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Az uj korszak hajnalán. 
irta: Bartalis Ágost. 

Unnepies, komoly lassúsággal bontako-
zik ki a tavaszi verőfény,  az éltető napsu-
gár az unalmason hosszú tél lomha ködéből. 
Az alant fekvő  sikok, folyók,  patakok föl-
szabadultak a hatalom békói alól. a közsé-
gek, házak, visszanyerték rendes formájukat 
és a kellemetlen tél egyik eleme a hó, már 
csak a magasan fekvő  hegyek sziklavárait 
uralja mint egy-egy figyelő  őrszeme valami 
kísérteties ellenségnek. 

A természet örök életében ezt a meg-
ujulást tavasznak mondjuk. De nemcsak a 
természet, hanem a nemzetek és népek éle-
tében is van megujulás, vart tavasz. Csak-
hogy mig a természeti világban ez minden 
évben törvény szerint ismétlődik : addig a 
nemzetek életében a megujulás csak nagy 
időközönként következik be. 

Csikvármegye feje  fölött  már régóta 
uralg a dermesztő ştirii, lon.ha köd s annak 
eloszlatására annyi időn át hiába vártuk a 
meleg napsngárt. 

Igaz, hogy másfél  ezredéven át jó for-
mán a magunk emberségéből éltünk, jól esett 
a magunk verejtékes munkája után sütött 
barna kenyér, nem volt kényelmetlen a durva 
kender ing, nem volt szükségünk sem brünni 
posztóra, sem bécsi vigánóra. Megtértünk e 
hegyes-völgyes területen egymással at.yafi-
ságosan és ha néha-néha kii őrt belőlünk az 
ősi virtus : ismét megbékéltünk s nem ad-
tuk a, szomszédnak tudtára. 

Ámde idők multán nagyot fordult  a vi-
lág kereke. A körülöttünk megváltozott vi-
szonyok megváltoztattak minket, is. Még Íz-
lik ugyan a barnakenyér, (különösen ha 
más nincs) de már a tejhez kávé is járul, a 
kender ing csak szolgalegénynek való, da-
rócz zekébe csak nem jarhat az ember urak 
közé, és ugyan hogy lehetne „németest" 
tánczolni szőttes rokolyába. 

S aztán a mi fő,  egyenes és nem egye-
nes adókat, különféle  bélyeg és jogilletéke-

ket, ebadót, útadót, rovatait, doktort, pati-
kát kell fizetni  s isten tudja még miféle  köz-
terheket hordozni. Pedig a föld  nem növe-
kedett, hanem a népesség szaporodott s a 
határ elaprósodott, az erdőtörvény a fával 
való kereskedést határok közé szoritotta. Mi-
ből tudja fedezni  mindezen kiadásokat az a 
székely, kinek egyedüli jövedelemforrását  a 
még most is primitiv szántás-vetés képezi ? 

Elkövetkezett az idő, hogy a magunk 
emberségéből már nem élhetnénk meg a 
változott viszonyok folytán.  Be kell követ-
keznie az uj korszaknak, a mely kiragadva 
mostani nyomasztó viszonyaink közül, jöven-
dőnknek biztos alapját megvesse. 

És én már érzem ezen uj korszak kö-
zeledését, látom derengeni bérczeink közt 
egy jobb jövő hajnalhasadását 

Az 1871 -ik évtől fogva  napról-napra 
kisértő birtokrendezés itt-ott a kivitel stá-
diumába jutott; a mezőgazdaságról és mező-
rendőrségről szóló 1894. évi XII törvény-
czikk helyes alapokon és bölcs mérséklettel 
való végrehajtásával reményünk lehet gazda-
sági életünknek jelentékeny föllendüléséhez 
Helyenkint a nyers anyagok, különösen a 
fa-  és agyagnemüek feldogozására  kisebb-
nagyobb ipari telepek keletkeztek és a ké-
szítmények t.ovas/.állitására n e m s o k á r a 
m e g é r k e z i k a vasút mely a brassó-
sepsi-szentgyürgyi vone ból kiindulva, átszeli 
Alcsikot, s Csik-Szeredán, Gyimesen át ösz-
szeköttetést létesít Romániával. 

De állapodjunk meg itt s vizsgáljuk 
meg komolyan, mit nyerhetünk mi ezen 
vasútvonallal ? 

Ez a vonal Brassó felé,  kerülő uton 
összeköti ugyan Csík megye egy részét a bu-
dapest-predeáli fővonallal,  de azért a nyugati 
nagy forgalomba  nem fog  bevonni minket 
s nem hoz közelebb a központhoz, az ország 
szivéhez. A helyett ezen, inkább hadászati 
érdekekből fontos  vonalrész egy levezető 
csatornát képez Románia felé,  mintha csak 
Bukarest volna a mi fővárosunk  és nem 
Budapest. 

Évtizedek óta vesződik az ország a szé-
kelykivándorlással, minduntalan hangoztatják, 
hogy a fölösleget  nyugatra, az anyaország 
belsejébe, vérszegény részeibe kell terelni és 
ime a vasútvonal kiépítésével egy levezető 
csatorna áll elő a székelység számára k e-
1 e t r e. Általános közgazdasági és nemzeti 
szempontok parancsolják, hogy a kormány 
ne halogassa tovább a szászrégeni vonalnak 
tervezett kiépítését, s ezzel az egész székely-
ségnek a nyugati világforgalomba  való be-
vonását, mert e nélkül csak fél  munkát vé-
gez, mely a csiki részeknek nem hozza meg 
a várva-várt eredményeket, nemzeti szem-
pontból pedig épen az emiitett okok miatt 
aligha kárt nem tesz. 

De a szorosan vett helyi érdekeket te-
kintve is joggal elvárhatja mindenki a kor-
mánytól, hogy a vármegyének oly tekinté-
lyes gyergyóí részét több mint 50 ezer la-
kósával, dúsgazdag márványtelepeivel, nagy 
kiterjedésű erdőségeivel, világhirü borszéki 
vizeivel stb. ne zárja ki továbbra is a világ 
piaczárói, ne engedje a levegőben függni, 
hanem építtesse ki sürgősen azt a vasutvo-
nalrészt, melyre ugy az országnak, mint a 
vármegyének oly égő szüksége van. 

Ha egyszer az megvalósul, akkor a vár-
megye jövőjének, uj korszakának alapja le 
van téve. Akkor az a liajiialfeny,  mely ma 
még csak távoli bérczeinek élén dereng: 
mint egy ragyogó nap egész pompájában 
fog  megjelenni, hogy örökre világosítson a 
Rabonbánok szent vize partján, dicső hadas 
Imák népének. 

Ámde minden uj korszak halomra dönti 
a régi világ ideáljait, sőt. néha nagymérvű 
rázkodlatásokkal is jár Az embernek szinte 
rosszul esik és szivéig hatol az a gondolat, 
hogy a vasút megérkezésével vége lesz a 
vártnegye pátriárkális életének, tiszta szé-
kely jellegének és vége lesz eddigi i 11 e-
t e t l e n s z U z i e s s é g é n e k . A költészet 
helyét elfoglalja  a kapzsi önérdek; a ked-
ves csalfaságán  mélabúsan síró furulya  pa-
nasza helyett a hándlé zsidó rikácsoló hangja 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Levél a csifcsomfyói  főgimnázium  tanuló ifjúságához. 

Kedves ifjúság  ! 
Megkaptam a meghívót, a mely hiriil hozta 

nekem a távolba, miszerint önök a esiksoinlyói róm. 
kath. főgimnáziumnál  fenálló  önképzőkörnek 2"> éves 
jubileumát ünnepelik meg. 

Midőn szives megeinlékezésökéit köszönetet 
mondanék, nem mulaszthatom el pár sorban meg-
emlékezni a negyedszázadot élt önképzőkör kelet-
kezéséről. 

Mielőtt erre térnék, azt jegyzem meg, misze-
rint én az önképzőköröknek barátja vagyok és nem 
tartozom, valamint sohase is t.irloztam ama táhorí i. 
mely a tanuló-ifjuságuak  e téren kifejtett  buzgolko-
dását haszontalan időpazarlásnak szokta tokinteni. 

Az ifjú  tudományszomjas szellem minden te-
hetségének a hasonlók között  való megnyilatkozása 
valósággal lelki szükséglet, a minek kielégítésére a 
jól rendezett önkpézőkörök nyújtják első sorban a 
kedvező alkalmat. 

Akárminő lelki állapotban rejlik oka, tény, 
hogy a nyilvánosság előtt szerepelni vágyunk és 
midőn e vágy megvalósítására megteszsziik a szük-
séges lépéseket, mindig azzal a kérdéssel állunk 
szemben: mit mondanak működésűnkhöz az egy-
korúak ? 

Ha a még  kéróbbi időben i« a kartáxsak bírá-

latát tekintjük főképpen  becsvágyunk igazi mérle-
gének : mennyivel inkább kell, hogy az ifjúkorban 
o gondolatból merítsük munkálkodásunkhoz a lel-
kesedést. 

Mikéut az ember egy kis világ a nagy világ-
ban : ugy az önképzőkör egy kis társadalom a nagy 
társadalombun. 

Heeses e kis társadalom, mivel az ifjú  embert 
a nyilvánossághoz szoktatja, önálló goudolkodásra 
vezérli és alkalmat nyújt arra, hogy az iskolában 
szerzett ismereteknek a gyakorlati téren való érvé-
nyesítését megkísérelje. 

li gondolatok vezérelték tekintetes Adorján 
Imre kiérdemiilt főgimnáziumi  tanár urat, midőn 25 
évvel ezelőtt a esiksoinlyói iskolánál az önképzőkört 
megalapította. 

Még most is előttem a képe, mily lángoló lel-
kesedéssel buzdított minket — az önképzőkör első 
munkásait tevékenységre a fajunk  csiuosodásáért oly 
ritka, nagy buzgalommal eltelt, melegkeblü férfiú  s 
miként igyekezett minket rábeszélni arra, hogy az 
önképzést minden irányban megkezdjük : maga is 
hajlandónak mutatkozott közénk állani munkásnak, 
csakhogy annál inkább rábírjon az általa pengetett 
szép és magasztos elvek felkarolására. 

Össze is állottunk néhányan Mihály Ferencz, 
•lanesó Beuedek, Bánfl  Zsigmond és magam az alap-
szabályok kidolgozására. 

Ugy a hogy meg is csináltuk azokat. 
Aaenban a magam rwaérúl piroukedáauttl kell 

bevallanom — annyival inkább, minthogy azutáni 
életem az önképzés nehéz és fárasztó  munkája kö-
zött folyt  le — miszerint lelkesedésünk nem volt 
méltó visszhangja ügybuzgó tanárunkénak. 

