemcsak a helyből, hanem a vidékről is. 
Szombaton reggel elutazása előtt tartott szent mise 
alatt is zsúfolásig  telt meg a tágas templom hall-
gatókkal, melyikek szentélyét mint egy a megost-
romolta a nők serege, hogy kézcsókkal vehessenek 
bucsut az annyira megkedvelt főpásztortól.  Isteni 
tisztelet után a püspök a szerzetben megreggeliz-
vén, 9 órai vonattal —nem mint hirejárt Gyimesbe— 
hanem Brassón át székhelyére utazott. Ugy halljuk, 
hogy szeptemberben a Mária napi bucsu alkal-
mával ismét megfogja  látogatni csíki híveit a fő-
pásztor. 

— A Szent-Péter egyházmegye uj lel-
készének beiktatása. Az erd. róm. kath. püs-
pök által a Szent-Péter egyházmegye lelkészévé ki-
nevezett Kassay Lajos főgimnáziumi  tanár mult va-
sárnap hagyta el a musák hajlékát s cserélte fel  az 
isten házával, hogy lelkészi magasztos feladatát  meg-
kezdje. Nem kelletvén as qj lelkésznek idegen köz-
ségből költözködnie, igy szállás oserélése is egész 
csendben és zajtalanul tőként. Az egyházmegye igaz-
gatótanácsának az nap reggel a papi lakban éppen 
gyűlése lévén, elsőbben is ott mutatta be magát az 
Uj lelkész s teljesítette először a gyűlés vesetésé-
ben elnöki teendőit, hol Madár Imre nyűg. főjegyző, 
mint a tanács egyik tagja intézett hozzá szép üd-
vözlő beszédet, mire az tg lelkész meghatva vála-
szolt és kössönte meg a szónok által a tanács ne. 
vében kifejesett  üdv- és szerenosekivánatokat. Elér-
kezvén as Isteni tisztelet ideje, 10 órakor bevonult 
as uj leikéss a zsúfolásig  telt templomba, hol min-
denek «lőtt híveit áldotta és sseutelte meg, azután 
pedig a ssóssékre lépett, s .Dicsértessék a Jéans 
^riaitus» köszöntéssel üdvözölvén híveit, az aznapra 
rendelt éjangeltnm felolvasása  után gyönyörű, ha-

sonlatokban gazdag beszédben magyarázta meg a j ó 
p á s z t o r é s a n y á j kötelességeit, mely beszéd-
jével a hivek szemeiből könnyeket csalt ki. Ezen 
előzmény után áttért az evangelium szavaira s a 
„gazdai; s á f á r a i d r ó l  tartott szép előadást, mit 
általa mondott szent mise követett. Első templomi 
ténykedésével is bebizonyította hivei előtt, lio^y a 
bizalomra, mit neki előlegeztek érdemes volt s igy 
csak öregbítette hivei között azt a ragaszkodást, 
mely a választások alkalmával is személye iránt 
miudeu preasio nélkül oly szépen megnyilvánult. 

— Müvész-estóly. A miivész-estély mely-
ről már lapunk mult számában megemlékeztünk f. 
évi augusztus hó 6-án a „Csillag" vendéglő nagy 
termében fo?  megtartani, a következő érdekes mű-
sorral : l. Beethoven: Trió, előadják Unger Mór, 
Müttermüller József  és Szilágyi Gyula urak. 2.Gol-
dinark: S a b a k i r á I y u é. énekli Siebert Korínná 
kisasszony. 3. Gultermann: C o n c e r t a moll 
gordonkán előadja Müttermüller József  ur. 4. VVie-
niavsky: F a u s t áb ránd , hegediin előadja Un-
ger Mór ur. 5. Schumann: V i r ágd a r ab o k, 
zongorán előadja Szilágyi Gyula ur. 6. Popper : 
Magyar ábránd, gordonkán előadja Mütter-
müller József  ur. 7. Müttermüller : a) S e r e n a d a , 
Sarasate: b) Cz igány t á n c z o k, hegedűn elő-
adja Unger Mó>- ur. 8. Maseogin: a) P a r a s z t 
becsü le t , Brahius: b) S z e r e t n i a k a r l a k 
énekli Siebert Karolinna kisasszony. A tartalmas 
műsor, valamint az előadók, kik midnyájan az 
aradi Schreger-féle  konzervatórium tanárai jó hír-
neve bizonyára nagy száinu közönséget fognak 
vonzani az érdekes estélyre. Ily féle  művészi es-
tély minálunk amugyis ritka dolog lévén, meg va-
gyunk győződve ugy városunk, mint a közel vidék 
műpártoló közönsége megragatja a kedvező alkal-
mat s tömeges megjelenéssel adja jelét müérzékének. 

