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Előfizetési fölhívás! 
A minden szerdán megjelenő társadalmi, 

közgazdasági és szépirodalmi,CSIKI LAPOK' 
czimü lieti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre 4 frt. 
Félévre 2 Irt. 
Negyedévre 1 frt. 

Gyiljtők G előfizető  után egy tisztelet-
példányban részesülnek. 

Csíkszereda, 1889. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A „CSIKI L A P O K - kiadóhivatala. 

Néhány szó a csíki kivándorlá-
sokhoz. 

E lapok 8-ik számában megjelent a 
„Csiki iparról" szóló megfontolt  ezikk, mely 
az ipar pangásán panaszkodva, a valódi 
megélhetést mellőző nagyzást is méltán os-
torozza, önkénytelen visszhangul veri fel 
azt a kérdési, mi az oka azon számtalan 
kivándorlásnak, mely napról-napra, óráról-
órára tömegesen ismétlődik ? 

Mindenesetre sötéten ijesztő jele ez 
azon általános pauperismusnak, mely ma-
holnap a nagy politikai szabadság iróniá-
jául a valódi szolgaságot teremti meg s mely 
különösen a nemességére és szabadságára 
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büszke székely népet a jobbágyságot felül-
múló cselédség igájába hajtja. 

Hogy ezen állításban semmi túlzás nin-
csen, nem fogja  tagadni, a ki tudja, hány 
útlevelet kell naponta kiállitáni, s hány van, 
kinek útlevelét kiadni a legcsekélyebb fize-
tési kötelezettség is megakadályozza, mert azt 
teljesíteni képtelen. 

Hány van a kivándorlók között, kit 

nak 

en, a 
egy évtizeddel e 
isinertek, s ki mos 
munkaidő beálltával, .ymosás 
reményével siet Románu. i napszámosnak. 

Szóval — a kivándoi-i is nagy mérve mé-
lyen elszomorító, fenyeget  és mind folyto-
nosnbbaii ismétlődő ténynyé lett. 

A mi e kivándorlásoknak kezdetét il-
leti, a történelem tanúsága szerint a zsili-
pet már régen felnyitották  azon politikai 
viszontagságok, melyek mint katonát becsül-
ték a székely népet», de éppen ezáltal a 
megélhetés biztosításától is nagyon gyakran 
elvonták; sőt azonkívül, hogv mindenfelől 
veszélynek és üldöző pusztításnak kitéve, 
biztosabbnak érezte magát a menekülésben, 
a Bttkow-féle  kegyetlenkedések és zsarolá-
sok is .sértett önérzettel űzték el vérével ön-
tözött földjéről,  szeretett völgyei és hegyei 
közül. 

S a mi e politikai okok következtében 
kezdetét vette s mondhatni csak kiszivárgás 
volt, ma más körülményeknek is hozzájá-
rultával zavaros folyammá  növekedett. 

A székely nép érdekein szivvel csüngő 
férfiak  ugyanis már rég a kimutatták, hogy 
a bérezés völgyes kis haza, a túlnépesedés 
arányához még a földnek  nem épen bősé-
ges termékenységét, is hozzávéve, hasonlóan 
a kicsiny méhkashoz, a munkás polgárok 
együttes befogadására  és eltartására elégte-
lenné lett, s az egyes igényeknek még a 
köznép körében is fejét  felütő  tulcsigázásá-
val a földtnivelés  a szükséges gyümölcsöt 
înec nem hozza. S valóban a mezők kes-
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kenyre hasogatott szalagjai úgy a túlnépe-
sedésnek, mint a szegénységnek felkiáltó 
jelei. 

Az ezek által előidézett kivándorlási 
eredménynek ellensúlyozására, s különösen 

Moldva-Oláhországból való elfordítására  is 
felvetették  az eszméket, de azok, amennyi-
ben a kivándorlásnak nyugatra való irá-
nyításában tetőznek, messzeható, felsőbb 
körök és a két haza minden polgárának 
közös ügyért lelkesülő tényezőit kívánják s 
közeli, önkészitette gyógyszerrel nem orvo-
solhatók. 

Vannak azonban a kivándorlásnak olyan 
okai is, melyek talán gyógyíthatók, eltá-
volíthatók volnának, ha a nép rá figyelmez-
tetve és figyelve  lenne. 

Az elszegényedés és az ebből származó 
kivándorlásnak egyik oka a túlságos hitel-
élvezet, a kölcsön-szeretet. 

A hitel-századát éljük s a kapitalismus 
uralma alattvalói felett  zsarnoksággá váltó-
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zott s pókhoz hasonlóan szövi és fesziti  ki 
szálait, h o g y zsákmányát elfoghassa. 

A hitelnek m -g van ugyan a maga 
nagy jelentősége, társadalmi hivatása s gaz-
dasági emelő ereje, de csak ott, hol a hitel 
a magánkezekben is nem fölemésztésre,  ha-
nem uj tőkésítés alapjául szolgál. 

Ott azonban, hol a kölcsönvett össze"-
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jövedelmező forgalom  hiányában a kölcsön-
vevőnek kezén nemcsak bármily kis kamat-
lábat kihozni nem tud, hanem maga a tőke 

' O 
is elkallódik és elmosódik, — hol a törlesz-
tésnek rendesen folyó  biztos alapja nincsen: 
ott a kikölcsönzés csak ^omlással végződik. 

E veszély kezdette fenyegetni  nagy-
mértékben a székely népet, mely a hitel-
hez hozzászokván, kicsiny szükségleteinek 
fedezésérc  is nagyobb kölcsönhöz nyul s e 
hitel malmán különben sem nagy birtokát 
leőrölvén, az őt lekötő föld  hiányában idegen 
hont keres. 

Lehet a székelynek bármily nagy élel-
messége, lehet bármily nagy szorgalma, de A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 

—5S3MÖ--
Márczius 1 5 . 

Homályba bnjt soká a nap, 
Nem fakasztott  bimbót, 
Idegen ült magyar vállán 
Szabadsága ingott. 
De a lelkesültség hangja 
Elűzte a felhőt, 
S márczinsnak Idusában 
Napja újra feljött. 

Szent a dal, melynek varázsán 
Fölébredt a nemzet, 
S ezredéves ősjogának 
Becsületet szerzett. 
Szent a hajdan minden percze, 
Mely ez üdvért telt le, 
Melyért hitét annyi bajnok 
Vérrel pecsételte. 

Nagy Constantin ragyogványa 
Dicsfényt  lövelt, mint ez; 
Talpra magyar! ne hagyd jogod, 
In hoc signo vinces. 