Nem értettük meg az intencziót, vagy mi okon 
történt? nem tudom megmondani, de annyi igaz, 
hogy már a kővetkező évben oly csekély érdeklődés 
mutatkozott bennülik az ügy iránt, miszerint az ön-
képzőkör kevés vagyonát — a mi egy szekrényből 
és az abban elhelyezett pár könyvből állott — alig 
akartuk megtűrni osztályunkban, a hetedik osztály 
tantermében. 

Különösen kifogásunk  volt egy az önképzőkör 
szekrényében elhelyezett „Franczia Nyelvtan" ellen, 
melynek tanulására kedves tanárunk nem győzött 
eléggé buzdítani. 

— Minek való nekünk az a nyelv ? Megélünk 
mi a nélkül is: — mondogattuk — s bele se néz-
tünk a franczia  nyelv szabályait tartalmazó köny-
vecskébe, pedig tekintetes Adorján tanár ur éppen 
ennek a tanulásában kívánt nekünk segíteni. 

Mennyire bánthatta kedves öregünket a kö-
zöny, a melynek tespedő fagyát  lángszavaival nem 
volt képes keblünkben felolvasztani  I 

De elégtételt nyújtott ezért neki az idő ós 
éppen én általam, a ki szintén közönyösen fogad-
tam volt akkor meg nem értett és azután soha meg 
nem hálálhatott jóakaratú utasításait. 

Elmondom őszintén miként törtónt. 
Egy történeti lsaaksteám alatt &it vatum 
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ver fel  ábrándozásunkból, s az élet ezer, 
változataiban mind csak a kincskeresők lá-
zason fáradozó  alakjait fogjuk  felismerni. 

Ébren legyünk és vigyázzunk, nehogy 
ez az idő készületlenül találjon. A világos-
ság nyomán ezerenként jőnek elő sziklaodu-
ikból a rejtelmes lények s mint a költő 
mondja: „a népek ronda söpredéke föl  kel 
nyugat felől."  Őrizzük a minden józan fel-
fogása  mellett is tapasztalatlan s könnyen 
hivő székelységet a beözönlő idegenek ki-
zsebelése ellen. A községi elöljáróságok szi-
gorán őrködjenek a törvény és nép érdekei 
felett,  mert habár az idegenek között igen 
sok jóravaló munkás, iparos, kereskedő van, 
de igen nagy azok száma, kiknek egyedüli 
czéljuk a zavarosban halászni, a nép és köz-
ségek nyakán élősködni s aztán mint a sáska 
— ha már élelmet nem talál tovább ván-
dorolni. 

A fák. 
C s í k s z e r e d a , május 14. 

Nem az erdők fáiról,  nem a tűzifáról  vagy 
épületfákról  akarunk beszélni, süt nem is azokról 
a fákról,  a melyek vannak, hanem azon fákról,  a 
melyek nincsenek. 

Csíkszereda város nemes tanácsa és képvi-
selő testülete azt tanítja, bogy egy fa  még nem 
erdő, s azért rá se gondolt idáig arra, hogy a 
város valamely utczáján bár egy fát  ültessen va-
lahol, okoskodván ugy, hogy abból az egyből ugy 
sem lesz erdő s ha egyenként többet ültet is, ab-
ból sem lesz erdő. Már pedig a fa  csak akkor ér 
valamit, ha az erdőt képez s lia azt mindjárt le 
is lehet vágni. A lábán nem ér semmit. 

Mintha hallanám a képviselőtestület egyhangú 
zsommogó kárhoztatását arra, a ki elé merné hozni, 
hogy,a városnak legalább egyetlen fő-utczáját  be 
kellene ültetni fákkal.  S mintha újból haragosabb 
zsummogás törne ki arra, a ki azt merné felhozni, 
hogy Szereda város mégis csak halad s ezen ha-
ladásában lépést is kellene tartson legalább a leges-
legkisebb városokkal, melyeknek utczái és alkal-
masabb terei be vannak fásitva.  Hiszen talán nem 
nagy szégyen Szereda városra, ha összehasonlítjuk 
Udvarhelylyel, avagy Eereszturral, mely városok-
nak ntczái szépen be vannak ültetve fákkal.  Sőt 
Keresztár nem is város, csak nagy község s igy 
az összehasonlítás által azok ízlését is kielégítjük, 
kik Szeredát is azzá akarták tenni. S ime, még 
az a nagyközség is elkövette azt a rettentő külö-
nösséget, hogy Dtczáit befásitotta  szépen. 

Elképzelem, hogy a képviselő-testületi zsum-
mogás minő viharban törne ki akkor, ba valaki 
ezt a témát azzal is indokolni akarná, hogy utol-
jára eljött az ideje annak is, hogy a város szépí-
tésére is adjunk valamit, mert Szeredába napról-
napra csak ugy gyűlnek az idegenek, kik ide egy 

észre, hogy egyik igen kedves tanítványom elmo-
solyodott. 

Megvallom nem csekély mértékben bántott a 
jó flu  arczán megjelent mosoly és pedig annyival 
inkább, mivel óráimra igen lelkiismeretes készült-
séggel szoktam megjelenni. 

Nem állhattam meg, hogy k-czkeóra után kér-
dést ne intézzek az ifjúhoz  : mondaná meg, mi esett 
oly jól neki előadás alatt, talán nem nyerte meg 
magyarázatom a tetszését ? 

A kérdezett egy ideig himezett-liámozott, de 
midőn látta, hogy én mindenképpen tudni akarom 
ama röpke mosoly születésének az okát, szórói-szóra 
ezeket válaszolta: 

— Igazán nagy élvezettel liullgattain mindig 
a tanár ur előadásait. Az országnak egy pár gimná-
ziumában még megfordultam  mint tanuló és mond-
hatom, hogy seholse hallottam szebb előadásokat a 
történelemből; mint minőket a tanár ur tart. Azon-
ban megbocsát — ugy tünt fel  nekem, mintha a 
mai előadásban egy [franciaországi  helység nevet 
hibásan ejtett volna ki. 

— Tud ön francziául  ? — kérdém. 
— Tudok — feleié  nyugodtan. 
Miképpen orvosoltam meg a tauári tekintélye-

men ejtett sérelmet és mi mindent elkövettem bot-
lásom hetyrehozására, nem is tudnám előszámlálni 
hamarjában. 

£szembe jutott ekkor nekem a csiksomlyói 
üképaOkör tulajdonát képért szekrény és az abban 

kis pénzmagot hoznak s ezek kedvéért is kell 
valahára valamit tenni, hogy a város szépüljön s 
abban jól találják magnkat az idegenek is. Mit? 
— A jövevények kedvéért ? . . . Azokért nem te-
szünk semmit! A trunkusoknak nem kell fa,  a 
jövevény pedig járjon békével! Fizesse meg a jó 
házbért, ö maga pedig lóduljon innen! Még csak 
az kellene, hogy a sok jövevény azok alatt a fák 
alatt sétáljon, a melyeket a truukusok városa költ-
ségén ültetnek és ápolnak! 

Tréfás  egy dolog lenne ilyenformán  a fák 
kérdését a képviselőtestületben előhozni és megvi-
tatni. De hát minden tréfának  legalább fele  való 
levén s ba azt mondjuk, hogy a tréfa  is maradjon 
helyben, de a fákra  is kellene gondolni, ennek 
már fele  sem tréfa. 

Legelőször is a város polgármesterére apel-
lálunk ezen kérdésben, ki egy izben már sikerrel 
lánczoltatta meg a jövevényeket azon czélra, hogy 
a trunkusok városa megvilágosodjék (értem a lám-
pásokat) ; fordítsa  meg most leleményességét s ha 
akkor megtánczoltatta a jövevényeket, most lágyít-
sa, vagy csendesítse le a trunkusokat a fák  czél-
jaira s ültettesse be legalább a nagy utczát, mely 
elég tágas is, elég széles is arra, hogy rajta két 
szép sorfát  lehetne ültetni. Ha van olyan közmon-
dásbeli fa,  melytől az erdő nem látszik, lehetne 
komolyan azért is ülhetni fákat,  hogy azoktól a 
város ne látszódjék. 

A vármegye igazán szép példával jár elől. 
Már két parkot létesített és tart fenn  telkei előtt 
a nélkül, hogy a városnak csak egy krajczár hoz-
zájárulását is igénybe vette volna. Meg is érjük 
néhány év alatt, hogy egy idegen minden bizony-
nyal a vár-utczát és annak környékét fogja  Sze-
reda városnak tartani s nem azt az utczát, amely 
a tulajdonképeni város, mely mellesleg megint ar-
ról hires, hogy széles utczáját az állam, mint ál-
lamutat tartja lenn és gondozza. A város tehát 
— mint ilyen — tulajdonképen semmit sem tart 
fenn,  legfennebb  évenként kidobolják, hogy a jár-
dát „minden ember leseperje". Azt a járdát, me-
lyen épkézláb ember sem sárban, sem porban iiem 
szokott járni, mert járhatatlan. 

Az Isten szerelmeért, már végre valahára 
gondolni kellene valamit Csíkszereda város szépí-
tésével is! Tegye tul már magát valami uton mó-
don a város nemes tanácsa a képviselőtestület ősi 
makacskodásain s gondoljon ki már valamit, hogy 
ez a város ne csak épületeivel szépüljön, hanem 
hogy látszódjék már rajta valami városi jelleg más 
oldalról is. Hagyja a polgárságot, hadd vesződjék 
a regále kártalanítás összegének tulajdonjoga fe-
lett ; de e közben ne várja azt a sült galambot, 
hanem ha másként nem tud haladni és tenni, 
nyomja ki azt a pótadót a regáléval vesződök 
nyakába. A polgármesternek és vele a tanácsnak 
súlyos felelőssége  van a város haladásával szem-
ben. Tegyen eleget ezen felelősségnek! 

általunk ejtészen uj állapotban ott hagyott „Fran-
ezia Nyelvtan" és lesújtó önvádat éreztem magam-
ban a miatt, hogy kedves tanárom buzdító szavaira 
nem hajtottam akkor, a mikor időm lett volna ama 
nyelv megtanulására. 

Csak arra emlékezem a fennebb  mondott ese-
mény következményei közül, hogy haza menve a 
lakásomra, elővettem a leáuykáiin „Franczia Nyelv-
tau"-át és őszülő fővel  átlapozhattam azt, nehogy 
ismét az elmondotthoz hasonló kellemes meglepetés-
ben lészesüljek valamelyik tanítványom részéről. 

Az önök áltnl rendezett szép ünnepély hire 
arról győzött meg engemet, hogy azóta bizonyára 
elszakadt az a „Franczia Nyelvtan" a használat kö-
vetkeztében, a melyet mi ki sem nyitottunk volt akkor. 