— A székely oklevéltár kinyomtatása. 
Említettük annak idején, hogy Dr. Sxabeczky La-
jos kolozsvári egyetemi tanár megkeresésére a tör-
vényhatósági bizottság ez évi május 23-án tartott 
gyűlésében 1320 frtot  szavazott meg a havasok 
jövedelméből a székely oklevéltárnak kiválólag csik-
vármegyét érdeklő 7-ik kötete kiiiyomatására. Ezen 
határozat végrehajtását most már mi sem akadá-
lyozza, minthogy a fenn  jelzstt költség kifizetésére 
az engedélyt a vallás és közoktatási miniszter is 
megadta,» ez által a vármegye mnnographiáját pótló 
nevezetes mü megjelenése most már lehetővé vált. 

— Uj gyógyszertár. Csik-Gyímesbükk köz-
ségben Pócsa Sándor czófalvi  gyógyszerész által 
engedélyezni kért a törvényhatóság által is javas-
latba hozott önálló gyógyszertár felállítását  a bel-
ügyminiszter engedélyezte s a felállítás  jogát ne-
vezett gyógyszerésznek adományozta. 

— Vizáradás. Ugy látszik, hogy az elemek, 
melyek Csikmegye terményeinek java részét tönkre 
tették, nem akarnak kibékülni mig a csapás teljes 
nem lessz. Eddig a mezőinket tette tönkre a viz 
s most már lakhelyeinket is fenyegeti.  Folyó hó 
21-én délután felesik  északi hegyein olyan felhő 
szakadás volt, melyhez hasonlora élő ember nem 
emlékszik. A viharral, égi háborúval párosult óriási 
eső az Olt és Szákaszó vizeit annyira megnövelte, 
hogy azok a hat községet teljesen elöntötték. A 
viz a lakásokba behatolt, kerteket, udvarokat, ül-
tetvényeket tönkre telte. A lakások apró lábas 
jószágainak nagy részét elpusztította söt nagy ál-
latok, fejős  tehenek is pusztultak el a vízben. Tel-
jes épületeket malmakat és fűrészeket  sodort ma-
gával az ár s fájdalom  2 csikszentdomokosí ember 
is áldozatul esett a bősz elemnek. A vizbe halt 
emberek egyiket megtalálták a másikat máig sem 
találják. Cs.-Danfalván  ugyanakkor villám sujtás 
következtében tüz támadt s 4 csűrt elhamvasztott. 
A veszélyt és zűrzavart az emelte tetőfokra,  hogy 
mindezek este lepték meg a lakásokat, midőn min-
denki aludni készült. Legtöbbet szervedelt Jenö-
falva  községe, bol a kárt egy könnyen megállapí-
tani sem lehetne, 

— Kutya világ. Sokszor voltak a hatóságok 
a kutyák garázdálkodására figyelmeztve  s kértük 
ie hogy tegyék lehetővé azt, hogy a járó kelő em-
berek a harapós kutyák támadásaitól hathatós in-
tézkedésekkel mentessenek meg. Az okszerű intéz-
kedés, ugy látszik késik s igy a jogos panaszok 
kutya módra szaporodnak. Falvakon már oly sok 
a kuvaszkntya, bogy ma-holnap fegyver  nélkül járni 
nem lehet. Madaras községében a ki átakar utazni, 
legyen elkészülve, hogy ha nem ügyel a kocsiról is 
lehúzzák a kuvasz kutyák. Csak nem régen történt, 
hogy Száva János kutyái a kocsi elé fogott  lova-
kat támadták ki ily módon s a napokban két csík-
szeredai uri embert kik ott keresztül szerékpároz-
tak élet veszélyesen kitámadták s talán a biciklik 
gazda nélkül maradnak, ha véletlenül durogtató 
készülék nem lessz a sport vékony öltözetű fiainál. 
Azt tudjuk, hogy a régi lejárt világban a nemesi 
jussokat mikép respektálták, de azt is tudjuk, bogy 
ma már a törvény szigora a nemes kúria kapuján 
is bejuthat; és kérjük is az illetékes főszolgabíró 

urat, hogy ez és ehez hasonló kutya tartó gazdákkal 
a törvény és szabályok szellemét szagoltássa ugy 
meg. hogy trüszköljön tőle az orruk; mert az meg 
sem járja hogy egyes nou curamus urak testőrei 
a közbiztonságot ennyire veszélyeztessék. 

