
IV.évfolyam. Csik-Szereda, 1892. uár 24. . szám. 

CSÍKI LATOK 
4<BserkeBZtŐBégi Iroda: * 
« Ceik-Szereda £ 
^ yi «Györgyjakab  Márton* 
•k k ö n y v k e r e s k e d é s e » « í+ 
• K b O T » 

^m lap szellemi részét illető (J 
« közlemények, >f 
«•lőfliattd  pénstk ét Ur-» 
3 iitíiik tolAraUk. » TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP. 

M E a J E L E N X E C S Z E K Ü - A - I S T . 

2 Előfizetési  ár: $ 
« Egész évre 4 Irt. 80. » 
* (Külföldre)  6 trt. J 
« Félévre . 2 frt.  40. J 
-fc  Negyedévre . 1 frt  20. » 

J Hirdetésidljak » 
J a legolcsóbban számitatuak.^ 
« Bélyegdijért külön minden* 
^ beiktatásnál 30 kr. £ 
t Nyílttéri czikkek 
£ soronként 10 krért közöl-
te tetnek. 

Felelős szerkesztő: D r . B o c e k o r B é l a . 
FŐMUNKATÁRSAK: H o c h s c h l l d L a j o s Gyergyóban. 

Kiadó tulajdonos: O-şrSrgrTjaJsa/b ^ l á r t o n . 
Vitos Mózes a központbau. Erabery Árpád Udvarhelymegyében. 

R e f l e x i ó k . 
I. 

Benne vagyunk a XIX. század utolsó 
évtizedében és megvagyunk magunkkal elé-
gedve : a század munkája, melyből tehetsége 
szerint minden halandó kivette részét, be-
csületére válik a szerencséseknek, a kiknek 
élete erre a nevezetes időszakra esett. 

De hogy is ne válnék becsületünkre ? 
Kiemeltük a minden sarkában ismert vilá-
got merev formáiból;  száműztük az antik 
világnézleteket; félredobtuk  a tradicziókat; 
hiszen mindezek elavultak s miként lehetne 
azokon megfelelő  modern institucziókat föl-
építeni ? Institucziókat, a m e l y e k b e D tudásunk 
szellemi hatalmunk és anyagi fejlődésünk 
minden erejét fogjuk  az uj század gyerme-
keinek bemutatni. Bemutatjuk nekik a pol-
gárosult világot, a hol az ember érvényesí-
tette egészben önmagát s birtokában van 
valamennyi néven nevezendő szabadságjogok-
nak; bemutatjuk neki képzőiníi vészetünk 
csodáit, literat urálikat, erőmíívi alkotásain-
kat, a mibeu ott állunk már. hogy csak a 
saját élő képmásunk mec.iauik u előállításá-
nak a mestersége, hagy maga utáu nemi 
kivánni valókat; vagyis bemutatjuk az em-
bert azon piedestálon, melyre a tereintés 
törvényei szerint följutnia  megadatott és a 
melyről már csak lefelé  viszen az út. 

Ide sem kellene talán irnom, hogy az 
önelégültség ily fokú  lázában szenvedő em-
bertársaink az optimisták irigylésre méltó 
nagy csoportját képezik. 

Benne vagyunk — mondják a túlsó 
oldalról — hiszen tényeket sem nem lehet, 
sem nem szükséges eltagadni, — benne va-
gyunk abban a nevezetes évtizedben, amely-
ben a rombolás munkája még befejezésre 
vár; be is fogunk  lépni a természet rend-

jénél fogva  az uj századba, de nem fölemelt  | 
fővel,  dicsőségtől sugárzó büszke tekintettel, 
de pirulva és szégyenkezve gyermekeink előtt, 
kiket egy hideg, minden nemesebb zománcz-
tól megfosztott,  üres világba kell bevezet-
nünk, hol látni lógják a természetes jellem- ; 
vonások hijján való XIX. századbeli „pol i 
gárf  korai vénségével, szííkkeblüségének, 
önzésének szánalmas mivoltában Nem is 
lesz szükség, hogy a jeles alkotások hosszú 
sorozatával előadjunk : ez az embernek csú-
folt  váz, melynek ábrázatán kifejezésre  jut 
a modern kornak valamennyi karakteriszti-
kus hitványsága, egymagában számot ad 
mindenről, a nunek szomorú dicsősége a mi 
nevünkhöz, tapad. 

Nem tagadom, ha több alternativa nem 
léteznék, csatlakoznám ezekhez a pesszimista 
túlzókhoz. — Hiszen az az állapot, melyet 
megszoktunk fejlődésnek  elnevezni, valóban 
csak giinynyal mondható terinészerü pro-
czesszusnak. El kell ismernünk, lio^y a tu-
domány nagyra halalr, egyet vesztettünk i 
csupán belőle : az ide.iliz.n i-r, a nu a mc- 1 
logseger, az eltelő lelkei .öntötte a remiik tu-
dományosságába, s <i mi a gyakorlati érté- j 
késit «síiéi hasznossá is bírta tenni a szőne- ! 
mesebb értelmében a szellemi produktuino- i 
kat, mert a/.ok átmentek az emberiség lel-
kületébe és szervezetébe. Nélkülözzük ke-
servesen ezt megfogyatkozást.  Elfogadóik 
ugyan az életviszonyok alakulását, el az 
intézmények berendezkedését, de csak addig 
és olyan mértékben, a meddig és minő ha-
tárig hasznot biztosithatunk általok magunk-
nak ; de ellene támadunk, mihelyest érdeke-
ink, anyagi önzésünk nem nyer bennök i 
kielégitést Ügyszeretetünk, fellángoló  lel- I 
kesedésünk kihamvad a durva materializmus j 
bálványa előtt. 

Hát ez kétségtelenül az uj idők mííve. 
Haladást mutat föl  és pedig hatarozot-

tan töb'j sikerrel a technika. Az eaib er 
szellem fényesen  elismertette hatalmit a 
külső világ elementumai fölött.  Mik járnak 
e.inek a fejlődésnek  nyomában, arra felel  az 
idő szomorúbb jelensége: aszocziálisták és a 
többi társadalmi frakeziók  mozgalma. 

Ezt is az uj idők teremtették meg. 
De határozott hanyatlás következett be 

a szépmdvészetek terén: s szépiroialo n 
minden ágában, a festőmttvészetben  éppsu 
ügy, mint a szobrászatban nincs, a ki a 
régi mesterekkel megmérkőzhetnék. Ezekhez 
járunk vissza szellemünket fölfrissíteni,  gon-
dolkozásunkat megnemesiteni, Ízlésünket fej-
leszteni és a görög márványok plasztikáját 
megcsodálni. 

A mit a mi szépmíivészetünk árul; az 
nem több a piaczi áruczikknél. 

Bizony nincs reá jogunk, hogy lármá-
san döngessük a XX. század kapuit. 

FoMlmive|é*Siik jövője. 
Alfalu,  ltí'JJ. február  19. 

A „Csiki Lapok" programmjához hiven 
foglalkozik  mindazzal, mi megyénket bár-
mely téren érdekli. 