Adja Isten, hogy \igy történt legyen 1 
Tanuljanak is kedves ifjú  barátaim ! Képezzék, 

műveljék magukat és fogadják  meg különösen azon 
tapasztalt férfiak  utasításait, kik saját kárukon ta-
nulva — szorgalmas munkára ösztönzik önöket. 

Saját tapasztalatomból mondhatom én — a ki-
nek minden mesterek segítsége nélkül sok minden-
félét  össze kellett és kell tanulnom és a ki ennél-
fogva  — ugy látszik — egész életemben önképzó-
köri tag leszek — miszerint nincs lehetetlen az em-
beri szellem elótt, mindent meg tud tanulni az em-
ber : ha erős akarata van. 

Használják fel  mindenek felett  szellemök gaz-
dagítására az ifjúkor  verőfényes  idejét, nehogy ké-
sőbb az életgondok fellegeivel  küzködve legyenek 

i megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

Cs.-Szereda, máj. 13. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága rendes 

havi ülését Mikó Bálint főispán  ur távollétében 
Becze Antal alispán elnöklete alatt ma tartotta 
meg, melyen először vett részt Csikvármegye ujon 
kinevezett tanfelügyelője,  kivel, valamint a most 
közelebbről kinevezett pénzügyigazgatóval szem-
ben a bizottság bizalmát kifejezvén,  mindkettő ki-
jelentette, hogy igyekezni fognak  eljárásukkal a 
jövőben is arra magukat érdemesíteni. 

Az egyes szakelőadók jelentéseiből kiemeljük 
a következőket: 

A megye alispánja bejelentette, hogy a mult 
hóban 728 ügydarab érkezett alispáni iktatóra 8 
abból 708 ellátást nyert; továbbá kiadatott 5300 
drb marhalevél, 6 drb fegyvei-szabadalom,  15 drb 
15 napos és 360 drb egy éves útlevél. 

A csendőrség 14 igazolatlan határátlépést, 
10 lopást, 2 testi sértést, 1 magánlak megsérté-
sét, 1 tüzesetet, 1 jövedéki kihágást, 1 hadköteles 
szökevény letartóztatást és 1 éjjeli csendzavarási 
esetet jelentett ba. 

Bejelentette továbbá alispán ur Ferenczy La-
jos gyergyószenlmiklósi szolgabíró elhalálozását 
azon megjegyzéssel, hogy az üresedésbe jött állo-
más az e hó 25-én tartandó törvényhatósági gyű-
lésen töltetik be, valamint azt is, hogy a belügy-
minisztérium által engedélyezett számtiszti és köny-
velői állás főispán  ur által Billó Gábor és Ambrus 
Dénes személyében e hó 1 -ével betöltetett, s ezek 
helyébe irnokokul llajnód József  és Fülöp Alajos 
neveztettek ki. 

A megyei főorvos  jelentése szerint az ápril 
havi közegészségi viszonyok a megelőző havinál 
kedvezőbbek voltak. 

így a roncsoló toroklob 5 községben ural-
kodott, hol megbetegedett 21, gyógyult 12, elhalt 
6 egyén, vörheny is csak 4 községben mutatkozott 
36 betegedási é-f  9 halál esettel; kanyaró 2 köz-
ségben lépett fel  50 betegedési és 1 halál esett'-) 
s mivel ezeu betegség Szárhegyen inkább az elt-iui-
iskolás gyermekek közt uralgott, az iskoláztatás 
is be lett szüntetve. 

A megyei közkórházban 63 beteg ápoltatott 
kik közül meggyógyult 37, további ápolás alatt 
maradt 27. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint ápr. 
havában az adófizetés  eredménye következő volt : 

a) egyenes adóban befolyt  7743 frt  99 kr, 
s igy 5879 frt  72 krral kevesebb, mint a mult 
év hasonló időszakában ; b) hadmentességi dijba 
137 frt,  itt 43 krral több, mint mult év április 
havában ; c) bélyeg- és jogilletékbe 2465 frt  60 
kr, 1646 frt  50 krral kevesebb, a mult évben; d) 
fogyasztási-  és italadóba 15582 frt  42 krt, 743 
frttal  kevesebb a mult évinél; e) dohányjövedékbe 

kénytelenek megbirkózni mindazon feltételekkel,  a 
melyeket az életben való boldogulás az emberektől 
követel. 

Törekedjenek kiművelni minden irányban szel-
lemüket : niert semmi sem nyomorúságosabb az egy-
oldalú műveltségnél és fiaitól  a mai kor minden té-
ren sokoldalúságot követel. 

A tél folytában  pár hónapig tartott beteges-
kedésein ideje alatt el voltam tiltva a tauulás- és 
Írástól. Utóbbi foglalkozás  a komoly munka után 
eddig egyetlen szórakozásomat képezte. 

Ez állapotban — a mivel teljesen tétlenségre 
kárhoztatott orvosom •— egy világért nem adtam 
volna, ha megtudtam volna fosni  legalább egy he-
gediivouót, hogy a betegeskedés unalmas perezei 
alatt némi szórakozást szerezzek magamnak általa. 

De hát Jancsi ezt sem tanulta volt meg, Já-
nos pedig mindenfélének  a megtanulására már reá 
nem ér! 

Midőn újólag köszönetet mondanék szíves meg-
emlékezésükért s — mint a negyedszázadot élt ön-
képzőkör egyik legrégibb munkása — szivem egész 
melegével üdvözölném az önképzés szép és az em-
berhez legméltóbb eszme iránt kifejezett  elragad" 
lelkesedésüket -. őszinte tiszteletein és szeretetem ki-
fejezése  mellett vagyok a 

Kedves Ifjúságnak 
Lúgos, 1895. május 4-én 

igaz barátja 
Márton  Dáoid, 

állami íogimniiiuml «•u4r-
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16131 frt  24 kr. 332 frt  2 krral több, mint a a tanfelügyelő  urat Ferenczy Károly alesperes la-
tnait év hasonl6 időszakában. Összegezve az ered-| kásán, bol Knncz Kornél polg. iskolai igazgató lel-
niényt, kitűnik, hogy a kincstári követelések be-1 kes szavakkal üdvözölte a fejezte  ki a tantestüle-
tizetésénél 8798 frt  37 kv visszaesés mutatkozik, j tek tiszteletét, örömét és ragaszkodását, kérve fit, 

Az építészeti hivatal főnök  jel ntése szerint ; hogy iskoláinkat s a tanitók ügyeit vegye atyai 
mult hóban az állami- és törvényhatósági urakon pártfogásba.  Uj tanfelügyelő  örömmel fogadta  a ta-
a hirtelen hó olvadás miatt némi rongálások tor- niiök megjelenését, meleg szavakban köszönte meg 
dúltak ugyan elő, de azok az utkaparó személyzet 
által helyreállíttattak. 

Nevezetesebb építkezés a zetelaka gyergyö-
ujfalvi  aton tétetett folyamatba,  minek czéljaira 
kereskedelmi miniszter ur 15241 frt  72 krt folyc-
sitott az állampénztárból. 

A kir. tanfelügyelő  bejelentette, hogy hiva-
talos működését a mult hó közepén megkezdette, 
> a folyó  ügyek elintézése, a közig, bizottság ha-
táskörébe utalt tanügyi kérdések megoldása, az 
iskola látogatás munkásságát teljesen igénybe ve-
szik, s minthogy a hivatal csupán a tanfelügyelő 
személyéből áll, a lehetetlenséggel határos, hogy a 
működése elé támasztott jogos igények kielégítést 
nyerjenek, különösen, ha tekintetbe vétetik, hogy 
az egyes iskolák viszonyainak, az iskolafentartók 
készségének s a tanerők hivatottságának megis-
aieréfe  is beható megfigyelést  igényel. 

Ennélfogva  azon kérelemmel fordult  a köz-
"ktatáfsi  kormányhoz, hogy a tanfelügyelői  hivatal 
állásának biztosítására a személyzet egy tollnok 
alkalmazásával szaporittassék. 

Bejelentette továbbá, hogy a szentkirályi, 
szentimrei, szentmártoni, gyergyószentmiklósi, szár-
hegyi, ditrói és remetei iskolákat, már meglátogatta 
s ezen iskolák elhelyezése az iskolafenntartók  ál-
dozatkészségét dicséri, egyes szervezeti eltéréseket 
a helyi viszonyok némileg mentenek, de a ditrói 
polg. iskolánál követett azon gyakorlat, hogy a 
fiuk  és leányok közösen nyernek oktatást, a köz-
oktatási törvény 71. §-ába ütközik és semmi szin 
alatt tovább meg nem tűrhető. Ezen iskolának ki-
látásba helyezett államosítását, tanulmányozni fogja 
s saját hatáskörében intézkedik, hogy a jövő tan-
évben csupán fiu  növendékek vétessenek fel  azon 
iskolába. 

Az előadói jelentések tudomásul vétettek. 
A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a követke-

zűket : 
Búzás János sztmihályi tanító fizetésföleme-

lés iránti kérése elutasittatott. 
Belügyminiszter ur ő nagyméltósága a köz-

igazgatási bizottság által szerkesztett, az anya-

az üdvözletet, további szorgalomra és ügyszeretetre 
buzdítva a tisztelgőket. Egyszersmind kifejezést 
adott annak is, hogy az iskolák már megjelenésekor 
is kedvező benyomást tettek reá. Már az első talál-
kozás is teljes bizalmat keltett a tanítókban s azon 
tudattal búcsúztak el a tanfelügyelő  úrtól, hogy 
benne egy kiváló lelkiismeretes és tapintatos fő-
nököt nyertek. 

— Esküvő . J a k a b Ferencz helybeli lakos 
f.  hó 12-ikén vezette oltárhoz D á v i d Rózsikát, 
D á v i d Lajos idevaló birtokos kedves leányát. 

— Megjö t tek a színészek. Lapunk hús-
vét előtti számában jeleztük, hogy Károlyi Lajos 
színtársulata közelebbről városuukba érkezik. Ma 
már azon helyzetben vagyunk, hogy teljes biztos-
sággal mondhatjuk: hogy teljes számban, podgyá-
szostól együtt 13 szekéren meg is érkeztek. Az elő-
adások sorozatát, kedden kezdették meg az „Ele-
ven Ördög" czimü operett előadásával; 15-ikén 
„Charlée nénjéu-t fogják  adni. Midőn a társulatot 
közönségünk figyelmébe  ajánljuk, hisszük és re-
méljük, hogy az előleges jelentésen jelzett ígéretek 
be fognak  váltatni és ezen esetben bizonyára a 
közönség támogatása sem fog  elmaradni. 