— Az élelmezés biztosítása. A ősik-
somlyói főgimnázium  seminariumi tanulói élelmezé-
sének versenytárgyalás utján bérbeadása e hó 23-án 
történt meg az igazgató lakásán, Mikó Bálint főispán 
ur, mint világi gondnok jelenlétében. A mint érte-
sülünk 4 vállalkozó jelentkezett és vett részt a tár-
gyaláson, kik közül egy 130, egy 120, egy 115 és 
egy 100 frt  évi átalányért ajánlkozott fejenkint  az 
élelmezésre s igy a régi bérlő Simon Ignácz 115 
frtos  ajánlatával szemben kászoni Balázs András 100 
frtos  ajánlata fogudtatott  el, mint az érdekelt szü-
lőkre nézve legkedvezőbb, 

— Csikósok Csíkban. Czim alatt, a Csíki 
Lapok folyó  évi 29-iki számában egy rövid hírlapi 
közlemény jelent meg, melynek tartalmában a ma-
gyar czigányok a közönség szigorú ítélőszéke elé 
vannak állítva. Ez nagyon jól van ugy, még azon 
óhajban is szívesen oztozom, hogy a bün részes 
társak is hasonló elbánásban részesüljenek. Éppen 
azért fődolog,  hogy a vizsgálatnál kiderüljön az, 
hogy miképen jutották a csikósok a marhalevelek 
birtokába. Erre nézve annyit tudok, hogy egyik 
czigány a csendőrök előtt többek jelenlétében azt 
vallotta, hogy az öt darab marbalevelet Szentmi-
hályon az albiró úrtól vette 16 frt  50 krral. Nem 
igen rég történt, a mikor még Ssent-Mibály el volt 
árasztva lopott ökrökkel sokáig tartott a fölött  a 
vizsgálat. Csak annyit hallottam később arról, hogy 
a hegy egeret szült; azért óhajtandó volna nagyon, 
liogy a csikósok ügye hasonló meg nem érdemlett 
bánásmódban ne részesüljön s ha Szentmihályon 
titkos szatócs kereskedés találna lenni, a hol jó 
pénzen marhalevelek árusittattak, bekell a hatóság-
nak a kereskedést tiltani a törvények által előirt 
módon. Ezeknél fogva  meglátjuk, hogy mi lesz a 
csikósokkal és a lopottnak állított vagy ha bevalósul 
a 16 frt  50 krral vásárolt marhalevelekkel. 

— Katonai ruhaszállitás. A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara az érdekeltek tu-
domására hozza, hogy a nagyszebeni cs. és kir. 
12 hadtust paraucsnokság Jutendálmája az ott szé-
kelő katona kórház részére szükséglendő 100 drb 
abrosz, 50 drb asztalkendő és 200 pár gyapotha-
risnya, 2000 drb törülköző kendő, 300 drb közön-
séges és 200 drb finom  portörlö szállítására pá-
lyázatot hirdeti. Pályázati határidő folyó  év julins 
hó 30-ik napja. Pályázati feltételek  a kamara iro-
dájában a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