Nézetem az, hogy jelenleg — az ará-
nyosítás és tagosítás küszöbén állva — 
nincs fontosabb,  közérdekübb tárgy, mint 
füldmivelésünk  jövője. E« és azon körül-
mény, hogy e lapok egyik közelebbi szá-
mában a középbirtokosság pusztulása került 
szóba, indított arra, hogy nézetemet e tárgy-
ban nyilvánítsam. 

Sokan látjuk és tudjuk azt, hogy nem-
csak a gentry-osztály, hanem népünk a tu-
lajdonképeni földinives  osztály sem tud ina 
a földmivelés  után megélni. Mi az oka en-
nek ? Az okot magunkban kell keresnünk, 
és megtaláljuk abban, hogy gazdáink, kü-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Ek7 l á u s éj. 

Egyedül ülök kicsiny szobámban asztalom-
nál, kezemben toll, előttem tiszta papir. 

Tizenkét óra! 
A lámpa homálya fényt  lövell szét; kivül a 

zngó szél meg-megrázza az ablakot, a kémények 
rémesen búgnak vissza a vad orkán üvöltésére. 

Bent pedig a síri csendet csak az óra egy-
forma  ketyegése s a kályhában vígan pattogó szik-
rák zavarják. 

Ott ülök, elmerengve; lelki szemeik előtt 
tarka képek űzik, hajtják egymást . . . Itt egy 
szép jelenet . . . mily kellemes amaz . ez mily 
megragadó! 

Ott . . . a kristálytiszta tó tükrében . . 
megtörnek a habok a sziklaparton a szivárvány 
minden színében két ifja  szív a csjlnakban 
. . . mily kellemesen ringatja el hozzám az illatos 
reggeli szellő a hárfa  mélabns hangjait . . 

De hah! ki kopog ily későn ablakomon ? ki 
zavar ez éjféli  órában . . . ki űzeti el a láto-
mányt? Újra kopog. 

Kinyitom ajtómat s egy sötét női alak lép 
be, sűrű fátyol  hull tagjaira, melyeket gyászos, 
fekete  ruha fed  el. Oda ül mellém s csengő, bús 
hangon kérdi: 

Nem ösmersz? 

— Oh igen ismerlek . . e hangok 
nem először hangzanak fülemben  . . ösmerlekjó 
lélek . . mond, miért jövél ez órában, midőn az 
idő vén fája  uj levelet hajt? Nem hallod mint 
nyög az öreg, mint fáj  meghalnia, s mint kaczagj a 
az if,u  a félénk  aggot. Vagy távozni akarsz tő-
lem Múzsám te is, a kiben összpontosítottam min-
den reményemet. Kiben bizhatom hát? Megcsalt, 
a hü barát, elhagyott a hiv szerető. Egyedül ál-
lok s most te is távozol ? 

— Nem, ne félj;  én hű maradok hozzád 
továbbra is, csak bátorítani jöttelek, kitartásra 
buzdítani, hogy vágygyal teli szived ne engedd 
csüggedni. Légy vig, csapodár; bus dalaiddal csak 
mosolyt keltesz irigy ellenséged sáppadt ajakára ; 
gnnyosan mutatnak rád szikár ujjaikkal, s szána-
koznak rajtad jó barátaid. Nem érzik az emberek 
fájdalmad,  ők csak örvendeni tudnak mással, de 
baját meg nem értik. 

Vannak napok, mikor csak kin, teher az 
élet; de el ne mo:id, hogy bű rág sziveden, s bár 
százszor nagyobb legyen a kin igy el nem pana-
szolva, tűrd tűrd . . hiszeu csak igy ta-
nulsz meg szeretni — gyűlölni. 

Szeretni, mint rózsa szereti töviseit; sze-
retni, mint a rezgő harmattól tündöklő virág az 
éltető napot, s gyűlölni mint csak ember em-
bertársát gyűlölheti. 

Mosolyogj, kaczagj, a hol kaczagnak, s köny-
nyezz, a hol könyek hullanak: boldogulsz, csak 
légy képmutató. Magasztalj mindenkit s meg ne 

lásd hibáikat. Bent pedig, bútól sajgó kebledben 
rejtsd el a fájdalmat,  felejtsd  e1 a kint. Csak irj 
örömmel, énekelj vigat, dalaidban az öröm árja 
zúgjon; kaczagj, a hol kaczagnak, könnyezz, hol 
könnyek hullanak s csak türj tűrj . . hi-
szen igy tauulsz meg szeretni — gyűlölni. 

Te nem ösmered a társadalmat; te eddig 
csak egy világot láttál: saját világodat. Barátod 
jó sorsodban lesz csupán s az a lény, a kiért csak 
dicsőségért áhitoz. 

Azért ne hidd, hogy egyedülsz állasz, tekints 
szét magad körül, van ki megért, ki vig dalaid 
hallva, sem vidul fel  rajta, ki veled érez, ki ma-
gadért szeret, kit hozzád vezérelek s te elfelej-
tesz gyűlölni, csak szeretni fogsz,  dalaid boldog-
ságról fognak  zengeni, elenyésznek a kínok, gyötrő 
bánatok, beheggednek sebeid sziveden s boldog 
leszel, csak bizzál . 

— Jó reggelt, ifjú  nr, hát itt aludt az asz-
talon ? 

Fölijedtem álmomból s a csodálkozó cseléd 
rémülten veté rám kérdő tekintetét. 

— Mi baja van, beteg? 
— Hagyjon magamra 
Ismét egyedül voltam. Rátekintettem az előt-

tem fekvő  papirosra, melyben csak e pár szó volt 
reszkető vonásokkal fölírva:  „türj . . türj . . . 
hiszen csak igy tanulsz meg szeretni . . . 

Piczi, 
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lönösen vidékünkről és megyénkről szólva, 
nem tudják földjeiket  helyesen művelni és 
földmivelésüknek  iránya tévesztett. 

Az igazat megvallva, hogy gazdáink 
földjeiket  helyesen művelni nem tudják, egy-
részt azon körülmény okozza, hogy birto-
kaik tagositatlanok. 

Az ugarrendszer, Tegyen az bár a hár-
mas határrendszerbe illesztve, csak a nagyobb 
rosszról a kisebb rosszra való átmenet, mert 
az ugar által nem adunk a földnek  semmit 
vissza abból, mit a terméssel belőle elve-
szünk ; még akkor sem, ha — miként he-
lyesen kellene — az ugarföldeket  is a ren-
des szántásokban részesitenők. — Az ugar 
által ugyanis csak arra segítjük a földet, 
hogy a benne meglévő, de még a növények 
által fel  nem vehető tápanyagok a jövőbe 
bele vetendő növény gyökerének felvehetők 
legyenek. 