— Székely fiuk  elhelyezése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a mult hő 
folyamán  13 székely fiút  helyezett el különböző 
mesterségeket (izö iparosokhoz, még pedig 4-et 
Salgótarjánba, 3-at Budapestre, 4-et Pécskára, 1-et 
Nagyszebenbe és 1-et Szász-Kégenbe. Folyamaiban 
van még 5 fiu  elhelyezése. A kamaránál ez idő 
szerint még 74 üres hely van a székely fiuk  szá-
mára nyilvántartva. Erre a körülményre a székely 
szülők figyelmét  azon kijelentés mellett hívjuk fel, 
hogy a kinek ipari pályái a szánt gyermeke van, 
forduljon  a fentnevezett  iparkamara titkári hiva-
talához. 

— Az országgyűlési képviselőt válasz-
tók jövő évi névjegyzékének kiigazítása. 
A képviselötválasztók névjegyzéke az 1874. évi 
XXXIII, t. cz. értelmében évenkint kiigazítandó 
lévén, ezen eljárás által mód nyujtatik arra, hogy 
mindazok, kik. időközben bármely alapon választói 

könyvi kerületek megállapítására vonatkozó tervet jogosultságot szereztek a névjegyzékbe magukat 
elfogadván,  a bizottságnak tudomásvétel végett le-
küldötte, mi is a megye alispánjának további in-
tézkedés végett kiadatott. 

Stratzinger Emilnek pénzügyigazgatóvá lett 
kinevezése tudomásul vétetett s a miniszteri leirat 
kihirdettetni határoztatott. 

Csomafalvi  Benő Zsuzsa települése dija ügyé-

felvétethessék.  A törvényhatósági bizottság keblé-
ből alakított megyei központi választmány folyó  hó 
4 én ülést tartván, a választók összeírása végett 
intézkedett s elrendelte, hogy az összeírások május 
hó ö-töl junius 5-ig terjedő idő alatt minden köz-
ségben megtörténjenek s e végből a következő 
küldöttségekre bizta a munkálatokat, u. m. a szent-

ben hozott képviselőtestületi határozat feloldatott]mártoni  választó-kerület részére: a) a kászoni 5 
s a község uj határozat hozatalára utasíttatott, i községben Veres Antal elnöklete alatt altizi Balázs 

Dánfalvi  Both András s 87 társának a bir- j Lajost és liöjthy Károlyt, b) a nyergesen inneni 
tukossági tanács tagjai megválasztása ellen beadott 
fellebbezésre  nj határozat hozatala rendeltetett el. 

Szépvizi Zakariás Antalnak épitési ügyben 
beadott fellebbezése  elutasittatott. 

Váradi Dénes és Csergő Gyula körjegyzők- ségeibe, Szereda várost is ideértve: Szántó József 
nek 5—5 frt  birsággal lett megbüntetését kimon- elnöklete alatt Balázs Dénest, d) Mindszent, Szent-

' többi községekben Bardocz István elnöklete alatt 
Gergely Pétert és Miklós Pált, a csíkszeredai 
választókerület részére: c) Madéfalva,  Borzsova, 
Cs.-Sztmiklóstól megkezdőiig Közép-, Felesik köz-

dó szolgabírói határozat, illetők fellebbezésének 
elutasításával, helyben hagyatott. 

A megye alispánja kérdést intézett a pénz-
ügyigazgatóhoz arról, mi az oka annak, hogy a 
szeredai kir. adóhivatal a 10 kros váltópénzeket 
tömegesen ntasitja vissza, a közönség kárára, ko-
pottságuk miatt ? Mire a pénzügyigazgató a választ 
későbbre tartván fenn,  előzetesen is annyit kijelentett, 
hogy a visszautasítás abból származik, mert a 
központi állampénztár azokat az adóhivatali tiszt-
viselők terhére már többször nem fogadta  el s 
velük az értéket megtéríttette. 

A gyűlés ezek után 11 órakor véget ért s 
a tagok alispán ur vendégszerető asztalához távoztak 
ebédre. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanfelügyelő  látogatása. S z a b ó 

Géza, megyénk uj kir. tanfelügyelője  a mult héten 
meglátogatta a gyergyói iskolákat. Folyó hó 8-án 
Gyergyó-Szentmiklóson volt, mely alkalommal a 
polgári és elemi iskola tanítótestületei felkeresték  | r o n János alispán áll. A meghívók már szét vau 

lélek, Zsögöd, Szentkirály, Szentimre. Szentsimon 
és Csatószeg községekben Székely Endre elnöklete 
alatt Rodö József  és Albert Béniámot, a karcz-
íalvi kerület részére: e) Gyergyóujfalu,  Csomafalva, 
Tekerőpatak, Kilyénfalva  és Vasláb községekben 
Nagy Tamás elnöklete alatt Simon Gergely és 
Csűrös Ferenczet, f)  Rákos, Göröcsfalva,  Vacsárcsi, 
Szentmihály, Szépviz és a három gyimesi községek-
ben Mihály Ferencz elnöklete alatt Kein Adolf  és 
Rusz Jánost, a Gyergyószentmiklósi kerületbe g) 
a tölgyesi járás területére nézve Lázár János el-
nöklete alatt Urzicsiánu János és Kábdebó Vidort, 
h) a választókerület többi községeibe Simon Balázs 
elnöklete alatt Lőrincz Vilmos és Oláh Józsefet. 

— Az E. M. K. E. jub i l á r i s díszköz-
gyűlése. Nagy ünnepet fog  ülni folyó  évi junius 
hó 4-én a szomszéd testvérvármegye székvárosa, 
Székely-Udvarhely, azon alkalomból, hogy az E. M. 
K. E. ott fogja  megtartani jubiláris díszközgyűlé-
sét s ugyancsak akkor az 1870-ben alapított nép-
nevelési egylet 25 éves működésének emlékére is 
ünnepet szentelnek. A 100 tagnr endezőség élén Ug-

nak küldözve s ennek alapján a programmot a 
következőkben jelezzük. Junius 3-án a Budapest, 
Kolozsvár és Brassó felől  érkező vendégek ünne-
pélyes (ogadása. A vendégeket a vasútnál U g r ó n 
János alispán, a diszkapunál S e b e s s i Ákos üd-
vözli. Ugyanazon napon délután nagy népünnep, 
melyen a székely népviseleteket és tánezokat is 
bemutatják. Azután tűzijáték és tánczmulatság, 
este ismerkedési estély. Junius 4-én tartják az E. 
M. K. E. és a népnevelési egyesület díszközgyű-
léseiket. Ezeket ünnepies isteni tisztelet előzi meg 
és társas ebéd követi. Este pedig diszhangver-
senynyel egybekötött tánczmulatság lesz. A dísz-
hangversenyen a fővárosi  irók és művészek közül 
közreműködnek: N á d a y, Á b r á n y i Emil, K ű r i 
Klára, K e n e d y Géza, annak idején a részletes 
programmot is közölni fogjuk. 

— Halálozások. E l e k e s Lőrincz szent-
ferenezrendi  atya, rendtartományi tanácsos, zárda 
főnök,  kiérdemült főgimnáziumi  tanár ki huzamos 
ideig, mind tanár Csik-Somlyón működött f.  hó 
4-én életének 56-ik és áldozáságának 30-ik évében 
Fogarason elhunyt. E hó 6-án délután 3 órakor 
temették el nagy részvét mellett. — Özv. Ba-
l á z s M i h á l y n é , a közjótékonyságáról s fele-
baráti szeretetéről ismeretes derék székely nő, 
bold. Balázs Mihály Gergyó-Szent-Miklósnak volt 
tiszteletbeli főbiiájának  özvegye életének 77-ik, 
özvegységének 10-ik évében f.  hó 7-én éjjeli '/»12 
órakor Oyergyó-Szent-Miklóson elhunyt. Házánál 
nagyon szép ravatal volt felállítva,  melyet örökbe 
fogadott  leánya: Kálmán Istvánná, a rokonok s a 
vereskeresztegylet gyászkoszorukkal díszítettek. A 
bold. hült tetemeit f.  hó 0-én általános részvét mellett 
kisérték az örök nyugalom helyére. Béke lengjen 
poraik felelt! 

— Országos gazdakongresszus . Az or-
szágos gazdakongresszust folyó  hó 19., 20., 21., 
22. és 23. napjain fogják  Budapesten megtartani. 
Május hó 19-én lesz az alakuló gyűlés, 20-án, 
21-én és 22-én délelőtt és délután tartatnak a 
szakülések. Végre 23 áu leend a záró ülés. A szak 
ülések napirendjére a gazdálkodás minden egyes 
ága, továbbá a közgazdasággal egybefüggő  egyéb 
kérdések is fel  vannak véve s bizonyára alaposan 
meg is lesznek vitatva. A kongresszustól, mely 
reményen felül  impozánsnak ígérkezik, mivel már 
eddig is ezeren felül  jelentették be megjelenésüket, 
általában sokat vár hazánk gazdálkodó közönsége. 
Minket, székelyeket egyébiránt azért is érdekel a 
kongresszus, mert tárgysorozatába a székely ki-
vándorlás is fel  van véve. Ezen ügyet T. N a g y 
Imre gazd. isk. tanár, a csikmegyei gazdasagi 
egyesület titkára fogja  előadni. 

— A gyergyói gazdakör e hó 4-én tar-
totta meg évi rendes gyűlését Gyergyó-Szt.-Mik-
lóson. A gazdák szép számban — mintegy 30-an 
— vettek részt e gyüléseu. Több nevezetes tárgy 
volt, de nagyobb vita csak akkor fejlett  ki, midőn 
a csikmegyei gazdasági egyesülettől való elválás 
kérdése merült fel.  Igen sokan azonnali elválást 
sürgettek, felhozván  több okot, melyekből kimu-
latták, hogy az egyesület mindig mostohaként bánt 
és bánik a gyergyói körrel. Többen kijelentették, 
hogy belépnének a gyergyói gazdasági egyletbe, 
de csupán a csiki résznek áldozni nem hajlandók. 
A többség végül megállapodott az elnök azon in-
dítványa mellett, hogy ha az egyssület a gyergyói 
tagok tagsági dijait a kör czéljaira átengedi — 
elszámolás kötelezettsége mellett — ugy továbbra 
is az egyesület kötelékébe marad, különben attól 
elválik, külön gazdasági egyletet alakit. Hát — 
nézetünk szerint — bár ennyit méltányosan is 
követelhetnek a gyergyói gazdák, mert a gazda-
sági egyesületek kitűzött föladatukat:  a mezőgaz-
daság fejlesztését  csak ugy érhetik el, ha közvet-
lenül érintkeznek a mezőgazdákkal. Ezt már a 
gazdasági egyesület keletkezésekor is belátták az 
intéző körök s e végből alkották meg a kilencz 
vidéki gazdakört, de mert anyagi erővel nem lát-
ták el őket, önmaguktól föloszlottak  s igy az 
egész csikmegyei gazdasági egyesületnek csak 
Csíkszereda és környéke tapasztalja életműködését. 