Embery Árpád, 

>j Kincs lelke." 
— l'cschkan Emiltől, németből. — 

A mult esztendőnek egv szép őszi napján este 
felé  magányos gyalogos érkezett meg Zellbe, s 
azonnal a tó partján álló fogadóba  sietett, hol La-
rinsky bárónő után tudakozódott, feleletül  azt nyeré, 
hogy ez már négy hét óta itt tartózkodik, de ke-
veset látható, s hogy a szállodának egy mellék 
épületét bérelte ki, hol komornájával lakik. 

Ott, s az azt vis parkban tölti 
el a nap legnagy; it-, néha azon-
ban kora regge' îk a tavon, 
miért is a iné ' hableány-
nak nevezte lal ember, 
ki hiába \y *• állitá, 
hogy niiu elneve-
zés. 

be-
széde 
s 111' 
ide 
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vényhez ért, sőt akaratlanul meg is mászta, mi-
dőn észrevette, hogy épen a legjobb helyett vá-
lasztotta a kikötő kikémlelésére, sőt hogy már 
messziről látja közeledni a hableány sajkáját. 

Valódi magány volt ez, követhette gondola-
tait a nélkül, hogy egyetlen élő lény zavarta volna. 

Pedig már ennek a látása is fájt  neki. Évek 
óta a hegyek magányában élvén, elszokott a vi-
lággal való érintkezéstől, — s kellemetlen érzel-
mek ébredtek már akkor lelkében, midőn városias 
öltözetű embert látott. 

A kősziklához tapadt sasfészkéből  csak az a 
hir üldözhette ki, hogy Larinsky bárónő a szom-
szédos Zellben tartózkodik, őt szerette évekelőtt, 
még midőn a világban élt, őt szerette ma is. Dii-
moni hatalom uralkodott szivén, mely ellen hiába 
küzdött. 

ő mindent elkövetett, hogy ama vonásokat 
elfelejtse,  hogy e szenvedélyt megsemmisítse, de 
mind ez hiába. 

A legőrültebb élvvágynak adta át magát, de 
viden serlegben az ő vonásai tükröződtek vissza, 

len leányarezban az ö mosolya gunyolá őt. 
Majd elhagyta a világot, s a természetnek 

bármit tett is, akár a legszéditőbb magas-
Wette a zergét, akár a legveszedelmesebb, 
•íytől még át nem lépett gletscherhágókon 
kisérte mindenütt, önmagát nevette, ka-
'ését, — de hiába. 



Márczius 20. 
12. szám. 

az is igaz, hogy a pénzt markában 
s jövedelmeztetni nem igen szokása, i 
kell teliát neki uzsora, törvényes kaina 
mellett is a rendes fizetési  és visszafizetési 
teher könnyen elnyomja. 

Ennek persze törvényes gyógyszere 
szintén nincsen, de a jóakaratú magán föl-
világositások sokat tehetnének, sok család 
existencziáját megmenthetnék, ha azok által 
egy kis önmegtagadással kikerülhető hitel-
től az egyesek visszariadnának. 

De éppen ez önmegtagadás, e takaré-
kossági szellem készül kiveszni. 

Szinte művelődési feltételnek  tartják, 
hogy a székely leány hazáját elhagyja. Itt-
hon e l szegődni sem akar, hanem talán ne 
hány forint  különbségért idegen föld,  vagy 
távoli városokba epedez. 

Nem is emlitve az illetőnek erkölcsi sii-
Jyedését, mi lesz ennek gazdasági követ-
kezménye? Az, hogy az ilyen leány haza 
jön férjhez  menni, telve czifrálkodási  és élv-
vágygval, telve az ős-egyszerüség gunyo-
lásávai s telve nagyon gyakran undor-
ral az olyan mezei munka iránt, mely iz-
zasztó ugyan, de egyedüli megélhetési esz-
köz. Az ilyenből aztán mü ven munkás csa-
ládanya, milyen takarékos házinőlesz,—el 
lehet gondolni. Nemcsak a család tönkre-
menésének főtényezője  lesz, hanem példája 
hatni fog  másokra is, kik tőle, a szegénytől 
divatot és czifrálkodást  tanulnak s mert erre 
ki nem futja,  új hazát kell keresni. 

Van még a kivándorlásnak egy iicinc, 
midőn a kivándorló itthoni csekély liolini-
jével nem törődve, fecskemódra  siet a mun-
kaidőre Komániába s télre ismét visszatér. 
— Tehát éppen akkor hagyja el hazáját, 
midőn itthon is szerezhetne, — s midőn 
az ebből származó muukahiány a gazdákra 
is bénitólag hat. — U ott több napszámot 
kaphat, de azalatt itthon semmije sem is 
lesz, a kapott pénz elfogy  s tengődéssellesi, 
mig ismét menekülhet. 

Hanem ezek mind olyan bajok, melye-
ken segíteni nagyon nehéz s orvoslása az 
egyéni előrelátás halvány reményéhez fűző-
dik mindaddig, mig a munkaerő helyi le-
kötéséhez felsőbb  és minden irányú befo-
lyás uj megélhetési módok nyújtásával közbe 
nem lépik. Pedig a székely nemzet niultjá 
nál, erejénél és hivatásánál fogva  méltán 
megérdemelné, hogy neki kenyér biztosit-
tassék, s ne kényszerüljön az idegenek mor-
zsáit könnyes szemmel szedegetni G. 1. 

Végre belenyugodott sorsába. Egykoron re-
mélte viszontszerelin'-t, de a baronesse váratlanul 
elfordult  tőle, sértő hidegen bánt vele, s ö mene-
kült. Azután hallott Werashausen báróval való el-
jegyzéséről, s kezdé megvetni. 

De azon eljegyzés csak inende-nionda volt, 
soha sem jött létre. Wernshausen öngyilkos lett. 
„Ö kaczérnő, kinek nincs lelke", irta egyik barátja. 
„Wernshausen még nagyobb bolond volt, mint te, 
mert látván, hogy nem szerettetik pisztolyhoz 
nyúlt". Róbert válaszsza pedig igyhangzott: „Én 
nem vagyok őrült, elfeledtem  öt és mindent". De 
e mellett gondola, hátha mégis szeret és te félre 
isinerted őt, — vissza utasitá a bárót, talán azért, 
mert téged szeret. 

E gondolatok azonban muhinak, mint jövé-
nek, fájdalmasan  mosolygott, mig szemei a völgyön 
átvonuló ezüst szálakon merengtek, gondolatai újra 
fel-fel  ébredtek, de az ezüst szálak nem nyarat 
igéitek, hanem közeledő enyészetet hirdettek. 

Ekkor meghallotta, hogy ő Zellbe jött. Ter-
mészetesen azt hitte, hogy érte; lelke remény és 
kétkedés között tétovázott, mig végre elhagyta 
sasfészkét,  hogy Zellbe menjen. 