De hiszen, gondolják olvasóim, mi trá-
gyát is hordunk földeinkre,  mely pedig 
•kész növényi tápanyag. Igen ám, de sajnos, 
nagyon kevesen vannak, kik elmondhat-
ják, hogy bár minden 8-ik évben meg-
hordatták földjeiket;  a mi trágyát pedig 
kihordatnak, az sem kellő értékű — mert 
eltekintve attól, hogy a takarmány, melyből 
az állatok termelik, silány — kezelése rosszul 
vagy éppen semmi módon sem történik, 
minek következtében legértékesebb oldható 
anyagai oda lugzódnak ki, a hová össze-
gyűjtötte kihordás előtt. Ez fel  nem fogat-
ván, elvesztegetődik. Igy van aztán, hogy 
a kihordott trágyaanyag korántsem pótólja 
a talajból 8 év alatt a termés által elhor-
dott anyagot, minek következése a talaj el-
soványodása, később podig egész terméket-
lensége lesz. 

Téves felfogás  az, hogy a földből  a 
tápanyagok mind ki nem fogyhatnak.  En-
nek ellenkezőjét szomoru példák bizonyít-
ják. Mivé lett Palesztinának Jeruzsálem és 
Sichem közötti egykor hires termékenységü 
vidéke, melynek népessége már Dávid ki-
rály idejében felülhaladta  az 5 milliót ? Ma 
az utazók tanúsága szerint, az egész terület 
18 óra járásnyira terméketlen, kopár homok 
sivatag, melynek lakossága félmillióra  olvadt 
le. Ehhez hasonló számtalan, meg számta-
lan példát hozhatnék fel  az ujabb történe-
lemből (Latíuin, Andalusia), melyek mind 
azt bizonyítják, hogy a folytonos  termelés 
és rosz gazdálkodás tönkrejuttatnak orszá-
gokat, népeket. 

Nem ellenszenvvel, de hálásan kell te-
hát fogadnunk  mindazon intézkedéseket, 
melyek arra hivatvák, hogy az okszerű gaz-
dálkodás elterjedjen, mert csak ezáltal tart-
ható fenn  a talaj termőképessége. 

Helyes, okszerű gazdálkodás tagositat-
lan birtokon el nem képzelhető, mert hogy 
csak a legfőbbeket  emlitsem: tagositatlan 
birtokon a gazda nem termelheti azon nö-
vényt, mely a talaj és éghajlati viszonyok-
nak legjobban megfelel,  hanem alkalmaz-
kodnia kell a helyi viszonyokhoz ; idő és 
munkavesztegetéssel jár tagositatlan birtokon 
a gazdálkodás; és legnyomósabb ok, mely 
a tagosítás mellett szól, az, hogy a váltó-
rendszer, mely helyesen alkalmazva az alább 
megemlítendő körülménynyel együtt legjob-
ban fenntartani  képes a talaj termőképes-
képességét, csakis tagositott birtokon alkal-
mazható. 

Az arányosítással kapcsolatban tehát a 
tagosítás keresztülvitele saját jól felfogott 
érdekünkben okvetlenül szükséges. 

A második körülmény pedig, mely az 
okszerű gazdálkodás útjában áll népünknek, 
de még némely értelmesebb embernek is 
ama hite, hogy nem kell a mezei gazdál-
kodást tai ülni. 

Honnan van e téves felfogás  éppen a 
mezei gazdálkodás iránt, mely az egész tár-
sadalmi épületnek alapja? 

A fő  ok abban lelhető fel.  hogy a 
gazdának az élő természettel levén dolga, 

C S I K I L Á P O K . 

mely az ember értelmi silánysága mailett is 
alkott és eremt, ez igcnmegnehe/.iti helyesen 
ítélni meg azon befolyás  mértékét, mclylyel 
az értelmesség hozzájárul a termés eredmé-
nyéhez. Ez okhoz járul még az, hogy a me-
zei gazdaság terményeinek mennyisége és 
minőségenagyban függenek  az időjárástól, itt 
még inkább háttérbe szorul az emberi be-
folyás  jelentősége és előtérbe lép az embe-
rek ama hite, hogy nem ők, hanem az idő 
a gazda. 

A képzett gazda azonban a természet s 
az életerő törvényeivel megismerkedvén, azt 
hasznosítani, működésében segíteni tudja s 
nem fog  bölcs nyugalommal, összedugott kéz-
zel vesztegelni s nem fogja  az eredmény 
okait kizárólag az időjárásba helyezni, ha-
nem igyekszik azt czélHzerü intézkedései által 
kihasználni s a mennyire lehet ártó hatását 
korlátozni. 

A gazdálkodás, a földmivelés  tudomá-
nyát is tehát éppen ugy, mint az ipar ke-
reskedés vagy más tud ományokat tanulni 
kell. — 

Második teendő mely által az okszerű 
gazdálkodás felé  közelitünk, népnevelésilnk-
nek ez irányban való terelése. 

Földmivelésünk irányát illetőleg, vala-
mint káros volna hazánk olyan vidékein, a 
hol a gabonafélék  dúsau teremnek, más 
növények termelését kezdeni, jóllehet sokszor 
kovés a gabonafélék  jövedelme is; éppen 
ugy káros és tévesztett irány azon vidéke-
ken, hol dúsan nem terein a gabona, mégis 
a szemtermelést erőszakolni. 

Vessünk csak Európa nyugoti, mező-
gazdaságilag előhaladottabb, országaira egy 
pillantást, nézzük meg földmivelésüknek 
irányát jelenleg s akkor tudni fogjuk,  hogy 
mi a teendőnk nekünk is e téren a jövőben. 

Európának mezőgazdaságilag legfejlet-
tebb országa Anglia. Ha röviden akarjuk 
Angolország földmivelésének  irányát jelle-
mezni. elmondhatjuk, hogy már régebbi 
időktől fogva  nem a szemtermelésre van a 
fősuly  fektetve,  hanem ipari, kereskedelmi, 
gyári növények termesztésére, s a hol ezek-
nek az éghajlati és talajviszonyok meg nem 
telelnek, ott mesterséges takarmánytermesz-
tés 8 ezzel kapcsolatban az állattenyésztés 
van felkarolva.  Gaboaaszükségletének nagy 
részét pedig beszerzi oly országokból, a hol 
fölösleges  gabonatermelés van, mégpedig az 
általa termelt növényekhez arányítva, igen 
olcsó áron. 

Német- és Francziaorazágban a nép — 
rég tagositva levén birtoka — az ugarrend-
szerre csak mint rég: rossz emlékre gondol 
vissza, mert a váltó-rendszer külllnböző ala-
kokban már hosszabb idő óta van gyakor-
latba véve, és inkább ipari, gyári, takar-
mánynövények termelése van a fordákba 
felvéve  B az állattenyésztés felkarolva.  Éppen 
igy van hazánk nyugotibb, mezőgazdasági-
lag fejlettebb  vidékein is, a hol különöseb-
ben nem kedveznek a gabonafélék  termelé-
sének az éghajlati és talaji viszonyok, 

Olvasóim e példákra mondhatnák azt, 
hogy a nyugati országok éghajlata nem olyan 
zordon, mint a miénk. Azonban vannak 
országok, például Északnéinetország, Cseh-
ország, Sweitz stb., melyek hasonló, sőt né-
melykor zordonabb időjárásnak vannak ki-
téve, mint a mi vidékünk. Kövessük tehát 
ezek példáját, a hol legelős, gyári, takar-
mányváltórendszereket, kerti gazdaságokat 
látunk, mert az ekép előállított termény 
vagy magában értékésebb a gabonánál, — 
vagy feldolgozva,  állatok által feletetve  sok-
kal nagyobb jövedelmet ad, mint a gabona. 