— Nyi lvános köszönet . A csíkszeredai 
honvédtisztikar folyó  hó 5-én rendezett ebédjén 
jótékony czélra 6 frt  gyűlt öísze. Ezen összeg a 
helybeli szegényalap javára lett beszolgáltatva, 
melyért a mélyen tisztelt tisztikarnak e helyről 
is köszönetünket nyilvánítjuk. Csik-Szereda, 1895, 
május hó 12-én. C s ed ő István polgármester. 
Tar.) ás Béla pénztárnok. 
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Honvédségi lábbeliek szállítása. A 
nagyméltósága m. hír. honvédelmi miniszter ur f. 
évi ápril hó 8-án 19441—VII sz. a. kelt rende-
letével a m. kir. honvédség 1896. évi lábbeli szük-
ségletének 60%-át, vagyis összesen 14,400 pár 
bakancsot és 12,400 pár könnyű czipőt — barna 
pamut vitorla szövetből, a fővállalkozóval  fenálló 
szerződés értelmében ez idő szerint megállapított 
ár mellett, nevezetesen: a bakancsokat páronként 
4 frt  82 krral, a könnyű czipőket pedig szintén 
páronként 4 frt  11 krral a hazai kisiparosok ut-
ján szándékozik készíttetni. E lábbeliek a m. kir. 
központi ruha-raktárba, Budapestre 1895. évi decz. 
hó végéig beszállitandók, a kereseti összeg azon-
ban — a netán előbb történő beszállítás esetén is 
— csak 1896. évi január hó 1-én fog  kifizettetni. 
A pályázatok Marostorda-, Csik-, Háromszék- és 
Udvarhely vármegyék területéről f.  óvi június hó 
10-éig a m a r o s v á s á r h e l y i k e r e s k e d e l -
mi és i p a r k a m a r á h o z nyújtandók be. A 
közelebbi feltételeket  azokkal, kik a pályázatban 
részt akarnak venni, a kamara kívánatra közölni 
fogja. 

— Adakozás és köszönetnyilvánítás. 
A csiksomlyói internátusi segélyalapra adományoztak: 
a uyitrai- és beszterczei káptalan, Nagy-Körös városi 
pénztár 5—5 frtot,  a szepesi káptalan 10 frtot,  a 
kolozsvári főkapitányság  2 frt  40 kit, I\ Orbán 
Bertalan gyüjtóivén ; csikszentmiliályi Sándor Kálmán 
P. Orbáu Bertalan, Gombos László, csomortáui 
Mikó Márton, Ilyés Gyula 1—1 frtot,  László Mari 
özv. Bergay Józsefné,  Uajzágó Kóbertné, Körmendi 
Oszkár őO—50 krt, Pethó Miklósné, özv. (iálft'y 
Ferenezné, Tódor 30—30 krt. Murin István. Szigeti 
Ferencz, Biluska Gergely, Fodor László, Botár Imre, 
Iring Pál, Derszina Alfréd,  Pásztor István, egy valaki, 
Amirás Márton, Kleinhempel József,  Nagy Albertné, 
Iszlay Pálné, Schwarezel Róza, Veroxs Márton. Fol-
bert Jozefin,  Mihály Mari 20—20 krt: egy ember 
J. J. Sipós András, Kanyaró Gyula, Soós Sándorné, 
Csákány Sándor 10—10 krt, Î'. Szeles Anaklét I 
frt,  Karezfalva  községe 100 frt  20 krt, .Jenöfalva 
községe 30 frtot,  Ungvár város 1 frt  ftö  krt, a 
székesfehérvári  káptalan 25 frtot,  a kalocsai káptalan 
50 frtot,  a csíkszeredai polgári leányiskola szini-
előadásából 43 frt  «0 frt,  P." Timu Dénes 1 frtot, 
P. Simon Jeuó provicziális 10 frtot,  Csik-Szentlélek 
községe 5 frtot,  Lacz János gyüjtóivén: gabona 
árából egyesektől 3 frt  9 kr, Boroszló tizesi egye-
sektől 1 frt  75 kr, Lacz, János, Kőszegi Károly 
30—30 krt, alszegi tízesből 37 kr, Kőszegi János, 
Szász János, Ferencz Ignácz, Szabó Sándor, Balog 
János, Balog Antal, Burján János, Mihály József 
10—10 krt, többen 5—5 krt, szent-ferenczrendi 
zárda Brassóban 2 frtot,  Péterft'y  János katona 5 
frtot,  Balló János Csomafalván  3 frtot,  a szatlunári 
káptalan 10 frtot,  a győri káptalan 45 frtot,  Gyula 
város 2 frt  30 krt, szathmárnémeti város 33 frtot, 
egy dr. Kolonits Dénesnél összegyűlt társaság C frt 
52 krt, Maros-Vásárhely 15 frtot,  Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegye 20 frtot,  Lázár Antal, Bálint Sándor, 
Balázs Ferencz, Czimbalmos József  1 — 1 frtot.  Fo-
gadják mindnyájan nemeslelkii adományaikért az 
intézet hazafias  köszönetét. B á n d i Vazul, főgymn. 
és internátus igazgató. 

— A becsapott gyergyósztmiklósiak. 
Gyergyó-Sztmiklóson a publikumot ismét becsap-
ták ; de hát lehetne-e ez máskép ? Gyergyó a pre-
desztinált balek ; az ámítók és stréberek Eldorá-
dója ez. Ha igy megy a „balek provinczia" gúny-
név rajta fog  száradni, mint az udvarhelyieken a 
harang megabroncsolása; a tordaiakon a malacz 
históriája; a bogárdiakon meg az, hogy a holdvi-
lágba kenyeret aprítottak, aludt tejnek gondolván 
azt. Mindazonáltal ne tessék bennünket spitzná-
méval felruházni  s tessék enyhítő körülménynek 
betndni, hogy ezattal is egy színigazgató csapta 
be Gyergyó-Szentmiklós publikumát. A direktor 
neve Hajdn István, melyet kivüle sok becsületes 
ember viselhet; de ez öt nem alterálta s bizonyo-
san Deréki Antal kollegájától nyert informáczió 
alapján egy kis pénzmag vezette őt Gyergyó-
Szentmiklósra. A direktor ur Udvarhelyről jött; 
egyik karján egy 20 kilós hősnőt, a másikon pe-
dig egy 3 mázsás naivát hozva. Maga a direktor 
egy tökéletes emberi szinbü, kinek ábrázatáról 
még legjobb frenelogusunk  is tiszta becsületességet 
olvasott le s ártatlan szavú plakálumokkal és szende 
ajkakkal dicsérte társulatának kitűnőségét s a mű-
pártoló publikumot sorba járva, kínálta a bérletet. 
Hogy pedig társulatát átköltöztethesse, előre fel-
szedte a bérletdijakat, s a hol lehetett, kölcsönö-
ket vett fel,  miben a hősnő is hiven utánozta. Idő 
közben Budapestről a szinészeti főigazgatóságtól 
távirat jött ugyan, hogy Hajdú Istvánnak nincsen 
konczeaszája s igy bérletnyitásra sincs jogosítva; 
Udvarhelyről pedig hire érkezett, hogy a tagok 
szétmentek a világ minden tája felé,  de mi gyer-
gyószentmiklósiak az irigy áskálódásnak s mende 
mondának nem szoktunk 'felülni,  hanem inkább 
hiszünk frenologiai  tudományunknak, a fényes  czi-
lindernek, a divatos Qberziehernek s a jámbor áb-
rázatnak. Természetünkhöz hiven a rágalmazottat, 
a gyengébbet annál jobban védelmünkbe vettük s 
igy köunytt volt a direktor urnák 400 frt  erejéig 

publikumunkat megpuinpolni; nem akadályozta meg 
ebben a szolgabiróság, sem senki más. A régi szí-
nészek is rászedtek egy-egy községet; de abban 
mindig volt valami humor. Például Tótfalva  nem 
átkozza azokat a színészeket, kik műpártoló kö-
zönségét egyszer alaposan behúzták. A társulat, 
mely tulajdonképen 2 tagból állott, nag.vbéten ment 
ugyanis Tótfalvára  s Szent József  és Heródes czi-
mü aktuális darabra gyűjtötte össze a publiku-
mot a nagy korcsoma csűrébe. Az igazgató, ki 
Szent Józsefet  adta, a pénztárral megjelent a szín-
padon s tragikus és a tótfalusiakat  könnyekre indító 
hangon adta elő, hogy Heródes őt halálra üldözi s 
felkiáltva  kérdezé, hogy merre menekül|ön. Egy 
jószívű atyafi  felállt  erre s útba igazítja őt, hogy 
a hátulsó kapun könnyen kijuthat a falu  végére. 
Ezután jött Heródes s királyi fenséggel  tudakozta, 
hogy merre szökött Szt. József?  Az atyafi  újra 
felállt  s azt mondta, hogy te mehetsz, a merre 
akarsz; de mi nem áruljuk el Szt. Józsefet  s 
Heródest sem akadályozták meg az üldözésben. 
Ha H. I. a becsapásnak ezt a régi módját választotta 
volna, mi is útba igazitjuk, hogy ő, a 6 mázsás 
direktor, a 3 mázsás naivával merre vegye útját 
a 20 kilós hősnőnek a féltékenységtől  villogó tőre 
elöl. De ő ilyen humorral nem fárosztotta  magát, 
könnyebb volt szimplex ámítással kikönyörögni a 
bérletösszegeket, felvenni  a kölcsönöket s egy szép 
hajnalon eltűnni, k gyszt.-miklósi publikum Deréki 
Antal és ujabban Hajdú István direktor csalásán 
okulhatott s jövőben óvatosabb lesz; de azt is 
híszszük, hogy ezentúl a szolgabiróság is jobban 
ügyel a szélhámos színigazgatókra s a publikumot 
nem szolgáltatja ki pertid csalásaiknak. A színészet 
reputácziójának érdekében a központi igazgatóság 
is életbeléptethetne valami üdvös reformot;  inert 
az olyan Deréki és Hajdú- féle  emberek lealacso-
nyítják a magyar czimmüvészetet. 