— Uj biztosító intézet. A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy a 
székely udvarhelyi „Székely egyleti első takarék-
pénztár" a „Magyar gazdák kölcsönös biztositó 
szövetkezef-ének  udvarhely megyei képviseletét 
elvállalta. A szövetkezet nem mint más biztositó 
intézet részvényekre alapított nyerészkedő vállalat, 
hanem a magyar gazdák és nép kölcsönös előnyét 
czélzó társulás. Tagjai maguk a biztositó felek  s 
végeredményében a nyereségnek a tagok tehát ösz-
szes biztosítottak javára való fordítást,  illetve a 
biztosítási dijak fokozatos  csökenését czélozza. A 
szövetkezet biztosítási dijai minden más biztositó 
intézet dijainál kisebbek, s ezen kivül is sok oly 
előnyt nyújt, melyeket más intézetek már szerve-
zetüknél fogva  sem nyújthatnának. E hasonló szer-
vezetű kölcsönös biztositó szövetkezet, Marostorda 
vármegye területén kizárólag csak a megyére ki-
terjedőleg már 50 év óla működik s ezen idő alatt 
igen szép eredményt és kiterjedést ért el. A kfi-
lömbség a két szövetkezet között csnpán az, hogy 
mig a Marostordamegyei szövetkezet alapszabályai 
a szövetkezet annak idején megfelelő  alaptőke nél-
kül alakulván az évi dijakból netán nemfedezhető 
nagyobb tűzkárok esetén a biztosítottakat arány-
lagos után fizetésre  kötelezi, ilyen utánfizetésre  azon-
ban ottan sem volt eset az ntóbbi 40—45 év alatt 
addig az „Országos Kölcsönös Biztositó Szövetke-
zet" ily kötelezetséget nem ró a feleire,  mert an-
nak idején áldozatkész hazafiak  által összeadott 
200000 frt  alaptőkével alakult, a melyhez a m. kir. 
pénzügyminiszter ur ez évben még 100000 frtot 
adott a nagyobb tüz vagy jégkár eseténi hiány ebből 
nyerhet fedezetet  utóbbi szövetkezet az egész or-
szág területét, .felölélvén  igen természetes még ke-
vesebb koczkázatot visel, mint a csnpán egy vár-
megyére kiterjedő szövetkezet. Azon körülmény, 
ha valaki más biztositó intézetnél már több évre 
biztosítva volna, nehézséget nem fog  okozni ha a 
szövetkezethez átlépni óhajt, mert a biztosítást át-
veszi, s az illető biztositó intézettel szemben az 
ügyet biztosított fél  minden további fáradsága  és 
közben jötte nélkül lebonyolítja. 

S z e r k e s z t ő i - O z e x x e t e l c . 
S. B. Gyergyó-Ssentmiklós. „Válasz igazmondó-

nak" cz. czikkét térszilke uiiatt jövő számunkban hozzuk. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V Éj R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ is LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 



Julius 27. C S I K I L A P O K 30. Hámi. 

8z. 752—898. ki. 
Hirdetmény. 

Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdomo-
kos község tulajdonát képező „Csillag" vendéglőt 
(5 szoba kamra, téli-nyári konyha, pincze helyiség, 
2 szakaszu istáló, czin, teke-pálya 140 n*z. öl ve-
veteményes kert) 1808 évi augusztus hó 7-én 
d. U. 2 órakor a község hivatalos házánál nyilt 
versenyen a legtöbbet Ígérőnek 6 egymás után kő-
vetkező évre haszonbérbe adjuk. 

A község saját korcsmálási engedélylyel bir. 
Kikiálttási ár 100 frt. 
A teltételek a község hivatalos házánál bárki 

álUl betekintbetők. 
A vendéglő közvetlen az építendő vasat leg-

nagyobb munkálatot igénylő vonala és a legélénkebb 
forgalma  megyei ut közt fekszik. 

Csik-Szentdomokos 1898. julius 12-én 
Dániel József  Bőjte Lajos 

2—2 biró. 

Sz. 256/1898. vb. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közbirré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. törvényszék 1898. évi 
115. polg. számú végzése következtében dr. Mol-
nár László Ogyvéd által képviselt Rozenfeld  Dávid 
és szentsimoni lakos javára. Gergely Péter csik-
szentgyörgyi lakos ellen 400 frt  s jár. erejéig 
1898. évi február  hó 3-án foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt  és 588 frti  a becsült 
szarvasmarhák, ló, bámszer, szekerpk stbből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság v. 80/3. 1898. számú végzése folytán 
400 frt  tőkekövetelés, ennek 1897. évi junius hó 
16-ik napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 
29 frt  81 krban bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Csik-Szentgyörgy községében leendő 
eszközlésére 1898. évi augusztus hó 2-ik napjának 
d. e. 9 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LE. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi julius hó 
20-ik napján. 

Gondos István, 
kir. jbirosági vhajtó. 