A földmivelés  fő i ránya  tehát nálunk 
a takarmány termelés kell legyen, mert talaj 
és éghajlati viszonyainknak ez felel  meg. 
Gazdálkodásunk az á l l a t t e n y é s z t é s -
re k e l l é p í t v e l e g y e n . A nép már 
maga rájött e tapasztalatra, mert jól tudja, 
hogy állatai azok, melyekből néha-napján 
pénzel. Azonban állattenyésztésünk a jelen 
viszonyok mellett tel nem virágozhatik, / 

10. •*•>. 

mert a községek jobb legelőiket kiadják 
árendába, s a melyet közös legelőnek meg-
hagynak, az a kora tivasztól késő őiuig 
tartó folytonos  és rendetlen legeltetés követ-
keztében úgy ki van soványodva, hogy 
még jó időjárás mellett is, területéhez képest, 
kevés állatot tarthat el, rossz időjárás mellett 
pedig a reája bocsátott állatok étlen vesznek. 

Az arányosítás és tagosítás mellett e 
téren is az értelmesség növelése gyökeres 
változásokat fog  előidézni, mert a „tudomány 
legjobb, leghívebb barátja a földnek,  leg-
derekabb vezére a munkának s legtermé-
kenyebb sokszorozója a pénznek," 

Fttskds  Jenő. 

P o l i t i k a i mozgalmak. 
A képviselőházból. Az újra alakított képvise-

lőház első ülését e hó 20-án tartotta meg. A kép-
viselők ezen ülésen olyau nagyszámban jelentek 
meg, bogy a megválasztott képviselők közül alig 
maradt el 20—25. Az ülés pontban 10 órakor 
kezdődött. Miután a mult ülésszak alatt megvá-
lasztott háznagy most már nem tagja a háznak, 
Szapáry Gyula iniuiszterelnök szólította fel  Csa-
nádi Sándort és Madarász Józsefet,  mint a kép-
viselőháznak ez időszeriat legidősebb tagjait, hogy 
a közülök idősebb szíveskedjék elfoglalni  az elnöki 
széket. — C s a n á d i Sándor a véu kuruez fel-
használta az alkalmat egy szive szerint való beszéd 
tartására s kijelentette, hogy ő Budára a fekete-
sárga zászló alá nem megy s miután nincs reménye, 
hogy az országgyűlés az országházban nyittassék 
meg: nem fogadja  el a korelnökséget. — Erre 
M a d a r á s z József  elfoglalván  az elnöki széket, 
beszélni kezdett s beszéde közben kijelentette, 
hogy majdnem 60 évre terjedő politikai pályáján 
azt tapasztalta, hogy a magyar nemzetből kiirt-
hatlan a szabad szellemben való haladás, az al-
kotmányos biztosítékokkal körülbástyázott szabad-
.s.igszeretet és mindenekfelett  Magyarország ön-
álló állami függetlensége.  Ezután a gyűlést meg-
uyitván, felhívta  a hat legifiabb  képviselőt, hogy 
foglalják  el a korjegyzői széket. Korjegyzökül je-
lentkeztek : C s á k y István gr., N á n á s s y Ödön 
P á 1 f  t'y-D  a u u Vilmos gr., S z i 1 y Pongrácz, 
Kemény Ákos br. és P u t n o k y Mór. Ezután 
elnök jelenti, hogy most kerülvén kezébe a mi-
niszterelnök átirata, mielőtt ennek felolvasását  el-
rendelné, kötelességéjek érzi kinyilatkoztatni, hogy 
a korelnökséget csak ugy viheti tovább, ha az o r-
szággyűlés megnyitása ugy történik, .mint azt a 
Verbóczy hármasHöayvének I. rész 91. §-a és az 
1818. évi 21. tcz, határozottan elrendeli. — Erre 
S z a p á r y gr. miniszterelnök kijelentette, hogy 
az országgyűlés megnyitása oly módon fog  meg-
történni, a mint az 25 év óta gyakoroltatík. A 
miniszterelnök kijelentése után Madarász elhagyta 
az elnöki széket s azt a korban utána következő 
J a n i c s á r y Sándor foglalta  el s nyomban fel-
olvastatta a miniszterelnök átiratát, melyben a 
korelnök a házzal való közlés végett értesíttetik, 
hogy a február  hó 18-ára összehívott országgyű-
lés ő Felsége által f.  hó 22-én déli 12 órakor fog 
megnyittatni. Ennek tudomásul vétele után a kor-
elnök kijelentette, hogy a legközelebbi ülés hétfőn 
d. u. 1 órakor lesz. 

A főrendiházból.  A főrendiház  e hó 20-án 
déli 12 órakor Bán ff  y Miklós gróf  korelnök-
sége alatt rövid ülést tartott, mely alatt a minisz-
terelnök átiratát hirdették ki. 

Az E J 1 Ü K fölhívása  pályázatra. 
A gróf  Kun Kocsárd alapítványából a m. kir. 

földmivelésügyi  miniszter és az tí. M. K. E lé-
tesítette algyógyi „Gróf  Kun Kocsárd székely 
földraives  iskola1* folyó  év április hó 1-én megnyí-
lik. Ez iskola czél|a: székely és csángó földuiives 
ifjakat  a mezőgazdaság minden ágában kizárólag 
gyakorlatilag kiképezni, hogy képesek legyenek sa-
ját kis gazdaságukat okszerűen kezelni, vagy 
pedig hogy nagyobb gazdaságban mint munkafel-
ügyelők, muukavezetök stb. nyerhessenek alkal-
mazást. A felvett  rendes növendékek a teljes in-
gyenes oktatáson kivül díjtalanul kapnak az isko-
lában teljes ellátást azaz lakást, élelmezést, fűtést, 
világítást, mosást; betegség esetén orvoslást; díj-
talanul kapjik a tau- és a szükséges gazdasági 
eszközöket s ezenkívül minden növendék szorgal-
mához képest a tanfolyam  alatt bizonyos összeg ke-
resésére képesittetik. 

A tanfolyam  két éves. — A két éves tan-
folyam  végén egy éves póttanfolyam  kezdódik, 
melybe oly jól végzett tanulók léphetnek be, kik 
vagy a kertészetből vagy az erdészetből kívánnak 
alaposabb kiképzést nyerni. Ezekéri az a birto-
kos, ki őket az ezen folyamba  lépésekor már 
szolgálatába veszi, fizet  148 frtot,  ebből 100 frtot 
az ellátásukra visszatart az iskola, 48 frt  pedig 
ruházatukra fordittatik;  az utóbbi összegből a ten-
maradó pénzt a növendék távozásakor megkapja. 