— Szerelmi dráma. Nem szentimentális 
drámáról van szó, melyet a túlságos érzékeny 
fiatalok  szoktak eljátszani, hanem egy vérengzésről, 
melynek eszköze a nagy konyhakés, mozgatója az 
állati vadság az emberben, végrehajtója egy har-
czias székely menyecske, kinek ereiben a régi 
Puskás Klára-féle  kurucz vér folyt.  Ez a népdráma 
is Gyergyó-Alfaluban  történt, hol ifj.  Baricz La-
josné, férjes  asszony, szivét nemcsak az urával 
s 6 gyermekével, hanem oda való Koncsag Sándor 
legénynyel is megosztotta s vele titokban szerelmi 
viszonyt folytatott.  Azonban a legény hajlékony 
szivu s csél-csap volt és más menyecskék körül is 
hivatásszerű buzgósággal tapodta a földet,  a mit 
kedvese észrevevén, feltámadt  benne a féltékenység 
ördöge s szemmel tartotta a csapodár legényt és 
ápril 29-én megcsípte egy másik menyecskénél. 
Ekkor egy kővel felfegyverkezve  a legénynek 
rontott s őt ütlegelni kezdette; de a legénynek 
sem volt galambepéje, a menyecskét ölbe kapja s 
kiveti a házból. Annyi móres azonban mégis szorult 
a legénybe, hogy belátta lovagiatlan tettét s még 
az nap este elment bűnbánó arczczal a menyecs-
kéhez, kinek azonban a szive egészen megtelt 
haraggal és keserűséggel, s a legény könyörgő 
szavai nem indították meg. Kiengesztelődés helyett 
néhány kemény szóváltással végezték a beszédet, 
mire a legény távozni akart s jó éjszakát mondott, 
nem oda Bnda, mormogta a felbőszült  asszony, 
„innen épen nem viszed ki a bőrödet : u kiáltá s 
felragadva  a nagy éles konyhakést teljes erejével 
a legény hátába ütötte, ki ott menten félholtan 
összerogyott, ugy kellett elvinni. A menyecske a 
borzasztó tett után még 2 napig tusakodott háborgó 
lelkével s e hó 3-án reggel elküldte az urát, hogy 
nézze meg, nem jönnek-e utána a csendőrök. Mig 
az ura oda járt, a bírói ítéletet megelőzve, fel-
akasztotta magát. A legény is élet-halál közt van 
s aligha marad meg. 

— Diogenes hordó az ezredéves or-
szágos kiállításon. Az első magyar borpincze 
pavillonja egy óriási nagy hordot fog  ábrázolni, 
melyben ott a helyszínén poharaukiut fogjuk  kimérni 
a saját termésű borokat. 

— Nyomdai jelenet. A napokban az „Athe-
neura" nyomdából egy szedó-inast felküldtek  Ga-
jári Üdönhez a „Nemzet" szerkesztőjéhez valami 
kefe  levonattal. A szedő-inas himezni-hámozni kez-
dett s mikor kérdőre vonták indignálódva felelt  : 

— Kérem, hogy is küldhetnek fel  engem a 
a szerkesztő urlioz, — hisz én nem tudok vivni I 

— Eladó kocsi. Egy Prohászka-féle,  majd-
nem egész uj kocsi eladó. Hol ? Megmondja a 
kiadóhivatal. 

ezernyi édes búrjai, mind egy magasztos, andalitú 
liármoniába zengenek össze. Minden a derült reggeli 
látszik üdvözölni! Minden örvend az édes életnek. 
A fenséges  és édes nyugalom felettünk  is kiterjeszti 
bűvös fátyolát.  Gondjaink észrevétlenül illanak el 
sokat zaklatott, szegény emberszivet. 

ülj mellém a pázsit bársonyára! Hallgasd 
velem a patak fodros  habjainak titokszerü cseve-
gését, s 

Álmondjnnk iirók tavaszról, 
Hol ninc9 vágy, csak érzemény, 
Hol patak zug, csalogány szól, 
S minden züld, mint a remény. 

Üdvözöllek ti susogó lombok! A ti árnyékotok 
alatt bizonyára semmi sem fogja  a természet tiszta 
élvezetét megkeseríteni! 

De mi nyüzsög, mi hemzseg körülöttünk'! 
Egy egész sereg nagy vörös hangya tömött sorokban 
szeli keresztül a mellettünk haladó ösvényt. 

Mindenik hangya nagy óvatossággal tart rágói 
között egy úgynevezett „hangya tojást", helyesebben 
bábot azaz bepolyázolt hangya kisdedet. Nagyon 
sietős lehet az utjok semmire sem látszanak 
ügyelni, csupán arra, hogy édes terilöket, a hangya 
állani jövendő reményét és támaszát, biztos helyre 
vihessék. Nyilván most vau a hangyák költözködési 
napja s épen tehetetlen kicsinyeiket szállítják az uj 
tanyára. Nagyot tévednénk, ha ezt hinnők. — Igye-
kezzünk csak oda jutni, honnan a sereg előrajzik. 
Ez minden esetre nem oly könnyű dolog: kény-
telenek vagyunk magunkra tiisküu-bokron utat erő-
szakolni. Végre mégis esak elértük ezéluukut. Mily 
meglepő jelenet. A niaratlióui síkságon, alig hiszem, 
hogy hevesebben folyt  volna a liarez, mint itt. Apró 
fekete  hangyáknak bolya előtt állunk, melyet nyers 
elleuség, — a vörös rabló hangyák serege — táma-
dott meg, 

A kis feketék  merész elszántsággal harczoluak 
a nagy vörösekkel. De mi haszna! Az ellenség erő-
sebb: százanként hevernek már a csatasikou s bár: 

„Vi*9za solc itt is. mint taposott féreg 
Fordítja fuliinkját.  — en'ii aii a méreg, - " 

végre is esak győzött a nyers erő. A mesurseíjcs 
hangya vár, annyi nemzedék biztos fészke:  oda vau. 

A durva vörösek beuyomulnak a legrejtettebb 
zugokba, elhurezolják a bábokat rablóvárukba, hogy 
a köztársaság szabad szülötteiből rabszolgákat uö-
veljenek. 

Igy volt, igy van, s igy lesz mindig. Az álla-
tok önző hareza, melynek egy jelenetét kicsinybon 
megfigyeltük,  szüntelenül, szakadatlanul tart. 

Az általános életfeltételekért  folytatott  kegyetlen 
elkeseredett harcz ez, a létet biztosító mindennapi 
kenyérért vivott elkeseredett küzdelem : mert minden 
egyénnek élete száz meg száz más egyén halálán 
alapszik; az egyiknek halála ad a másiknak életet. 

E szerint, nem diszhármonia-e az, melylyel a 
tezmészetben uralkodó magasztos békéről álmadozva 
találkoztunk ! A tragikus végződésű jelenetek csak 
szükségkép való következményei egy minden felett 
uralkodó természet törvénynek, mely az önfentartásra 
ösztönöz. 

Sándor  Géza. 

Küzdelem a létért. 
A mosolygó tavaszi reggel ellenállhatatlan 

varázs erővel vonz a szabadba. Valahára mögöttünk 
vannak az unalmas házsorok. A kikelet tüudérujjai 
által hímzett drága szőnyegen, mint meuekült vad a 
forrás  kristálytiszta vizét, hasonló élvezettel szívjuk 
be az üde levegőt. Hegy, völgy viszhangzik a 
madurak örömdalától, s a természet élőkobzának 
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Melléklet a „Csiki Lapok" május 15-iki 20-ik számához. 
Fóvár«ni levél. 

B u d a p e s t , május 8. 
Mi „boldog pestiek" sohsem fogyunk  ki az 

izgalmakból. A Hentzi szobornak szánt bomba 
füstje  még jóformán  el sem oszlott s pu8! máris 
egy ujabb bomba robbantotta fel  az ország idegeit. 

Ez egyszer Bánffy  Dezső a bombavető, ki 
néhány 9zellemi bombát vetett a nemrégiben nálunk 
járt Agliárdi nunczius ellen. Ez a pár szellemi 
bomba hozta lázba az egész országot, roppant 
kárára Szelessnek, kitől most a közfigyelem  el 
fordult. 

De bármily lázban égjen is az ország; bár-
mily zavaros is a politikai légkör: a közbizalom 
jó nemes királyunk felé  irányul, kinek rövid idő 
.'ita nagyon sok gondot okoznak a kormány váltságok 
Hisszük, reméljük, hogy dicső királyunk most is 
liü népe javára fogja  megoldani a legújabb váltságot. 

Ily lázas izgatottság közepette senkinek sem 
jut eszébe, hogy a Kerepes-uti temetőben a szabad-
ság megteremtője Kossuth Lajos sírja virágok nélkiil 
elhagyatva áll. Hja, a virág, most kell — a leg 
ujabb tavaszi toálettekre . . . 

A Kossuth országos nőegyesültt, kinek liívâ  
•:isa volna a uagy hazafi  sírjáról gondoskodni, 
most fontosabb  dolgokkal van elfoglalva,  Köz 
gyűléseket tart, a bol a nők napernyőkkel sza 
vaznak. Sokan hitetlennek vélik azt, — pedig ugy 
van. Mult héten tisztújító közgyűlést tartottak, 
mely alkalommal a nők napernyőkkel szavaztak 
le az elnök fejére  és hátára. Persze ebből olyau 
zajos csete-páté keletkezett, hogy a jelen volt 
rendőrtisztviselőnek kellett ártalmatlanná tenni a 
támadó Amazonokat. 

Ez a hazafiság  tisztelt egyesület, ez komédia!. 
Ta—ra—ra buiu-díé! 

A tavaszi lóversenyek kezdetüket vették. 
Ismét meglepetésekkel lesz telve a levegő, mert 
nem meglepetés például az, ha valaki üzletébe 
lép s észreveszi, hogy kaszáját meglopta sport 
hajlamú, enyves kezii praktikáiba. Szó, a mi szó, 
sok tisztességtelen pénz vész el a tipeken. 

No, de vigasztalódjunk ; „l ö b b is v e s z e tt 
N y i t r á n !" 

A székes fővárosban  most különben igen 
gyönyöiü időjárás van. A sétatereken kinyíltak 
a lilaszinü, illatos orgona virágok s a széles pla-
tánok is teljes pompájukban vannak s hintik 
árnyukat a sétatéri padokra. 

A Deák promenádon nappal apró gyermekek 
zsibongnak, estefelé  pedig holdkoros fűzfapoéták 
és ideális guvernántok foglalják  el a sötét padokat. 
Tény, hogy az ifjú  szerelmesek itt adnak leg-
szívesebben egymásnak randevút. Majdnem minden 
padon ül egy szerelmes pár és versenyezik a 
csókokban. — Deák Ferencz érczalakja elégedetten 
tekint le a szerelmesekre s ugy ül ott fenn  a 
talapzaton, miniha áldását akarná rájuk hinteni. 

Oh, Istenkém elég áldás az nekik, hogy 
boldog ölelkezésükben nem zavarja őket senki. 
De hisz a rend éber őre, az András bácsi oda 
néz! . . . No, igen, de ő ugy gondolkozik, hogy 
a mit Deák Deák Ferencz elnéz, azt ő is elnézheti. 

Ez az úgynevezett országoshirü, magyar 
királyi okoskodás! 

Buzogány. 