(Vége köv). 
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l'ejezésí adott 
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személyes kér-
j.y Antal kivánta 
zitani, utána As-

3s czinién beszélt, 
•t szót Ziskay nia-

,án Kovács Altiért 
k feletti  vita folyta-

Ödön személyes kér-
dett. Pongrácz Károly 

;t és bátorságát vette 
»gos kicsinylésével szem-
el Miklós a 48-as honvé-

•Ijeneket, s beszédében ki-
.gy a 48-as honvedek il-
r.lilii zászlójukat elhagyták 

sem gyávák, s u (lenek nem voltak, hanem csu-
pán, íiazatiságukol leiébe helyezték a fegyelemnek. 
Hndossy Imre közj-iri oldalról vitatta, hogy a nyelv-
kérdésben tévednek, kik ezt felségjognak  állítják. 
Még Hevessy Benedek szólott-cz ülésben a javas-
lat ellen. 

Márczius 12-én tolytattafott  a katonai vita. 
Alniássy Sándor, Zichy Jenő gr. Lipthay Károly, 
Horváth Lajos és Petrich Ferencz a 24. és 2ó. 
ellen beszéltek, Tarnőczy Gusztáv pedig azok mel-
lett. Alniássy beszéde nagyon erőss volt, miért el-
nöki nieirintéslien részesült. Ez intéssel szemben 
maga igazolására azzal védte magát, hogy egy 
kormánypárti képviselő azt mondotta neki: „Tisza 
megélhet nálam nélkül, de én nem élhetek meg 
nélküle, teliát megszavazom a javaslatot" 

Márczius i:t-án az ülés választásokkal kez-
dődött, ezek köziil felemlítjük  a háznagy válasz-
tást. A megrendült egészsége miatt állásáról lekö-
szönt Visontai Kovách l/í.szló helyett háznagynak 
Telcky Géza gróf  választatott meg. 

A 24. és 25. íĵ -ok feletti  vitában Papp Elek 
és Kaas Ivór a szakaszok ellen, Hannibal .lózsef 
a „nagybaronii" kerület képviselője pedig azok 
mellett beszéltek. Ez utóbbi beszédéből ki kell emel-
nünk a következő kijelentést : „az Armecferord-
nnngsblatt-ban illegje' -nő bármely rendelet, többet, 
ér, mint Magyarországnak törvénye". Oly absurd 
beszéd, mely igazán megérdemelte, hogy Kaas 
méltóhig elbánjon azzal, ki ilyent mondani tudott. 

Márczius 14-én Meltzl Oszkár szászképvi-
selő a szakaszok mellett, Kndlik János, Kiirthy 
Sándor, Kun Miklós és (iyörtfy  Gyula azok ellen 
tartottak beszédet, Ez a nap a csikkarczfalvi  ke-
rület képviselőjének napja volt, s cz minket kivá-
lókig érdekelhet, hiszen Csikmegyének szülötte a 
naphőse, ki ismét megmutatta, hogy érdemeket 
tud szerezni arra, hogy az országyiilésuek tagja 
legyen. Egy az egész országot legközelebbről ér-
deklő vita Felett kifejtette  ő nézeteit s beszélt ügv. 
hogy választói meglehetnek elégedve, miszerint 
annak idején bizalmuk (iyörtfy  személyében öszpon-
tosult. De ime rövid kivonat a Gyürtf'y  szónolatai-
ból: Mindenekelőtt Meltzl Oszkárnak akar vála-
szolni, ki ellenségnek mondta az ellenzéket. — A 
képviselőház tanácskozásaira azt jegyezte meg 
Meltzl, hogy korcsmai jelenetekhez hasonliianak. 
Jegyezze meg magának Meltzl, hogy az ellenzék 
küzdelme a szászok jogaiért is foly.  Azután a 25. 
§-al foglalkozik.  Hogy sérelem foglaltatik  benne, 
azt a többség Gajáry határozati javaslatának elfo-
gadásával ismerte el. Az ellenzék küzdelme tehát 
nem akadékoskodás. Katonai szempontból egy tényt 
ajánl a t. ház figyelmébe.  Tudjuk, hogy a csapa-
toknál a taktikai gek létszáma határozottan 
meg van állapitv, számot emelni nem lehet, 
már a budget n< Az az egy éves önkén-
tes, ki elég sz -uit a tiszti vizsgát le 
nem tehetni, ;rint beosztatik azon 
taktikai egy megállapított létszá-
m a v a n > s iniányához tartozó-
n k f"£Ía  vetkezik, hogy mi-

Uatot kénytelen 
elvez ány elesek, 
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niszter ur nagy fallácziója,  midőn azt mondjat 
hogy ezek is le fogják  tehetni a vizsgálatot, a 
mennyiben a szolgálat engedi. Sokkal őszintébb és 
helyesebb lett volna és a túloldal elszánt kitartá-
sát némikép befolyásolta  volna, ha egyszerűen ki-
mondja, hogy a másodéves önkéntesekre nézve a 
tisztivizsga letétele épp a szolgálat miatt feltétle-
nül el van zárva. Szónok előtt világos, hogy a tör-
vényjavaslat halálos csapást akar mérni a nemzet 
intelligoncziájára. Tisíti hiány egyáltalán nincs. A 
köteles tiszti vizsgálat a legsúlyosabb sérelem az 
ifjúságra.  — Györffy  beszédével elnöki intést is 
vont magára, azzal t. i., hogy a többséget illoyá-
lisnak nevezte. — A márczius 14-iki ülés azzal 
végződött, hogy Irányi Dániel indítványára kimon-
dotta a ház. miszerint márczius 15-én, mint nem-
zeti ünnepen, nem tart iilést. 

Mán-ziiis IH-án katonai vitában Mocsáry 
Lajos. Simonfay  János, Szalay Károly és Dobay 
Antal vettek részt. Berzeviczy államtitkár szemé-
lyes kérdésben kért szót. 

Az ülés azzal végződött, hogy Fenyvessy Fe-
rencz óhajtotta, miszerint a törvényszékek és já-
rásbíróságok fizetés  felemelés  iránti kérvényei pár-
tolólag adassanak ki az igazságügyminiszternek, 
de ezt a miniszterelnök ellenezte s igy nincs kilá-
tásba helvezve a fizetésfölemelés. 

m á r c z i i i ü t i z e n ö t ö d i k e . 
Caikíomlyó, 1889. márczius 16. 