Felvétetik folyó  évi április hó 1-én 16 ingye-
nes és 4 künnlakó növendék, kiket a „Gróf  Kon 



1 0 . n f c n . O 8 1 K I L A P O K Február 24. 
Kocsárd székely fflldmives  iskola" igazgatósága czi-
men f.  évi márczius hó B-ig Algyógyra beküldött 
pályázataikra az E. M. K. E. Igazgató választ-
mánya vesz föl  s a felvételről  vagy elatasitásról 
f.  évi márczins 20-ig értesit. 

A pályázat feltételei  a következők: 
1. 'Az iskolába ingyenes növendékül 81—26 

év között a fö ldmives  osztályhoz tartozó, ka-
tonakötelrzi ttségüknek eleget tett, a m. kir. hon-
védséghez besorozott, — avagy hadmentes székely 
és csángó ifiak  fogadtatnak  be, a kik Háromszék-, 
Csik-, Udvarhely, Maros-Tordamegyei, illetve csángó 
községi illetőségűek. 

3. Az Algyógyra a jelzett határidőig, n. m. 
f.  évi márczins hó 6-ig benyitandó folyamod-
ványhoz csatolandó: 

a) keresztlevél, 
b) iskolai bizonyítvány, hogy az illető írni,olvas-

ni tnd, 
c) pályázó vagyoni állapotáról szóló hiteles bi-

zonyítvány, vagyontalanság esetén szegénységi bi-
zonyítvány, 

d) illetőségi bizonyítvány, 
e) orvosi bizonyítvány arról, hogy a .pályázó 

egészséges és a mezőgazdasági munkát elbíró test-
alkatú, trachomában vagy luesben nem szenved, 
védhimlővel sikeresen njraoltatott, vagy hogy a 
legutóbbi 5 év alatt valóságos himlőt állott ki, eset-
leg, hogy a törvény értelmében föl  van mentve a 
beoltás kötelezettsége alól. (A védhimlőre vonat-
kozó bizonyítvány híján a növendéket belépéskor 
az iskola orvosa újra beoltja. 

f)  Erkölcsi bizonyítvány, s ha az illető 3 kor-
osztályt kiszolgált katona, a katonai igazolvány is. 

g) Kiskorúság esetében szülei avagy gyámi enge-
délyről szóló nyilatkozat, hogy az illető az iskolába 
beléphet. 

h) Feleséges növendék, ha feleségét  illetve gyer-
mekeit Algyógyra hozza, ki kell mutatnia, hogy 
mi módon tudja felesége  fenntartania  magát. 

A befogadandó  tanulónak belépése alkalmá-
val egy ünneplő, egy hétköznapi, azaz a munkába 
való felöltő  ruhával, egy kalappal, darócz zekével, 
vagy ködmennel két pár fehérneművel,  lábbelivel, 
2 köténynyel és 2 törölközővel kell bírnia. Az 
iméntiből hiányzó fehérnemű,  vagy öltözéudarabokat 
az igazgató tanító a szobába helyezkedés előtt a 
befogadottal  együtt beszerezteti, esetleg számára 
későbbi munkakeresményének terhére előlegül be-
vásárolja 

A fölvett  és belépő növendék kötelezi magát: 
hogy bű lesz királyához, a magyar alkotmányhoz, 
utolsó lehelletéig magyar marad és a magyarság 
.érdekeit minden erejéből előmozditandja; hogy tisz-
tességtudó, Bzófogadó,  szorgalmas lesz, — ki kö-
telességének mindenkor megfelel;  — hogy a tani* 
táai időt teljesen kitölti, mit ha elmulasztana, azaz 
ba engedély nélkül előbb távoznék, köteles a reá 
addig az E. M. K. E. által fordított  költsége-
ket pontosan akár egyszerre, akár az egyesület 
igazgató választmánya által engedélyezett rész-
letekben visszatéríteni. 

A bennlakó 16 növendéken felül  a 4 künn-
lakó növendék lakásban, világításban és fűtésben 
nem részesül, de élelmeztetnek, ba minden hó 1 én 
9 forintot  fizetnek  az iskolai igazgató kezeihez. E 
növendékek kötelezettségei a bennlakó növendékek 
kel egyenlő. A pályázaton világosan kiteendö, 
hogy bennlakó vagy künnlakó növendék ohajt-e 
az illető lenni. 

Közhirré tétetik egyszersmind, hogy az er-
délyi részek oly vármegyéi, melyek alapítványi he-
lyűi évente 150 frt  fizetésére  kötelezik magukat, 
ez alapitványra egy megfelelő  korú, olvasni és írni 
tudó növendéket küldhetnek, a ki sziutén a jelzett 
oktatásban és ellátásban részesül. 

A pályázat eredményéről értesilelt, illetve 
fölvett  növendékek helyöket április l-ig AÍgyógyoq 
az iskola igazgatójánál való jelentkezéssel elfog-
lalni tartoznak. 

Kolozsvárt, 1892. február  12. 
Az Igazgató Választmány nevében : 

Gróf  Bethlen Gábor, Sándor  József. 
elnök. t alelnök, mint főtitkár. 

L E V £ L £ Z E M . 
Blróvákaztás. 

Csik-Sientk irály, 1692. febr.  90. 
Biróválasztás volt vagyis akart lenni Csik-

szentkirályon 1892. február  20-án. De mintán a 
főszolgabíró  olyan három egyént jelölt, kik a le-
zajlott képviselőválasztások alkalmából viselkedé 
Bükkel ellenszenvet ébresztettek maguk iránt: 
egyetlen biróválaszló polgár sem akadt, ki haj-
landó lett volna szavazatával a jelölteket a vá-
lasztások alkalmával szerzett érdemeikért a birói 
tiszttel megbízni s igy habár sehol a világon 
szükségesebb nem volna, mint nálnnk hogy mielébb 
erélyes biró állittassék az elhanyagolt községi 
(igyek élére, — de mivel utóvégre is a bírónak 
nem egyes személyek, hanem a község érdekeit 
kell szolgálni, a biróválasztás aligha fog  addig 
sikerülni, mig a főszolgabíró  a három között leg-
alább egyet olyant nem jelOl, kiben a község vá-
lasztói megbízhatnak. — Más szóval itt a köz-

ségi vagyon kezelése nagyon siralmas lábon állván 
olyan biró kell, kinek elég ellenőrkö léíi ereje le-
gyen éppen azzal szemben, kinek hivatalból lenne 
kötelessége ellenőrködni a községi vagyon keze-
lése fölött. 

Ama jelöltökben, kik a válásztások alkal-
mával annyira kiviselték magukat, nem talál a 
község kellő biztosítékot. Megkezdte elégelni a 
személyés érdekek szolgálatából ránehezülő di-
csőséget. " —ss— 

F A B fii  A M G. " 
A gyergyiizentmlklósi kaszinó-bál. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1692. február  21. 
A farsang  uapja már leáldozóban van s ná-

lnnk csak most kezdődtek meg a bálozások. A 
rövid sort a kaszinóbál nyitotta meg f.  hó 20-án. 