C H A R Jí O K . 
A méz, mint élelmi ciikk és gyógyszer *) 

Bartha Ignacstól. 
A méz ismerete és használata épen oly 

réginek mondható, mint maga az emberiség. 
Az aranykor embereinek — Ovidius sze-

rint — legíőbb s legkedveltebb eledele volt. 
Történelmi adatok bizonyítják, hogy már a régi 
egyiptomiak és zsidók is ismerték a mézet, sőt 
űzték a méhtenyésztést. A zsidók vándorlásaik-
ban egyre azon ígéret által lelkesültek, hogy 
jövendőbeli hazájuk — Kanaán „tejjel és méz-
zel folyó  löld l e e n d A szent írásban Mózesnél, 
a zsoltárokban, az énekek énekében, Salamon 
példabeszédeiben és más helyeken a mézről sok 
magasztaló megemlékezések találtatnak. 

Salamon „Példabeszédek könyvének" 24. 
része 13. versében ezt ajánlja : „Egyél fiam  mé-
zet, mert jó, — lépes mézet, mely olyan édes 

•) Felolvastatott az alcsiki méMu-egvIet f.  évi April 
hi 3ű án Ciik-MiodueuMn tartott gjUlóaiu. 

torkodnak, mint a bölcsesség tudománya a te 
lelkednek." 

Még a Korán is gyakran említi a mézet; 
s az arab orvosok is sokat irtak an ól A régi 
görögök és rómaiakról szóló iratok bőven bi 
zonyitják, hogy a mézet ezen népek is nagy 
mértékben és sokféleképen  használták, s a méh 
tenyésztést a finomabb,  nemesebb és előkelőbb 
foglalkozások  közé számitották. A görög költők 
a mézről és tejről magas'talólag szóltak és az 
istenek eledelének, ambromnak nevezték, mely 
bői a ki eszik, örök ifjúságot  és halhatatlansá-
got nyer. A rómaiak a hires cziprusi bort a 
Hymetus mézével édesítették s gazdag lakomáik-
nál így lett az legkedveltebb italukká. A régi 
németek és szlávnépek a mézet szintén kiválóan 
kedvelték s becsülték és az általuk igen kedvelt 
méhsört készitették s készitik ma is abból. 

IV. Béla király névtelen jegyzőjénél a 
szcithiai magyarokról azt olvassuk, hogy — „éte-
lük hus, hal, tej és méz volt" — tehát a méz 
szcitha őseink élelmi czikkeinek is egyik fő  al-
kotó részét képezte. 

S ha megtekintjük magyar elődeinktől ien-
maradt lakomáknak, s azoknál használt ételek és 
italoknak irott emlékeit, a mézzel készített éte-
lek, csemegék és italoknak itt is nagyon sok-
féleségével  találkozunk. Sok kultur történeti 
adat van arról is, hogy mindazon népek, me-
lyek a mézet akár ételeikben, akár italaikban 
kellő mértékben használhaták, erős és egészsé-
des testalkatnak örvendettek. 

Mindazonáltal a méhtenyésztés nagyobb 
lendületet csak is a középkorban nyert, midőn 
a mé/. és viasz nagyon is keresett czikkek vol-
tak. mézfogyasztáson  kivül erre a keresztény-
ség terjedése s megerősödésével a íényes isteni 
szolgálathoz megkívántató gyertya szükséglet is 
befolyt.  Ha azonban a méz valaha fontos  és első 
rendű táp- és élvezeti czikket képezett, ugy a 
mézről ezt napjainkban, a müméhészet virág-
zásnak induló korszakában mondhatjuk igazin. 
Mert a méz valóban olyan kitűnő élet- és élelmi 
szer, melyhez hasonló jó nem is létezik. 

Egy igen nevezetes, külföldi  egészségügyi 
folyóiratból  a mézte.-melésról azt olvastam, hogy 
a meztermelés által olyan jó és kitűnő élelmi 
szert nyerünk melyhez könnyű emészthetése, 
tápláló ereje cs izletességére nézve egyetlen 
hozzáfogható  sincs. Mint a viz a véredényekbe 
közvetlenül megy át és mi maradványt sem 
hogy maga után; mint a tiszta olajnak legna-
gyobb része a vérbe teljesen lölszivatik és a 
test táplálására egészben fölhaszná'tatik  : a méz 
ilyen közvetlenül megy át a vérbe, s valamely 
maradványnak még nyomát sem hagyja maga 
után és sajátos vegyi alkotó elemeinél fogva,  a 
test fölmelegitésére  és az életerő kifejlődésére 
s fokozására  szolgál; s ha egyedül nem is elég-
séges arra, hogy egy magában az életet fen-
tartsa, a legjobb, legkitűnőbb és l gáthasonit-
hatóbb tápanyagok egyikét szolgáltatja, melyek 
eddig ismeretesek. Egy szóval, a mi mézet ma-
gunkhoz veszünk, az minden részecskéjével tes-
tünket táplálja és az anyagcserét könnyen s 
korlátUnul eszközli. A mézzel való édesitésnek, 
vagy valami elkészitésének egyik kiváló előnye, 
hogy ez nem erjed és savanyuságot nem okoz. 
Maga a tiszta pergetett méz évek hosszán át 
legkisebb erjedést sem mutat, mely ritka tu-
lajdonságánál fogva  különösen mint gyermek-
tápszer egyedüli és megbecsülhetlen. Azon-
ban felnő1  tek részére sem lehet a méznél jobb 
tápszert találni. Mert a nehezebben emészthető 
élelmi czikkek emészthetését is nyomatékosan 
és nagy mértékben elősegíti. Mindenki tudja és 
tapasztalhatta, hogy a mindennapi kenyér és a 
méznek együttes élvezete mily kellemes. 

Igen, mert egy erjedhető és nem erjedő 
anyagnak összetett élvezete a természet és az 
izesség alaptörvényeinek egyformán  megfelel 

Gyors növésű gyermekek, a kik rendesen 
bágyadtak és sáppadtak, Különös előszeretettel 
s nagyobb mennyiségben szokták a mézet fo-
gyasztani, mivel mintegy természetszerűleg ér-
zik annak rájok nézve nagy szükségét és kitűnő 
hatását. 

Hogy  a méznek konyhai, s illetve háztar-

tásbeli használatáról is szóljak, állithatom, mi-
szerint a méz itten is az eddiginél több figyel-
met érdemel. Felette téves vélekedésnek kell 
nyilvanitanom, hogy némely eledelek édeskésé-
ben, különféle  gyümölcsök befőzése  s eltevésé-
hez a nádméz (ezukor) ajánlatosabb volna, mint 
a mét. Sőt épen ellenkezőleg! 

A méznek ismeretes fűszeres  zamata az 
ezzel édesíthető ételeknek, sőt a kávénak is kü-
lönös kellemes ízt ad és a mézben befőtt  s el-
tett gyömölcsök is zamatosabbak, mint a nád-
mézben (ezukorban) befőttek  és eltettek s tar-
tósabbak is. Ezen kivül a méz a sokszor drá-
gább, többször nem elég jó vajnak is gyakran 
kitűnő helyettesítője lehetne. S ismeretes, hogy 
a mézből minő kitűnő mézeczetet, mézszeszt, 
mézbort, méhsörr és mezpezsgőt lehet készí-
teni ; s különösen a k -vásárhelyiek minő kiter-
jedt kereskedést űznek a mézzel készített mézes 
pogácsával. 

A méz az ismeretes szén-vizvegyek (szénhyd-
rátok) egyike, melyet a méhek a virágok kelyhei-
nek nektár edényeiből szednek ösze. Főállománya 
a szőllő-czukor, mannaezukor, viasz és kötetlen 
savak, s a még jelentkező csekélyebb mennyi-
ségű állati, hangyasavany, inint gyógyszernek is 
különös értéket s jelentőséget kölcsönöz. S tud-
juk is, hogy a méz a gyógyászatban sokféleké-
pen s igen előnyösen alkalmaztatik ; s bizonyos, 
hogy elterjedtsége e téren sem érte el a végső 
határt. A fent  már emiitett egészségügyi folyó-
iratból olvastam a többi között, hogy néhány 
kanál méz a maga idejében bevéve a nátha, 
hurut, köhögés, gégelob (torokgyik) és még a 
diffteritisz  ellen is igen hatékony szer, mivel 
mindezen betegségnek csiráit és gombáit meg-
semmisíti. Különösen a szájüreg, a torok, légeső 
és mell betegségeinél a tiszta méz kitartóbb és 
megfelelő  életrend (diaeM) melletti használata 
kitűnő eredményű szokott lenni. A pergetett 
méz egérfarkulü-theával  az influenza  ellen is igen 
hatásos és biztos szernek tekinthető. Ha az em-
ber mindjárt a betegség kezdetén, a betegség 
tartama alatt este és reggel egy-egy csésze egér-

| farkú  fűből  főtt  s egy-egy evőkanál pergetett méz-
jzel édesített theát iszik, a kellemetlen betegség 

a lehető legrövidebb idő alatt megszűnik. Ezen 
theának napontai é vezete beteges és sáppadt 
kinézésű egyének részére is nagyon ajánlatos. 

Kerti zsálya és kevés mézből kitűnő gar-
galizáló viz is készíthető. 

Hársl'avirág-tliea egy evő kanál mézzel az 
elnyálkásodás és rekedség ellen hatásos szert ké-
pez. Különösen a gyomorférgek  által kínzott 
gyermekek e bajtól megszabadulnak, ha réggé-
lenkint éhgyomorra egy-egy evő kanál tiszta 
mézet esznek s rá hideg vizet isznak. A méznek 
nagyobb mértékű, okszerű és álandóbb használata 
a gyomornak különléle megbetegedéseiben is jó-
hatásúnak, s gyakran teljes eredményüek bizo-
nyult. Lázas betegségeknél 2—5®/0-os mézes viz 
kitűnő enyhítő, s e mellett igen tápláló italnak 
tapasztaltatott. 

A méz ezen kivül mint csillapító és pu-
hító szer, a friss  sebekre, daganatok megpuhi-
tására és fölfakasztására  is előnyösnek bizonyult. 

Rozsliszttel péppé keverve, a daganatokra, 
páratlan szernek tekinthető Gyöngén mézes vi-
zet némely helyen még a hölgyek is sikeresen 
szokták használni a kéz és arezbőrnek finomabbá, 
fehérebbé  és puhábbá tételére. 

A jó mézről itt elősorolt számos és föl 
nem hozott számtalan haszna és előnyénél fogva 
bátran el lehet mondani, hogy annak se a sze-
gény, se a gazdig háztartásából nem szabadna 
hiányoznia. Sajnos, hogy a müméhészetnek je-
lenleg virágzásnak induló korszakában különö-
sen a mi népünknél is több háztájt lehet ta-
lálni, & hol méz nincs, mint a hol van. 