Tekintetes Szerkesztő Ur I 
A kegyeletnek, melylyel apáink és elődeink 

iránt viseltetünk, méltóképpen az által adunk kife-
jezést, ha lelkesülünk az eszmékért, melyekért ők 
küzdöttek, szeretjük a hazát, mint ők szerették, 
és e szeretetünket, mind szóval, mind tettel nyil-
vánítjuk. Ha van nemzetünk történetében k ir, mely 
a magyart kegyeletre liivja fél,  ügy ez bizonyára 
a 1S4H ij-iki. Ezen évek eseményei minden, igaz 
magyar kebeléin? kitörölhetlen hetükkel vannak be-
írva s különösen inárczius 15-ke az a nap, mely-
nek legtöbbet köszönhetünk. Országszerte megün-
neplik e napot s a csiksomlyói főgynin.  ifjúsága  is 
felfogva  ezen nap jelentőségét, akadémiai ünnepet 
rendez, ez által jó irányú neveltetéséről tesz ta-
núságot és romlatlan szivének jó indulatu áldozat-
ját mutatja be az édes haza oltárán. 

Ily ünnepnek voltam tanúja ma, márczius 
15-éuek negyvenegy éves évfordulóján,  melyet a 
csiksomlyói főgynin.  ifjúság,  élén az önképzőkörrel 
fényesen  ünnepelt meg. 

A t. szerkesztő urat van szerencséin úgy az 
ünnep prograninijáról, mint annak lefolyásáról  ér-
tesíteni. 

A prograinm következő volt: 1) '/a 8 órakor 
ünnepélyes isteni tisztelet. 2) „Szózat", énekli a 
gymn. férfikar  1'. Tima Dénes vezetése mellett. 3) 
Megnyitó. Tartja Wieder Gyula főgyrnn.  tanár. 4) 
„Talpra magyar", szavalja Bodó József  VIII, oszt. 
tanuló. 5) „Petőfi  hazafias  költészete". Felolvassa 
Péter János VIII. oszt. 6) „Sárgul már a jege-
nyefa  . ', énekli a gymn. férfikar.  7) „Élet vagy 
halál", Petőfitől.  Szavalja Dózsa Ferencz VIII. 
oszt. 8) Elbeszélés a 48-as időkből. Felolvassa 
György Dénes VIII. oszt. 9) Népdalegyveleg, énekli 
a gymn. férfikar. 

E programúi úgy összeállítását, mint lefolyá-
sát illetőleg méltó volt e nagy naphoz. 

Az ünnepélyes isteni tisztelet után, mely alatt 
az egész tanuló ifjúság  lelkesülve énekelte Kölcsey 
„Hymimsz"-át, a gymn. rajzterembe gyűltünk össze 
melynek falairól  örökzöld gályákból kirakva ezen 
jelszó mosolygott le: „Éljen a Haza"! 

Az ünnepélyt a „Szózat" nyitotta meg. Ez, 
valamint a többi énekek is Tima Dénes magister 
szakavatott vezetése mellett nagyon jól sikerűit. 
Wieder tanár tartalmas és találó megnyitója után 
Bodó József  VIII. oszt. megfelelő  hévvel és lejte-
lemniel szavalta Petőfi  „Talpra magyar" cz. köl-
teményét ; úgy ezen szavalat, mint a Dózsáé nagy 
tetszésben részesültek. Péter Jánosnak felolvasása 
„Petőfi  hazafias  költészetéről" egy olvasott és ér-
telmes ifjúról  tanúskodik, — gyönyörrel élveztük 
felolvasása  alatt izét az alapos tanulmányozás- és 
hangyaszorgalomnak, melylyel mozaikszerű szép 
müvét összerakta. György Dénes a 48-as időkből 
olvasott fel  értelmes történetkét, melynek kidolgo-
zása írójának tisztességére vált. Könyed nyelvezete 
s humoros előadási modora tetszésünket egészen 
megnyerte. 
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A programm befejezése  után Imets F. Jákú 
igazgató köszönetet mondott azoknak, kik ezen 
ünnepély megtartására ily szép sikerrel közremű-
ködtek és a t. közönségnek is, hogy az idö zor-
donsága daczára azt szíves megjelenesével emelte 
s a lelkünkben lángra gyújtott érzelmekből kifo-
lyólag éltette a hazát! A lelkes szót viszhangozva, 
a hazát éltetve távoztunk a teremből, telve levén 
szivünk örömmel az ifjúság  ily szép irányú és si-
kerű haladása fölött  s evvel együtt mindnyájunk 
szivében föllendült  a vágy és oliaj, hogy a műve-
lődő székely ifjúság  őrizze meg minden viszonyok 
közt ezen hazaszeretetét és legyen féltett,  szere-
tett magyar hazánknak a jövőben biztos támaszai 

Ón. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1889 márczius 15-
Ha végig tekintünk honunk múltjának örök-

eiuléktt lapjain, számos >.niény varázsa köri le 
figyelmünket,  s a nemesre hevülni tudó lélek le-
lánezolva csügge magasztos képek fönségén. 

Ily lélekemelő jelenet nemzetünk életében az 
1848-ik év márczius havának 15-ik napja. 

E nap az első ébredés, a szabadság tavaszá-
nak kezdete, a nagy tettek korának hajnala. 

A nép s a jog diadala teljes volt. Testvér-
testvért ölelt. A nemzeti lobogó sziliéit a legszebb 
jelszó: „szabadság, testvériség egyenlőség" diszité. 

Áldva legyen örökre e nap dicsőségének 
emléke. 

E nagy napot városunk is, (nagyközség) ha-
sonlóan a megelőző évekhez, fényesen  és kegye-
lettel ünnepelte meg. — 

Már a reggeli órákban a város (Mondom, hogy 
nagyközség, a Szedő), iinnepies szint öltött; ta-
raczklövések és a Rákóczy-induló hangjai jelezték 
a közönségnek a magyar nemzet nagy ünnepét. 

Délelőtt in órakor vonultak tel az egyesü-
letek zászlóikkal, melyeket nemzet i-szin szalag dí-
szített — az Isten házába: nemkülönben az ösz-
szes iskolák, képviseli'; testület, hivatalok és a je-
lenleg városunkban élő 48-as honvédek kiilön nem-
zeti lobogó alatt. - hol Ferenczy plébános fé-
nyes segédlettel mondott misét s a férfi  dalárda 
énekelt. 

Isteni tisztelet után a nagy közönség zsúfolá-
sig megtöltötte a városháza nagy termét; itt Lá-
zár Menyhért, diszmagyarba öltözve, mint a már-
czius 15-iki ünnepélyt rendező bizottság elnöke, 
nagyszabású s megható beszéddel az ünnepélyt 
megnyitotta. 

A városház nagyterme gyönyörűen volt fel-
díszítve s Kossuth Lajos nagy hazánkfia  arczké-
pével ellátva, mely a nemzet színeivel volt övezve. 