Az aranyszélű meghívón 30 rendezői név, 
élükön 3 elnökkel volt kitéve csábitónak. A 30 
név hivatva lett volna felpezsdíteni  a vért, meg-
dobbantani a szivecskéket, megnyerni a mamák s 
papák hajlandóságát, s a mi legfőbb,  biztosítani a 
hölgyközönséget, bogy 30 bátor és jóvérű harczos 
fog  küzdeni a parketten a kaszinó bál régi jó hí-
réért és dicsőségeért. 

I)e a rendezőknek talán fele  sem jelent meg, 
s a várt publikum is csak felerészben  ment el. 

Máskor mindez máskép volt. — Nem volt a 
meghívón a rendezők légiója s volt báli közönség, 
mert vonzott a valódi vidámság az ő egyszerű s 
mégis kedves külsejével. 

A mostani bál után azt mondják sokan, hogy 
kaszinóbálunknak csak múltja van, de jövője nincs. 
Igaz, hogy a múltra gyönyörrel gondol vissza 
mindenki, mert hajdanában olyan volt e bál, mint 
a természet leánya. Vidám, pajzán, a lelkében s 
szivében volt a csillogó fény  s gazdagság. 

De hát persze az idő nagyot fordult!  A csil-
logás, a fény,  a gyöngy a szivekből egyszerre 
csak ruhára s frizurára  került. Az idő kilopkodta 
belülről a díszt s rárakta a külsőre. A természe-
tes leányból divathölgy lett, eltelve azon gondo-
tattal, hogy neve, rangja igy kívánja azt. Lett 
tehát sleppes bál; a sleppnek pedig nagy és ké-
nyelmes hely kell és sokakat kiseper a teremből. 

Persze, tán némelyek elrejtik bálunk népte-
lenségének valódi okát s azt mondják, hogy a 
járvány, több s általában a társadalom deprimált 
hangulata mindennek az okozója, 

Bármint legyen is, elég az hozzá, elteltek a 
régi szép napok! Ma már a hegedű is iukább sir 
a bálban, mint örvend. Nótája itt is az lett: 

„Nem úgy van most, mint volt régen!" 
Csak egy-egy régi húrról száll el a régi nóta 

Báli ruba, fjuuia 
Ne legyen óp hajnalra, 
Mert evvel luou ki törődik, 
Zene, láucz szól kivirrad tg i. 

Hátha a régi hur visszacsalja a régi jó időt. 
Kaszinónk idei bálján 18 pár tánczolta az 

első és második négyest, a harmadikat 12. Éj-
félkor  már oszlani kezdett a publikum. 

Ott voltak : Csiky Dénesné, Demeter Domo-
kosáé, Giaccomuzzi Baptisztné, Jakab Józsefné, 
Jakabfl  Bogdáuné, Lázár Menyhértné, Lukácsfy 
Zakiné, dr. Szentpéteri Kristófné,  Vákár Lászlóné, 
Czáráu Berta, Eránosz nővérek, Fehér Véri, Gö-
rög Rebi, Karácson Linka, Lieb Ida, Medgyesy 
Vilma. 

A bál sajátságát méltatva, el kell ismernünk, 
hogy az szép, elegáns és fényes  volt, de csak en 
miniatűré. A kisszámú közönség éjfélig  vidáman 
mulatott. A hölgyek igen csinos tánezrendet kap-
tak a rendezőségtől. 

A defleziten  nem töprenkedtek a rendezők, 
azt a mellényzsebböl is kivágjak, csak legalább 
kétannyi lett volna a közönség. — Óhajtandó is, 
hogy seuki se maradjon el a „tündéri éjszakairól 
s ezt jövőre ilyenformán  kell rendezni; mert ta-
lán sokan nem is gyanítják, hogy minő nagy ér 
dekek piacza egy „tündéri éjszaka." Minő kedves 
és tontos viszonyok kezdődnek, szövődnek és fej-
lödnek ilyenkor, melyek egész jövö fölött  határoz-
nak. Hadd találkozzék minél több rokonsziv, hadd 
kapjon kedvet a házasaágra minél több ifjú  és 
agg legény 1 

Bizton hisszük, hogy ugy lesz jövőre is, mint 
volt régen s az én itju barátom is, ki már erősen 
elhatározta, bogy megházasodik, de szerencsétlen-
ségére valamely apáuak s valamely epedő szivecs-
kének, a bál előtt véletlenül meglátva a boltban, 
amint egy bálra készülő menyecske csupán a báli 
rnha kelméért kílencz ropogós tízest tett le a 
pndlira, ijjedtében felfogadta,  hogy nem házaso-
dik meg; mondom, bizton hiszem, hogy jövőre 
éppen az hozza meg neki s talán még sok másnak 
a kedvét a házas-ágra, a mi elvette. Es én előre 
is gratulálok a kötendő frigyekhez.  Krónika*. 
= K Ű L Ö X F Ü L É K . 

— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 
C s i k s o m l y ó r ó l nevezett czélra 3 frtot  küld-
tek lapunk kiadóhivatalához. Ezen Összeget az 
ottani főgimnázinm  V. osztályának minden szépért 
és nemesárt lelkesülni tudó növendékei adták ősz-

sze. Itt közöljük a derék ifjak  névsorát: Nagy 
Tstván 33 kr, Wellman Géza 30 kr, Csiszér Imre 
és Gencsi István 20—20 krt, Bedő Joachim 16 
kr, Sántha András 12 kr, Bálint Vilmos, Czikó 
István, Drágos Arisztides, Ferencz Gyula, G.gő 
Lajos, Glósz Ernő, Kászoni Alajos, Kovács Zsig-
mond, Mihály Mátyás, Pál Alajos, Prékup Sándor, 
Simon Rezső, Sándor Gyula, Sipos Károly, Wéger 
János és Zánder Károly 10 - 10 kr. — C s i k-
S z e n t d o m o k o s r ó l Kedves István a neve-
zett czélra 1 frtot  juttatott kezünkhöz. A nemes 
szivü adakozók fogadják  a szent ügy nevében leg-
szívélyesebb köszönetünket. Eddigi gyűjtésünk fő 
összege: 319 frt  61 kr. azaz h á r o m s z á z t i -
z e n k i l e n c z fo r in t  és 61 kr. 

— Kineveiés. Dr. B á l á s Endre gyula-
fehérvári  theologiai tanár az ottaui papnövelő in-
tézet alkormányzójává neveztetett ki. Sok szeren-
csét a jól megérdemlett előléptetéshez ! 

— Állami segély. A csikmegyei Olt-szabá-
lyózó társulat részére a főldmivelési  miniszter 2000 
forint  állami segélyt utalványozott ki a felmerülő 
költségek részben való fedezésére.  A segély az ér-
dekelt birtokosság körében nagy örömet okozott, 
mert tetemesen le fogja  szállítani a járulékokat, 
melyek már eddig is holdanként közel 7 forintra 
rngtak. 

— Uj kőrlelkósz. A csikmegyei ev. ret. kör-
lelkészség csíkszeredai állomására az ev. ref.  egy-
ház főhatósága  által B i t a y liéla brassói má-
sod lelkész neveztetett ki. Az uj lelkész állomá-
sát még e hét folyamán  elfoglalja  s beigtatása 
nagy valószínűséggel a jövő hó első vasárnapján 
fog  megtartatni. 