Sz. 3798- 1898. 
ki. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentdomokos, község tulajdonát képező 

.Kerekbavas", „Nagy Ácza" és „Kis Ácza", to-
vábbá Csik-Karczfalva  község közbirtokosságának 
tulajdonát képező „Vörös kereszt" nevü erdőré-
szekben a csik-szeredai m. kir. erdöhivatal által 
megejtett felvétel  és becslés szerint következő ke-
reskedelmi czélokra alkalmas faeladások  szándé-
koltatnak. 1. Kerekhavas. „Nagy Ácza" nevü erdő-
ben a 20590 kat. hold területen van összesen 
50040 köbméter fatömeg,  melyből a lt-gujabbi becs-
lés szerint kereskedelmi czélra alkalmas 30"/o, s e 
xzerint az összes értékesíthető fatömeg  kitesz 16.012 
köbmétert, melynek becsértéke kereksz.imban 4000 
(négyezer) forintban  állapit tátik meg. 

2. Kerekhavas „Kis Ácza" nevü erdőben 
279-06 k. bold területen van összesen 04.860 köb-
méter fatömeg  s ebből kereskedelmi czélra alkal-
mas 30°/o s igy az összes értékesíthető fatömeg 
kitesz 28,458 köbmétert, melynek becsértéke kerek-
számban 8000 (nyolezezer) forintban  állapittatik meg. 

3. „Vörös Kereszt" nevü erdörészben 664*65 
kath. hold területen van összesen 201,930 köbmé-
ter fatömeg,  melyből a legujabbi becslés szerint 
kereskedelmi czélra alkalmas 40°/o s igy az összes 
értékesíthető fatömeg  kitesz 80772 köbmétert, 
melynek becsára kerekxzámban 24,000 (buszon-
négyezer) forintban  állapittatik meg. 

Az eladás mindbárom erdőrészre külön-külön 
zárt írásbeli s egyúttal szóbeli árverés mellett fog 
történni és pedig az 1. és 2. pont alatti erdőré 
szekre nézve Csik-Szentdomokos ltíl/ség hivatalos 
házánál 1898. évi augusztus ho 22-én dél-
előtt 8 órakor; a 3. pont alatti erdőrészre 
nézve Csik-Karczfalva  község hivata'0.4 házánál 
1888. évi augusztus hó 22-én délután 2 
órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló előbb kitüntetett 
becsértéknek lO°/o-a bánatpénzül leteendő, még 
pedig a zárt ajánlatot tevők által az árverés meg-
kezdésére kitűzött határidő előtt az illető község 
elöljárósága, a szóbelileg árverezni szándékozók 
által pedig az árverés megnyitása után a bizottság 
kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők ugy 
alattirt főszolgabíró,  mint a csik-szeredai kir. erdő-
hivatalnál. 

Felcsifci  főszolgabíró. 
Csik-Szereda, 1898. évi julius 16-án. 

Fejér Sándor, 
2—2 főszolgabíró. 

Sz. 2737-898. 

Pályázati hirdetmény. 
Kíiszon-Ujfaln  és Jnkabfalva  községek-

ből álló körjegyzői körben Kászán Jakab-
falva  székhulylyel rendszeresített segédjegy-
zői állásra pályázatott hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s a : 
1. A községektől 130 frt.  2. Belügy-

miniszter ő nagyméltóságától 170 frt  és a 
magán munkálatokért szabályrendeletileg 
megállapított dijak. 

Felliivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi I. t.-cz. 
6 §• értelmében felszerelt  kérvényeiket hoz-
zám bezárólag folyó  Óvl aUgUSZtUS 4-ig 
annyival inkább adják be, mivel a később 
érkező kérvények figyelembe  nem vétetnek. 

A megválasztandó segédjegyző az anya-
könyvvezetői teendőket is köteles végezni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Szentmártonon, 1898. julius 6-án. 

Bartalis Ágost, 
3—3 főszolgabíró. 