Az ünnepélyt a férfi  dalárda a ,,S z ő z a t" 
szabatos eléneklésével kezdette meg. — Ezután 
Todor Antal vezértanitó érzéssel szavalta el l'etöti 
„Talpra magyar!" czimü örökszép költeményét; 
utánna Gencsy Zehn.i k. a. ugyancsak l'etöfinek 
„Két ország ölelkezése" cz. költeményét, szavalta 
a legjobb előadással s a közönség elismerő 
tetszésnyilvánításai mellett; — Szacsoay Imre a 
„Mohácsi koldus"-t a műkedvelő zenekör kísérete 
mellett kitűnően és érzéssel énekelte el. — Meg-
előzőleg Görög Joachim örm. szertartású plébános 
tartott alkalmi felolvasást,  a melyet méltán az ün-
nepély fénypontjának  lehet nevezni. Felolvasását 
a közönség meg-megújuló éljenekkel kisérte 
Kossuth Lajos neve említésekor dörgő éljenzésbe 
tört ki. 

Az ünnepély bevégzése előtt a polgári iskola 
növendékei énekeltek alkalmi dalokat s az ünne-
pélyt a helyi műkedvelő zenekör a Kákóczy-in-
dulóval fejezte  be. 

Ezután mintegy 50 terítékű díszebéd volt 
Laurencynél, hol a hazafias  felköszöntök  egymást 
érték és a lelkes, a minden jó és nemesért ál-
dozni tudó közönség csak a késő esti órákban, a 
legszebb emlékekkel oszlott szét. 

Az ünnepélyen az összes hivatalok jelen vol-
tak, s az üzletek egész délután 2 óráig zárva 
maradtak. AW. 

Székely'Udvarhely, 183!». márra. IC. 
Az országszerte lelkes mozgalommá nőtt már-

czius 15. ünneplésének visszhangja Székelyudvar-
helytt is kegyeletes talajra talált. — A nagy nap 
estéjén, számtalan fáklya  fénye  közt, hymnuszokat 
zengett a polgári dalkör, majd Biró János szavalt 
és dr. Vajda Emil főrealisk.  tanár mondta el ha-
tásos motívumokkal telt hazafias  beszédét. A zi-

mankós ido 
számú közön 
elem volt tüll 
dúlt ki az egt 

Valóban ki. 
miniatűré a nag. 
zására képes a i 
meg is ragad min 
eddig nem avatt; 
pontjai közé szabat 
ban oly gazdag nap, 

A nap délelőtt,, 
nepély volt, hol főleg 
termet s űgy a szaval, 
kellemes benyomást te, 
a Kossuth-nóta átirata s 
ber Károly szabadságdala 
előadott dallama hatott leik 
s ismétlésre ösztönzék a dist "g\ált közönséget. 

Megjegyzendő, hogy a í.-in. bal.li. fogyni,  if-
júsága is kifejezést  adolt limiti köt élességén-k e 
hó lrt-án tartott rendes önkéjizököri gyűlésén. 
Zártköriileg, csupán a tanártestület jelenlétében 
zajlott le az egész s bár nem volt ének, zene, po-
litikai czélzás és felsőbb  ren I deieknek bírálása az 
iljnság előtt.: ni -gis igen sikerűit s Király Aladár 
VIII. o. t. feltünöleg  csinos beszéde, Gencsy Zoltán 
VIII. t. bravourral sza.alt. .,Talpra niigyai--,ja 
és Lukács József  VIII. o. t. ez alkalomra készí-
tett ódája kiváló mértékben megérdemlek a tanár-
testület általános tei íésn.,ilatkozat.it. 

s 
:llég 

.andó 
ilatok-

an is iin-
dték meg a 

emlékbeszéd 
jltakra. Főleg 

nikiilönben Hu-
ívii praecisitással 

eg s mélt.ó taps.-a, 

K U L ( » ^ T F É L É K . 
— Györffy Gyula dr. a karczfalvi  kerület 

orsz. képviselője a véderő törvényjavaslat 24. és 
25. §i;-ai lelett folyó  vita alkalmából f.  hó 14-én 
a javaslat ellen nagyon tartalmas és ki álló ügyes 
beszédet mondott. Már csak a k.-rü.e. választói 
közt nagyszámban levő olvasóink iráiu.i tekintetből 
is egész terjedelmében közölni olia|lottuk fiatal 
nagytehetségű képviselőnk jelzeit beszédéi,, de saj-
nálatunkra lapunk sziiktcrjcdclnic miatt csakis 
„Lapszemle-- rovatunkban és itt is csak kivonatos 
közlés által ismertethetjük az egészház által ro-
konszenvesnek ismert képviselőnk csinos szónok-
latát. 

- A esikszeredai műkedvelő-társulat a helyi 
..Kisdedóvó" javára f.  hó Ki-án kitűnő sikerrel 
adta elő Lukácsy Sándor népszínművét ,.A veres-
hajir'-t. - A szereplök nag, része elősző,- állott a 
lámpák előtt, s ennek dacz.ua az elöadas oly fo-
lyékony és összevágó voi!. minői, inak-.1, élőktől 
látni nem gyakran leli 'I A cziiiiszerepoen Eitlus 
Jakabné úrasszony fényesen  bebizonyította, hogy 
nem először jelent már in *g a szin-n; játéka meg-
győzött arról, hogy teljesen átértette amaz inten-
tiót, mely szerzőt a Szilaj Kata alakjának meg-
teremtésében vezette: dalai pedig arról tanúskod-
tak, hogy nem nagy terjed.'Imii, de kellemes hang-
ját ugy tudja hordozni, hogy az azokban rejlő 
érzelmek méltó kifejezésre  jussanak. — T. Nagy 
luiréué Boglár Ágnes szerepéiien kitűnően alakí-
totta a büszkeségében és becsületében mélyen meg-
sértett menyasszonynál lett leányasszonyt, ki a 
szeretett férfiúnak  szerelme daczára sem tudja meg-
bocsátani a rajta ejtett gyalazatot mindaddig, nug 
bálványozott gyermeke nem l'szi egymásba a meg-
hasonlott és li> évig haragoau volt p.irnak k -zel. 
— l'app Györgyné a módos özv. Sajgónét gya-
korlott színésznő módjára alakította s lianglioi-do-
zása és játéka teljesen megfelelt  a büszke paraszt-
asszonyénak, ki az ágrólszakadt veieshajíu famí-
liájába befogadni  a legvégS, nem hajlandó. — 
Szemes Borcsa özvegy ute szerepéiien La-
katos Mihályné a kac/.é,' I minden esetre 
férjhez  jutni vágyó as 'tluieii mutatta 
be és kitűnően éneke1 Klekné a szó 
teljes értelmében vett It, jelenték-
telen szereltében az '•calma mű-
kedvelői gyakorlót vitványát 
produkálni. — Z is Zsóti 
szerepét jól ell ez en-
gedelmes jó csait 
és intelmeit "lé 
tudja helye i 
tiizröl-pn 