— Jótékonyság. Az országos „Vereskereszt" 
egyesület helybeli fiókja  e hó elején 3 segélyezés-
re méltó szegénynek 5—B forintot,  tehát 15 fo-
rintot utalványozott ki. Ezen kivül 30 forintnyi 
összegből ruiianemüeket vásárolt 19 szegényebb 
sorsú iskolás és óvo.lás gyermeknek. A nemes 
tett önmagában leli meg jutalmát és nem szorul 
dicséretre, ennek daczára örömünknek adunk ki-
fejezést,  hogy ezen jótékonyczélu egyesület a hely-
beli szegények gyámolitását is felvette  program m-
jába. 

— A polgári olvasókör mulatsága. A hely-
beli „Polgári Olvasó Kör" márczius hó első 
napján a városháza nagytermében és mellékhelyi-
ségeiben zártkörű tánczmulatságot rendez. A mu-
latság tiszta jövedelméből a kör könyvtárát fogják 
gyarapítani. Belépő díj: Személyjegy 50 kr, csa-
ládjegy 1 frt.  A jótékony czél előmozdítására fe-
lülfizetések  is szívesen fogadtatnak.  A mulatságot, 
melylyel a farsang  itt minálunk valószínűleg befe-
jeztetik, ajánljuk az érdeklődő közönség figyelmébe. 

— Szomorú végű táncimulatság. A csiktap-
loczai véres verekedésnek, melyről a fentebbi  czim 
alatt lapunk mult számában megemlékeztünk, má-
sodik áldozata Kócsis András is 4 napi kínos vo-
naglás után, e hó 17-ére virradólag kiszenvedett. 
A kél meggyilkolt testvért e hó 18-án helyezték 
örök nyugalomra közrészvét mellett. A fő-fő  büuös 
Imre István — daczára a csendőrség előtt tett 
beismerő vallomásának — bűnét — a mint érte-
sültünk — a legnagyobb arczátlansággal tagadja. 
A megérdemlett büntetést azonban aligha fogja  ki-
kerülni,.miután társai egyértelmüleg rábizonyítanak. 

— Tanitógyülés. A gyergyói róui. kath. ta-
nító-egyesület márczius 3-án Ditróban a népisko-
lánál tartja második rendes közgyűlését. 

— A vigyázatlan pénzügyőr. Folyó hó 19-én 
a helybeli pénzügyőri laktanyában egy valószínű-
leg ujoncz pénzügyőr a biztos fegyverét  tisz-
togatta. — A fegyver  tisztogatás közben elsült s 
az éppen véletlenül arra járó szakácsnét súlyosan 
megsebesítette. A szakácsné a kórházban fekszik,  a 
vigyázatlan pénzűgyőr retteg a következményektől. 

— A rakonczátlan taploczaiak. A csiktaplo-
czai lakosság egyrészét, úgy látszik, megszállotta 
a gonosz szellem. Még a mult hó 14-éu elkövetett 
kettős gyilkosság által okozott rémület és köz-
megbotránkozás jó formán  le sem csilapult s már 
is ujabb kihágásokról és rakonczátlankodásokról 
veszünk tudósítást. S z á s z Károlyt a csiksom-
lyói gimnázium derék tanárát e hó 16-án Csik-
Taplocza végénél megtámadták. Hogy tényleg nem 
bántalmaztatott, azt csak az illető lélekjelenlété-
nek és nála levő fegyverének  köszönheti. A fegy-
ver megpillantása lehűtötte a támadók tüzét s igy 
Szász Károly tanár ép bőrrel menekülhetett. A 
rakonczátlankodókat ajánljuk az illetékes főszolga-
bíró ur figyelmébe. 

— A kászonaltui bál. A mint minket onnan 
értesítenek, igen jól sikerült tánczmulatság foiyt 
le e hó 20-án Kászon-Altizben. A szépen feldíszí-
tett báltermet igen nagyszámú közönség töltötte 
meg; ott volt a régi Kászonszéknek szine, java. 
Jó muzsika mellett tulciapangó kedvvel rakták a 
tánezot. A négyeseket 50—60 pár tánczolta. A 
tánezoló közönség a hajnali órákban oszlott szét, 
a kik nem tánczoltak, azok még jobban kitar-
tottak, mert még késő délelőtt is énekelgették a 
kedvencz nótát: „Ej, haji göndör a babám." A 
rendezőség és Balázsi Lajos (csíkszeredai jegyző) 
tánezrendező gratulálhatnak maguknak. Igy irja 
ezeket Kontorás, ki egyébiránt a tudósításért sza-
vatol. 
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— Farsangi mulatságok Gyergyóban. G y e r-
g y ó-S z e n t-Mi k 1 ó s on a kereskedői kör f.  hó 
27-én tartja meg bálját, melynek nagyobb sikere 
végett aíbuzgó rendezők azon fáradoznak,  hogy 
többen jelmezben is vegyenek részt. A fiatalság 
bálja húshagyókedden: — a tűzoltók népies táncz-
mnlatsága pedig 27-én lesz, melyet a községház 
nagytermében fognak  megtartani. - A gy e r-
g y ó d i t r ó i olvasókör az iskola-épületben f. 
hó 27-én saját pénztára gyarapítására zártkörű 
tánczestélyt rendez. Belépti-díj: személyjegy 1 frt, 
családjegy 3 frt.  A mulatság sikerét biztosítják a 
rendezőség élén állók nevei. 

— Melyik olcsóbb? Ezt kérdezi a legtöbb 
ember, midőn valamit venni szándékozik. Ezt a 
kérdést teszi fel  magának igen sok gazda is a 
vetés idejének közeledtével, mielőtt a szükséges 
magot megrendeli. Lapunk nagyszámú gazdaolva-
sói iránt való figyelemből  szivesen szolgálunk e 
kérdésre felelettel,  mely csak ugy szólhat, hogy 
a l ego lc sóbb az, a mi leg jobb , mert mi-
nél jobb a mag, annál jobb termést ad. A ki te-
hát olcsón akar venni, az olyan czéghez fordul-
jon, a mely a legjobb árút szállítja. Ilyen czégnek 
ismerjük Mauthner Ödön magkereskedőt Budapes-
ten, a kinek nevét különben az ország határain 
tnl is jól isin<-rik s a kinek üzlete éppen feltétlen 
megbízhatóságánál fogva  minden irányban oly nagy 
mértékben kiterjedt, hogy méltán sorolhatjuk az 
ó- és njvilág legelsőrangu magkereskedéseivel egy 
osztályba. Magvainak feltétlen  megbízhatóságáról 
magunk is többször meggyőződvén, szivesen ajánl-
juk a tavaszi vetés közeledtével a termelő közön-
ség figyelmébe. 

Szerkesztői -üzenetelE: 
P. J. urnák. A küldöttet köszönjük és a mint tetszik 

látni már fel  is használtuk. ígért kftzremunkálását  szivesen 
fogatújuk  a tisztelettel kérjük, hogy jövii. e nézve az iraniló 
czikkelyek bosszúságának megállapítása cz> Íjától — méltóztas-
sék tekintetbe Tenni lapunk tér- és időbeli korlátozottságát 
s lehetőleg cz szolgáljon zsinonnértékttl. 