Szám 1360—1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrefiajtatónak  gyergyó-szent-
miklósi Biró Jánosné szül. Kereső Róza végrehaj-
tást szenvedő elleni 930 frt  tökekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő Gyergyó-Szentmiklós határán 
fekvő,  a gyergyó-szentmiklósi 558. sz. tjkvben fog-
lalt 1770., 1775., 1797. hrsz. alatti 1160 forint, 
6543., 6644. hrsz. alatti 30 frt,  7015. hrsz. alatti 
5 frt,  7198. hrsz. alatti 9 frt,  8007., 8010. hrsz. 
alatti 11 frt,  8057., 8058. hrsz. alatti 21 frt,  9796. 
hrsz. alatti 32 frt,  12124., 12127. hrsz. alatti 26 
frt,  12303. hrsz. alatti 18 frt,  12329. hrsz. alatti 
13 frt,  13400. hrsz. alatti 72 frt,  13614., 13615. 
hrsz. alatti 34 frt,  14455., 144Ö6. brsz. alatti 7 
frt,  14468, 14460.. 15316., 15319. brsz. alatti 112 
frt,  15322. hrsz. alatti 19 frt,  15325., 15326. hrsz. 
alatti 27 frt,  16717., 15718. brsz. alatti 25 frt, 
15956.. 15957. hrsz. alatti 41 frt,  19944., 19946 
hrsz. alatti 30 frt,  19974. hrsz. alatti 27 frt,  20064. 
hrsz. alatti 34 frt,  21260., 21251. hrsz. alatti 35 
frt,  25884. brsz. alatti 66 frt,  27113. hrsz. alatti 
11 frt,  21248. hrsz. alatti 157 frt  becsértékü egész 
ingatlanokra az árverést a fennebb  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi augusztus 

hé 10-ik napján délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi 
hatóság hivatalos helyiségében megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ábau jel/.ett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságflgyminiszteri  rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolg&ltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi február  hó 
25-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

Ur. aljbiró. 

Â legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállításon dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
A r a e z r e n k i n t 9 frt. 

10,000 darab vételnél ezrenkint 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vajy személye-
sen Balázs Béniám birtokossal Csik-

Szentkirályon. 5_* 

Leifînoial  pergetett atácz- van virápéz 
kapható alólirtnál, bármily mennyiségben. 1 
klg. akáczméz 34 kr, 1 klg. virágméz 32 kr. 
Perjámosról 5 klg. akáczméz csinos fehér  bá-
dog dobozban bérmentve szállítva 2 frt  40 
kr. 5 klg. virágméz, csinos fehér  bádog do-
bozban bérmentve szállítva 2 forint  30 kr, 
40—45 klg. megrendelésnél klgkint: akácz-
méz 32 kr, virágméz 31 kr. Perjámosról bö-
dön nélkül. Bödönnel kilogrammonkint 4 krral 

drágább. 
• W e u a z l l l e v l t s " W e l i z á r , 

Perjámos. 4-4 

m x x x x n c G K x x x x x x x x ^ 
^ Van szerencsénk becses tudomására hozni a nagy közönségnek, hogy folyó  év 
X junius 1-től kezdve a csik-szeredai kir. törvényszéki fogháznál  idáig is gyakorlatban 

lévő kosárfonás  kádár stb. ipar üzletet bérbe át vettük, a hol a fent  nevezett ipari 
czikkeket még nagyobb mértékben kívánjuk dolgoztatni u. m. fenyőfából:  káposztás 
és fürdő  kádakat, mosó és más mindennemű csebreket, dézsákat, virágos 
osebreket, vizes kártyákat, cserefából:  vízmérő vedreket tetszés szerinti 
nagyságban, méh kaptárokat felszerelve  keretekkel és üveg ajtókkal, utazó kufe-
rokat bár milyen nagyságban színezve, felvasalva,  ugy bántót venzőből is, kenyértar-
tot, papir , kézi, és bár mily kosarakat fekete,  barna, aranyozottan színezve, szék 
ülések náddnli be fonását,  kocsi és szekér kasok hántott és zöld vesszőből kötését 
a legjutányosabb árban készített a vállalat. 

Megrendelések eszközölhetők a fogháznál,  a vállalat irodájában. A nagyérdemű 
közönség pártfogását  kéri 

Csik-Szeredán, 1898. jnlius hó. Tisztelettel 
8_3 A V i L L A I i A T . 

•XXXXXXXXXX)COCXXXXXX X )OOOOOOCOCO(XXXé' 
n ZIVATTYÜKAT 
ö házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 

nyilvános célokrakéz-,járgány s erfthajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 
városi, községi, gazdasági és 

gyári t ű z o l t ó s á g n a k , 

harangokat és harangállyányokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

3 s é s z l t é s a j á / n l a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W i L i E B F E B E N C Z ) 

BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VÁCZIUT 45. | 24—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Nyomatott Csík-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