Etelka 
padi 
bel. . i 

ink. Hazay veterán tagja már a mű-
löknek s olyan, ki ügyes komikumával de-

aségben tudja tartani a közönséget. — Gőzsy 
.̂ ipádra mást nem mondhatunk, minthogy igye-
kezzék minél gyakrabban a szinbadra lépni, liog. 
ugyanannyiszor találkozhassék a közönség osztat-
lan elismerésével, melyet magának a mostani péld. 
szerint bizonyára mindig kiérdemelni tud. — Balló 
Gábor Ferkét nagyon jól személyesítette és énekei 
igen kellemesek voltak. — Darvas Bélának azt 
mondjuk, hogy pályát tévesztett, mert annak, ki a 
színpadon annyira otthon vau, mint ő volt most 
és szokott lenni máskor is, állandóan a szinmnvé-
szetnél volna helye. — Tamás Béla, Román István 
és Gőzsy Ferencz kis szerepeikben jól megállották 
helyüket. — Elmondhatjuk, hogy derék műkedve-
lőink igen élvezetes estét szereztek a „Csillag-1 

nagytermében szorongott közönségnek. A darab 
rendezése gyakorlottságra mutatott, T. Nagy Imre 
rendezőt a mostani siker teljesen kárpótolhatta fá-
radozásaiért. — Előadás után 11 órakor tánezmu-
latság is volt, melyen a nagyszámú közönségnek 
csak egyrésze vett részt, de ez azután ki is tar-
tott világos virradtig. 

— A csiksieredai fogyasztó  szövetkezet ren-
des közgyűlését Csíkszeredában 1889. márczius 
31-én d. e. 9 órakor kezdöleg, Csíkszereda város 
tanácsházánál, a tanácskozási tereinben fogja  meg-
tartani, melyre a szövetkezet t. tagjai meghivat-
nak. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági jelentés és a 
zárszámadás beterjeszt ';'. 2. Felügyelő bizottság 
jelentése. 3. A felmentvény  iránti határozat. 4. Fel-
ügyelő bizottsági tagok választása. 5. Indítványok. 

— Vakmerő lopás a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróságnál folyó  hó 15-ére virradó éjszakán 
s e j t h e t ő t e t t e s a nevezett járásbíróság tüz-
in'íites pénzszekrényét, a járásbiró irodájából a 
loiyósój-a kihurezolta miiUán a inegkisérlett fel-
törés ne.a sikerült, azt helyére ismét visszavitte! 
A pénzszekrényen a inegkisérlett feltöréshez  hasz-
nált erőszak nyomai jól látszanak s a födélen  levő 
fogantyú  merőben leszakittatott. A vakmerő tettes 
sikertelenségét azzal kárpótolta, hogy az iromány-
szekrényt felnyitotta  a zárban hagyott kulcscsal s 
innen 3 frt  20 s egynéhány krt, egy uj tollkést 
és a járásbiró íróasztala kulcsait ellopta s az Író-
asztalt felnyitva,  az ott talált csekélyebb összegű 
pénzt is eltulajdonította, s ugy az Íróasztal vala-
mint az iroinányszekrény tartalmát üssze-visssza 
hinyva, ismét pontosan bezárta és a kulcsokat 
helyükre visszatette. A tettes a kézi nyomda he-
lyiségén k ablakán hatolt be, mely reggel nyitva 
találtatott. 

Gyergyószsntmiklósról a következő sorok 
közlésére kérettünk fel.  Tekintetes szerkesztő ur! 
Becses lapja 11-iki számának a „Gyergyói hí-
rek"' czimü rovatában, nem tudhatjuk rossz indu-
lat, gúnyolódás vagy tévedésből származott azon 
közleményre nézve czáfolatul  s egyidejűleg helyre-
igazításul csak anyit, leszünk bátrak kérni: mél-
tóztassék becses lapjában közzétenni, miszerint to-
lyó hó 5-éu elhalt boldog emlékű id. Wakár Ger-
gely uein kereskedő segéd hanem Gyergyószent-
íniklóson egy becsületben és általános tiszteletben 
7lJ-évet eltöltött önálló kereskedő volt. A tévutra-
vezetönek ezen néhány sorban legyen az igazság 
kellőképpen megvilágítva. Gyergyószentmiklós 1889 
márczius 14-én. Erauosz Bogdan, Dr Szentpetery, 
Merza Kristóf,  Kritsa Zoltán, itj. Drótos János, 
Lázár Antal, Kopacz Antal, Keresztes Gero, Lá-
zár Gyula, Giacomuzzi Baptiszt. (A levelezőt hiba 
nem terheli; a tudósításban „kereskedő agglegeny" 
szavak foglaltattak,  de én az „agg" szavat nem 
bírtam kiolvasni, s a legény szót segéd szóvá vál-
toztattam, s igy lett a „kereskedő agglegényből" 
„kereskedő segéd". Szedő). 

— Udvarhelyi hirek. A h e 1 y í f ő r e á l i s -
k o l a saját alumneuma javára 3 színielőadást ren-
dez az ,. Kgér", „Válás után" és „Ibolyafaló"  cz. 
darabbokkal. (Erről később többet.) Mint műked-
velők a kjvetkezö ismert személyek játszanak: 
Szabadi Zelma, Koncz Irma és Lotti, Gergely Ma-
riska (Cs.-Szl.-Simon), Flórián Sultána és btein-
burg l'epi. A férfiak  közül: Fankovich Gyula, dr. 
Vajda Emil, Halni Adolf  és Embery Árpád. — 
E I í s c h e r J ó z s e f  kir. tan. és tanker főigaz-
gató a helyi három iskola látogatására városunkba 
érkezett. — A h e l y i v a s ú t menetrendje e hó 
25-én megváltozik, hogy Brassó leié is legyen 
csatlakozás. Érkezik délben és indul délutáu 2 
yrakor. Így mindenütt várni kell és legkevesbbe 
sem helyi érdekű. 

Az „Eredeti Magyar Daltár" a Hoós János 
Ital nagy gonddal ének és zongorára készített ze-
• folyóirat  111-ík évfolyamának  2-ik füzetét  vet-

A tüzet 10 eredeti dalt tartalmaz. A lap előflzeté-
a: egész évre 6 frt,  félévre  3 frt,  uegyedévrtj 
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1 frt  50 kr, egyes szára ára 60 L 
B előfizető  után tiszteletpéklány. L 
szerkesztőségnél Déván (Hunyadin.) 