Oi. B. urnák. A meglehetősen idegen hangzása név-
ben a hetüket többféle  módon kombináltuk, de a valódira 
nem tudtunk rájönni. Más Alkalommal a kisérő tevelet tessék 
saját nevével alájegyezni. Mi szerfelett  il i s k r é t e k va-
gyunk, tehát á r u l á s t ó l nem kell tartani, különben is 
munkatársainkat szeretjük ismerni. A verset ntszármaztatjuk 
szépirodalmi mellékletünk vezetőiének, amnk sorsáról ő log 
intézkedni. A prózát később talán fel  fogjuk  használni, ha 
majd  egy alkalmas estimet találunk, miután a dolgozat hom-
lokáról ut közben lekopott, vagv a mi valószínűbb talán oda 
BC ÍRÓDOTT. 

T. 3. Az előfizetés  akkor sem lesz késő. A rejtvénye-
keta szépirodalmi melléklet vezetője vette kezéhez, lla bevál-
tanak : közöltetni fognak.  l>c türelmet kérünk, mert' ezen 
fajtából  rengeteg anvag áll rendelkezésünkre 

B. F. Az előbbi üzenetet tessék megszívlelni. 
Cs. F. urnák. Megkaptuk, 'ierszíike miatt csak jövő 

dámunkban ad Itatjuk. 

A . I d e l u t r i i w i z á s a 
ilrimu, 1693. február  17. 

25 83. 50. 71. 21. 

H I R D E T M É N Y . 
Gyergy.'.-Borszék községében, saját tu-

lajdonomat képező lakliáznt, udvarral és jól 
bekerített veteményes kerttel és egy holdon 
feltlli  kaszáló területtel 

szándékozom és pedig a legjulányosabb 
áron 2000 frt  a/az kétezer forinton. 

A nevezett birtok a Ditróbói kijövő út 
és az oláhtopliczai út között fekszik.  A 18 
méter hosszú kőalapon épült falláz  teljesen 
jókarban van; alatta 4 osztály kőpinczével. 
Az épUlet jó forgalmú  helyen levén s igy 
alkalmas kereskedelmi helyiségnek is meg-
felel. 

Venni szándékozók alólirt tulajdonosnál 
bővebb felvilágosítást  nyerhetnek a vele az 
egyezséget is megköthetik, a minek meg-
történte után a lakás azonnal a vevő ren* 
delkezésére bocsáttatik. A ház eladása csa-
ládi okok miatt történik, a mely okokat kí-
vánatra a vevővel bővebben is közlök. 

Gyergyó-Borszék, 1892. január 28-án. 
(3_8) JMoluár András, 

birtok-tulajdonos. 

H I R D E T M É N Y . 
Gyergyó Ditró r. kath. egyházközség 

tanácsa közzéteszi, hogy a (Csikmegye) 
Gyergyó-Dítró község határán fekvő  ,Ti-

nóvá" őserdőből templomépitésrc kiszakított 
949 58 katasztrális hold erdőterületi keres 
kedelmi fenyőfáit  1892. luáiczius 10-én 
d. u. órakor az iskolaépület nagytermé-
ben másodszor is árverezés alá bocsátja az 
1891. decz. IV én sikertelenül megtartott 
árverezés feltételeinek  föntarfásával. 

Felhívjuk árverezni szándékozókat, ho*y 
zárt ajánlóleveleiket 5000 forint  bánatpénz 
csatolása mellett 1892. márczíus 10-én d. u 
3 óráig alattirt elnökséghez adják be. 

Az árverezés részletes föltételei  és az 
eladás tárgyát képező erdőtáblák szakszerű 
rajzai a plébánia irodájában betekinthetők. 

A feltételek  kívánatra egyeseknek is 
megküldetnek. 

Gyergyó-Dítró, 1892. febr.  18. 
Az egyháztanács nevében: 

Takó János s. k, Köllő János, s. k., 
egyháztanács-elnök. egyhaztanács-jegyző. 

Sz 3365—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
a gyergyószentmiklósi Hitelintézet részvénytársa-
ság végrehajtatónak gyergyónjfalvi  Ambrus Péter 
végrehajtást szenvedő elleni 250 frt  tőkekövete-
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén levő, Gyergyó-Ujfalu 
község határán fekvő  agyóujfalvi  1317. sztjkvben 
A. f  1-5. rdsz. 379, .381/,, 363f3,  383/j, 385. 
és 387. hrszámokra 442 írtban ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi márciius 
hó 29 ik napján d. e. 9 órakor Gyergyó-Ujfalu 
község hivatalos házánál megtartaudó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla 
nok becsárának lO ô-át készpénzben, vagy az 

1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek e bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállitottl szauályszerü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi decz. 
hó 25-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

ICÖllő XgrnAcz, 
kir. aljbiró. 

Sz. 4266—1891. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai királyi törvényszék mint te-
Iekkvi hatóság közhirré teszi, hogy csikmadéfalvi 
végrehajtatóuak Román Jánosnak odavaló Juhász 
Árnn végrehajtást szenvedő elleni 29 frt  71 kr. 
tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
Csík Madéfalva  község határán fekvő,  s az ár-
verési hirdetményben megnevezett ingatlanokra 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1892. évi április hó 14-ik napján 
délelőtti 9 órakor Csik-Madéfalva  községházánál 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni száudékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredában, 1891. évi november 18-án. 

S z a c s v a y I m i é , 
kir. tvszéki biró. 

M E G H Í V Ó . 

A „Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetével szövetséges 
Gyergyói Első Mezőgazdasági Előleg-egylet mint szövetkezet" 

í. év márczitH 10-éu csütörtökön <1. e. 9 órakor Ditróbaii, az iskola épület 
nagytermében tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak 

A tanácskozás lárgya i : 
1) Igazgatósági jelentés az 1891. évi üzlet eredményről. 
2) Felügyelő bizottsági jelentés. 
3) Felterjesztett zárszámadások felülvizsgálása  és a felmentvény  megadása. 
4) Felügyelő bizottság választása.*) 
5) Indítványok.**) 

*) „33. §. A közgyűlésen minden egyleti tagot, — tekintet nélkül üzlet-részeinek számára — 
egy szavazat illet. Szavazatok akár személyesen, akár pedig valamely erre meghatalmazott egy-
leti tag által gyakorolhatók, azonban minden egyes egyleti tag csakis egy megbízást fogadhat  el. 

Választásoknál és személyt illető kérdésekben öc egyleti tag kívánatára titkos szavazásnak 
van helye egyébként a szavazás nyíltan történik. 

**) 34. §. h. Az igazgatóság és felügyelő  bizottság javaslatai, valamint bármely egyleti tag 
indítványa, ha a közgyűlést megelőzőleg 14 nappal az igazgatóságnak írásban beadattak. 

Gyergyó-Ditró, 1892. febrnár  hó 14-én. 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1892, 