Valóban nagy áldás az emberiségre néz. 
azokra, kik ülő életmódút folytatnak  vagy kevés 
nálnak, I.oaer testvérek, budai Rákóczy-keserüvizi 
nagy része bizonyára tapasztalta mar magán a SÍ 
kellemetlen ég kínos érzését, melyet a rendetlen emé. 
kott előidézni. Ila cz beáll, rendesen egy vagy más s. 
kás alkalmazni, de a mely hatás nélkiil marad, mig va 
ember barát a Rákóczy-keserüvizet nem hozza javaslati 
ime, Ön egy kis pohár keserüvízet vesz reggel s ezzel i> 
az előbbi munka kedvelő, élctvidor emberré lesz, kituno 
vágygyal s friss  jó egészséggel; e mellett természetes bog. 
felebaráti  kötelességének targa szenvedő embertársának ezen 
biztosan ható s olcsó egyetemes szert, melynek csodalatos ha-
tását önmagán tapasztalta, jó lélekkel ajánlani. A fold  legtá-
volabb zugaiban is, a hol czivilizált emberek laknak a budai 
Rákóczy-keserüvizet, mint nélkúlözhetlen hazi szert, tel lehet 
találni, s ezen körülménynek lehet tulajdonítani, hogy I.ose-
tcstvérck mind az öt világrészben főraktárokat  allitotlak. Hogy 
a budai Kákóczv-keserüviz kiváló tulajdonságait kellő vilagi-
tásha helyezzük," utalunk a tizenkét kiállításon nyert dijakra 
és kitüntetésekre, nevezetesen Bécsben 187á-ban, l ívuleken 
1875-ben, Szegeden 187(i-ban, I'árisban ls78-ban. Sydneyben 
1870-ben, Székesfehérvárott  1873-ben. Melhourneban 18t>0-bau 
Majna melletti Frankfurtban  1881-ben. Triesztben 188-i-beu, 
Budapesten 1885-ben és Brüsszelben líSSÖ-ban, utalunk to-
vábbá a leghíresebb orvosok és vegyészek bizonyítványai es 
vegy-vizsgálataira, mint nemkülönben a liires londoni tanár 
dr. Tichborn Károly C. U. véleményére, mely szerint egyetlen 
forrás  sincs, a mely oly bőségben tartalmazna ásványsokat s 
hatásában oly biztos volna mint a budai Uákóczy-forrás.  Vé-
gül mint kétségtelen bizonyítékát a budai Kákóczy-keserüviz-
forrás  kiváló tulajdonságainak s hatásának csak azt az egy 
körülményt cmlitjiik fel,  hogv valamint a siker általában irigy-
Béget kelt, a páratlan budai Rákóczy-viznek is tá nadtak ili-
gyei, a kik kevésbé jótékony hatású vizeikre a bmlai Rákó-
czy-viz ntánzott etikettjeit ragasztják, s igy hozzák azokat 
forgalomba,  a mire a tisztelt közönséget már saját érdekében 
is, de a budai Itákóczy-keseriiviz jó hirneve érdekében is, 
figvelmcztetjük  s fel  kérjük, hogy a használat előtt meggyő-
ződni szíveskedjék az etikett valódiságáról. 

„Xagyar kereskedők évkönyve- cziinmel már Y-ik év-
folyamban  jelenik meg egy munka, melynek czélszerüseget 
eléggé bizonyítja az, hogy immár az Y-ik kötet jelenik meg. 
A csinos váizonkutésii könyv tartalomjegyzékéből tájékoztatás 
kedvéért közöljük a közetkező czimeket. 1> Vázlatuk lsvi. 
évi kereskedelmünkről. 2) Üzleti viszonyok Bosznia és ller-
i'zegovinában. 3) Mesterséges áralakulások. -I) Válságuk és 
azok okai. 5) Iparáiri válságok. (!) Tömegei forgalom  és kész-
fizetés.  7) Vasúti szabályzatok a kiilforgahmihan.  a) Az elmúlt 
év kartell- statisztikája. íl) A tisztességes reklámról. 10) A 
valuta helyreállításáról. II) A vasúti díjszabásokról. 12) A 
dohány egyedáruságról slb. stb. A kitüuő könyv függeléken 
csatolva van egy .Budapesti iitmutató-', inely a legkivá'nhh bu-
dapesti czégek névjegyzékét tartalmazza. A „Magyar kereske-
dők évkönyve" budapesti útmutatóval együtt bolti ára 1 Irt. 
BO kr. l.apunk olvasói azonban 1 frt  kedvezmény árban ren-
delhetik meg a „Franklin-Társulat" irodalmi intézetnél Buda-
pesten. (Egyetem utcza 4). 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 

Hogyan  tehetünk  szip in Ízletes  nietitűhagymára 
(szaporahagyma)  szert?  Ugy, lia e hagymának bok-
rát minden 2—3 évben felszedjük  s 3—i részre 
szétosztva, kövér, de nem frissen  trágyázott földbe 
ültetjük át. Oly helyre kell ültetni, a hol délben 
árnyékba lehet. Azonkívül tavaszszal a hagynia 
tövét korommal meghintjük, s a kormot földjébe 
később bele kapáljuk. Igy nyerjük a tojásrátottá-
nak és levesnek legízletesebb fűszerét. 

Itt  run az ideje,  ltotjy  a gyiimülcsüsbeii  is l.iii  ííl-
u'zzünk.  Az öregebb fákról  a mohot, az elhalt és 
levált kéreg részeket le kell tisztítani. A fa  tör-
zsét és vastag ágait, mész, marhatrágya és kevés 
hamnból álló habarékkal kell bekenni. A fa  körül 
a földet  a koronája szélességéig fel  kell kapálni 
jó érett trágyával behinteni, melyet tavaszkor az-
tán bekapálunk. Ha trágyalével öntöztünk, akkor 
azt négyszer annyi vízzel kell felhígítani.  Minden 
ágat, mely száraz, siirün áll, egymást horzsolja, s 
a koronába benyúl, jó tőben le kell fürészelni  és 
a sebeket jól kigyúrt agyag, marhatrágya, hamu 
és marhaszőrböl készült tapaszszal vastagon be-
mázolni. Szárazabb napokon a hernyózást is el le-
het végezni. Csak az ily módon kezelt fák  után 
lehet bőséges gyümölcsre számítani. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Márczius 13-án. 

Buza tiszta hektoliterje 
„ közepes 

Rozs 
Arpa 
TöriJkhnza 
Zab 
Borsó 
Lencse 
Fuszulyka 
Kása n 
Burgonya „ 
Marhahús kilogramm 
•Sertéshús 
Borbécshus „ 
Szalma mm. 
Széna mm. 
Okiir párja 
Tehén párja 
Faggyúgyertya kilogrammja 
Tűzifa  khm. (1 méter) 
Malacz darabja 

5 
4 
3 
3 
5 
9 

15 
16 
14 
16 
2 

frt  — kr 
- 75 , 

50 . 

50 

s 
79 
iráni 
vénysz 
határán 
ingatlanokbo. 

v̂ onat. 
mint telek-

«Üsikszentmik-
s József  csik-

szeuvedő elleni 
lés és járulékai 

.kszeredai kir. tör-
zentmiklós község 

,miklósi I. rész 169. 
„ó felerészre,  még pedig: 

sz. tjkvben a 424, 425, 426, 427, 428. hrsz. a. 
felvett  beltelek és kertre, a végrehajtási törvény 
156. §. alapján egészen, s igy nemcsak az András 
Józsefet  illető felerészre,  hanem az András Imrét 
illető felerészre  is 320 frt;  — továbbá ugyanezen 
tjkvben foglalt  következő ingatlanoknak András 
Józsefet  illető felerészre,  u. in.: 

ban ezennel megállapított kikiáltási árban az árve-
rést elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1889. évi május 15-ik napján délelőtti 9 
órakor Csikszentmiklós község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáráuak 10 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881. 60. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyininiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírokban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság, Csík-
szeredán, 1888. deczember 22-én. 

E r n í . 
tvszéki bíró. 

a 295. hrszám alatti kert felére  3 frt  50 kr; 
a 349. 4 frt  50 kr; 
az 5151. ii 4 frt  — kr; 
a (172. szántó 4 frt  50 kr; 
a 775. 4 frt  — kr; 
a 779. 4 frt  50 k;-; 
a 807. 5 frt  50 kr; 
a 983. » 2 frt  50 kr ; 
az 104U, HUI. lu> z. 1 1 frt.  kr; 
az 1(151, I(i52.- 21 lit kr; 
az 1 191). hrszám •> frt  50 kr; 
az 1375. 4 frt  5(1 kr; 
az 1597. 4 frt  50 kr; 
az 1632. 1 frt  50 kr; 
a 2152. kaszáló 80 frt  — kr; 
a 2496. szántó 3 frt  50 kr; 
a 2513. 1 frt  — kr; 
a 2515. 1 frt  — kr; 
a 2815. 3 frt  — kr; 
a 2954. 3 frt  — kr; 
a 3013. 5 frt  — kr; 
a 3017. 5 frt  — kr ; 
a 3127. 4 frt  — kr; 
a 3154. 12 frt  — kr ; 
a 3265. 4 frt  50 kr; 
a 3274. 4 frt  50 kr; 
a 3286. n 7 frt  50 kr; 
a 32911. r n n n "> frt  — kr]; 
a 3 535, 3,->36,3537. hrsz. a. SZ álltó '/a 1 2 frt  — kr; 
a 3512. hrszám a hitt i szántó felére  4 frt  50 kr; 
a 3575. 5 frt  — kr; 
a 3589. n » n » 3 frt  50 kr-

l'lgsz. 785—1389. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint csőd-

bíróság közzé teszi, miszerint vagyonbukott Gál 
János csíkszeredai kereskedő csődvagyonának azon 
ingóságaira, melyek a leltár 1—38 i folyószám  alatt 
vaunak, fenti  szánni végzéssel az árverés elrendel-
tetett, ennek a helyszínén leendő megtartására 
határidőül 1883. márczius 27-én d. e. 9 óra tűze-
tett. ki, mikor a bíróilag leltározott ingóságok a 
legüíbbet ígérőitek készpénz fizetés  mellett, becs-
áron alól is el fognak  adatni. 

A kir. törvényszék üléséből, Csíkszeredán, 
1889. inárczius 1(1-áll. 

V a j n a T a m á s , Z i p e r a , 
elnök. hjegyző. 

tíz. 78—1889. 

Hirdetmény. 
A Csikvánnegye magántulajdonát ké-

pező havasok, nagyobb terjedelmű rétek és 
kaszálók, tutaj kikötők, tutaj kötő-vesszők, ha-
lászat, vadászat az 1889. évi inárczius 
hó 2S-án (1. e. 10 órakor Tölgyesben, a 
kezelőhivatal irodájában, megkezdendő ár-
verésen szóbeli és zárt Írásbeli ajáulatok 
mellett 1883. május 1-től 1892. április vé-
géig terjedő 3 egymásutánt évre, a kezelő-
hivatal irodájában, a hivatalos órák alatt 
betekinthető árverési feltételek  mellett ha-
szonbérbe adatnak, — mely árveréshez ver-
senyezni kivánók, tisztelettel meghivatuak. 

Gyósztmiklós, 1889. márcz. I7-én. A 
megyei havasi javak igazgatósága. 

X J á , z á r ^ £ & n . y l x é T t , 
igazgató. 

i 
I 
f 

(4 -1>0). 

A nagyméltóságú  m. kir.  bel ügy miniszter urnák  53,888. számú tüzrendészeti 
konnányrerulelete  8. §-ának  teljesen  megfelelő  és több tűzoltó-egylet  által  ajánlott  s több 
község  által  megrendelt 

T t T Z O L T Ó - P E C S K E N D Ő K : - é s S Z E R E 3 C R Ő L : 
1 drb. soproni Seltcnhofer-féle  két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 

15 szánni f e c s k e n d ő 10 c/m henger-átmérő és előirt felszerelések-
kei, u. m.: 4 méter szivó-tömlő és G méter vezető kender-töniló', 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel  . . 

Klllön rendelendő t>0 méter, a magyar egységes csavarral ellátott I. 
minőségit kendertömlő, 6 rézcsavarral . . . 

1 drb vizho- '-^csi, pirosra festve,  vastengellyel, erősen vasalva, fel-
szc 
b 

lit. hordó, vasabroncsai és 1 drb 100 lit. káddal, 
'lemezzel bélelve . . 
'ön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-

frt. 
a, 2 végén vasalva, festett 

élezve és festve 
zu nyéllel, festve  . . . 

erős fokkal,  nyéllel, festve 
» » FI N . . . . 

3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

Fuvar Sopronból . . 

650 frt. 

117 frt. 

250 frt. 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
5 fit. 
6 frt. 

IG frt. 
54 frt. 

Összesen 1155 frt. 
megrendeléseknél 100'», írva tiz százalékot engedni, 
•an lel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány-

idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb 
kéazaéggel beu tazom aaját k ö l t s é g e m e n . 

és „Soproni Seltenhofer  Fr. fiai"  megbízottja. 
rencz nrhoz Ceik-K&rczfaMn  fordulni,  «^g ^ ^ 