Hogy ez meglorditva és ugy legyen, hogy 
a jó méz egyetlen háztájból se hiányoznék, ez 
ifjú  egyesületünknek egyik legszebb, legfonto-
sabb és legnemesebb feladata.  S hogy ezt mi-
hamarább és lehető legsikeresebben megoldja, 
segélje az Isten! 
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Sz. 669-1895. 
tlkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-
megye takarékpénztára végrehajtatónak gyergyó-
várhegyi Muszka Tódor Gábor és Vaszi végrehajtást 
szenvedő elleni 200 frt  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levő, a Gyergyó-Várhegy és Gyergyó-
Remete község határán fekvő  a gyergyó-várliegyi 
137. sz. tjkvben foglalt  741. 763—76C. hisz. alatti 
172 frt,  744—746. 761. 762. hrsz. alatti 20 frt; 
761. hrsz. alatti 7 írt; 757. hisz. alatti 1 frt; 
775. hrsz. alatti 6 frt;  1325. 1334. hrsz. alatti 
4 frt;  1338. 1339. hrsz. alatti 2 frt.  13523/, hrsz. 
alatti 4 frt,  1354/a hrsz. alatti 3 frt;  a gyergyó-
remetei 2078. sz. tjkvben foglalt  14440. 14442. 
14444. hrsz. alatti 113 frt;  15788. hrsz. alatti 
9frt:  15792. hrsz. alatti 2 frt;  15791. hrsz. alatti :5 
frt;  17849—17851.hrsz. alatti 62 frt,  19674-19677. 
hrsz. alatti 7 frt  becsértékü egész ingatlanokra az 
árverést a fennebb  ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1895. junius hó 5-ik napján d. e. 
9 órakor a Gyergyó-Várhegy község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. ,§-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november lió 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi február 
hó 8-ik napjáu. 

Pál l Venczel, 
kir. aljbiró. 

2777—1S9Ő. 
Ai. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
A vezetésem alatt álló Csikvárme-

gyében egy 7M4 írt évi fizetés,  11-2 frt 
megyei segély- és l."»0 frt  lakbér illet-
ménynyel javadalmazott szolgabírói állás 

-elhalálozás folytán  üresedésbe jővén, 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják s az 1NÍS:Í. évi I. t. cz. 
:$. ij-ában körülírt képesítéssel bírnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt  pályázati kéré-
süket hozzám legkésőbb folyó  évi május 
lö-ig adják be, mert később beérkezett 
kérések figyelembe  nem vétetnek. 

A választás a törvényhatóság leg-
közelebbi közgyűlésén fog  megejtetni. 

Csik-Szereda, l.S{).">. április -22-én. 
Becze Antal, 

3 — •{ alispán. 
Sz. 578. 2—2 

Szám 222—1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közhírré tétetik, liogy a Csik-Szent-

györgy község határában levő Csik-Szenlgyörgy-
Bánkfalva  községek közös tulajdonát képező „Ipor-
ka" és Lovászó" nevü erdörászekben az erdölii 
valal által lebecsült és kijegyzett százazfák  15—20 
cm. vastagságig 87!) darab 182.43 köbméterrel 
21—40 cm. vastagságig, 418H drb 3S62.4J köb-
méterrel és 41 —110 cm. va>t-H?sáeig 2706 drb 
13803-31 köbméter s igy összesen 8071 drb 17848.,* 
köbméterrel Csik-Szentgyörgyön a píaczon lévő 
két község házánál folyó  évi május hó 18-án d. e. 
9 Órakor nyilt árverésen a többet Ígérőnek elfog-
nak adatni. 

Kikiáltási ár 1785 frt,  árverezni kívánók 
annak 10°/0-át az árverezés megkezdése előtt kész-
pénzben kötelesek letenni. 

Szabályszerűen szerkesztett és kellő bánat-
pénzzel ellátott írásbeli zárt ajánlatok is elfogad-
tatnak az árverés megkezdése előtt. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői irodában 
Csik-Szentgyörgyön a hivatalos órákban megte-
kinthetők. 

Kelt Csík Szentgyörgyön, 1895. április 3-án. 
Gergely Péter , 

kiirjpgyző. 
Kánya I m r e , 

liiró. 

egyházkerület ^ 
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g Hirdetmény. 
O A'/, erdélyi cv. ref 

§ tulajdonát képező, Csik-Szereda város O 
központján fekvő  ngynevezd t Mikó-tV-lo § 

§ puszta belsőség 4 vázraj/, szerinti eyyeii- O 

ként 2(K$ j <">íös, részletben ünkénytes S 
O Árverés alá bocsáttatik. — Á r v e r é s i O 
§ határnapul 1895. évi május hó § 
O 22-ikének d. u. 3 órája Baktsi O 
O Gáspár csíkszeredai kir. köz- £ 
§ jegyző hivatalos helyiségében O 

kitÜZetik. Az árverési teltételek alulirt g 
O egyházi gondnoknál a határnapig elő- * 
§ zctesen is megtekinthetők. 
O Weér György, 
O 2—2 ev. ret. egyh. gondnok O 
OOOOOOOOOOOO o o o o o o o o o o o o o o 

Valódi párisi kiiliinli'̂ i'-ÍI JJI'IÍ ! F. Berguerand fils 
párisi gyárából. (Imunii i's 1 iu111•'»j>a<i juullus melleit 
tuezatonkint I. :'. I. "> és i; |Vt. i apnitcs anierirnnis 
tnczatnnkint M 4 és <; lVt IViri-i s/iv.'u>ku i; iViij» 
gyiijteinrnv inaknak M -Hl IVtij;. - i'ic-ili'ii pissniiiiiii 

01'liHÍvum Monsiniía tnnár /̂rrinf  |.si) — ;,.,sii íVtii; 
I Ililrkllsi'l ()• t Miinli-11 li"lL'.viii!k ni'lkiilii/licilrii a 
UJUUU8d 5 . „Diana-öv" • > . i iViij-. - |!(.. 
tegápolási izikk"k gyári árakon. |n t'rt:;\i nii'sjrcuilc-
lés::«''l 1" ' árlícilvcziiiciiy. .Mi'L'i'cndelrsi'k pontúéin i'--, 

disiTi len (̂ zkiiziiltcliiL'k. 
-m K:  je hl. E T  I  T. 

i-3. <>s kir. szali. si-rvkiítn' gyárlnja 
BUDAPEST, IV., Koronaherezeg-utcza 17. uz, 
•>-'> Arjî Mzi-k injry cii és lirninnlt i> 

Elvem: NAGY FORGALOM KEVÉS HASZONNAL. I & 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a nagyszebeni kir. törvényszék 1894. évi 
5028. polg. száma végzése következtében a nagy-
szebeni „Albina* hitelintézet javára borszéki Ba-
lázs Alajos s társai ellen 345 frt  2G kr s jár. 
erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt  és 332 frt  10 krra becsült 2 ló, lószeke- i ^ W 
rek, széna, sarja, 1 szalmahüvelykészitü gép stb. 
ingóságok nyilvános árverés utján ladatnak. 

Mely árverésnek a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság 1310/1895. szám végzés folytán  345 
frt  26 kr tökekövetelés, ennek 1S94. évi márczius 
hó 5-ik napjától járó 6°/0 kamatai és eddig össze-
sen 48 frt  27 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Borszéken alperes Molnár András 
lakásán leendő eszközlésére 1895. évi május hó 
26-ik napján délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóság az 18al. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson 1895. évi május 
hó 7-ik napján. 

Juhász Károly, 
kir. bírósági végrehajtó. 
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A székely-udvarhelyi vasúti állomásról 
szállítmányokat be csikszeredába, vagy 
czimeim-e intézendő feladásokat  gyorsan 
és mérsékelt jutalék mellett eszközlök. Után-
vételes szállítmányoknál kizárólag az összeg 
előleges beküldése kívántatik. Számlák leg-
később 8 napon belől fizetendők.  Minden-
nemű felvilágosításokkal  készséggel szolgá-
lok. Levelek czimemre intézendők : 

4-4 
Gál Jánoshoz 

Sz.-Udyarhely. 

Eladó 
egy teny észigazolványt nyert jó 
alakú 3 éves bika csikzsögödi 

Pál Ferencznél. 

Van szerencséin ;i t. közönséggel tiszteletteljesen tudatni, li 
Hary Géza m 
divat-, fehérnemű-,  kézmű- és rövidáru-üzletét 
átvettem s hogy a tavaszi bevásárlást az elsü budapesti és bécsi gyá-
rakból személyesen eszközöltem. 

Megérkeztek a tavaszi divat iíjdonsúgok és nauy választékban raktai-mi larink nüi 
(elültöket, gallérokat, ciipeket, kabátokat 0 frttól  felfelé  tavaszi imi iliszkalapu-
kat 1 frt  ód krtnl : napernyő ujdonsáiíokat 1 frt  20 krtól selyem, Ü>;11• ju. Iiaiiszt. eretton 
és piké mosósziiveteket és ezekhez való diszkiilönleüesséneket to\al>bá i-sipki-- és szü\oit 
fiiKírünyökot,  ájty teritóket, lerli illíreket a legjobb Schroll-I'éle sit'uiibél I l'nin] in r>o kiiu. 
Férfi  kala|M)kat. nvakkendüket nasty választékban, inindig a lemijaMiai. 

Az elismert leuijobb minőségű I'irker-féle  nöi- és lerli üla'-é kesziyiikei szn\iiit 
harisnyákat, kesztyűket, csipkéket, szalagokat: a legjobb nyaninaiu n \áH'ii/nket sn krinl 
I frtig.  Menyassziinyi koszorúkat fátyolokat  elönyomoti-, kezdett- kesz kézi mim-
kákat ii. m. asztalfutók.  toritök s más dísztárgyakat. 

Valódi franezia  kiitö- és hímző pamutokat, mosi'i selymeket huruidn-. \arró- és 
gép-ezéniákat ; selyem, atlasz, szatin, easmir és kretoii paplautikal matracznkai. 

Teljes meny asszonyi kelengye összeállítását elvállalom 'Joii fiiinl  MUHI ivii^ s 
ugyanazon linomságban és minőségben olcsóbban kiállitom, mint bármi ly ik nâ y varnsi 
reskedő. Kzen kiviil raktárt tarluk sirkoszorukból és érezkopoisókhél. 

QK* M i n t á k a t k í v á n a t r a b é r m e n t v e k ü l d ö k . 
A n. é. közönsé 

azt 
ke-

3—6 
becses pártfogását  kéri 

szolgálatkész tisztelettel 
Hary Géza utóda: BARCSAY K. 

Elvem: NAGY FORGALOM KEVES HASZONNAL. 
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Kisküküllőmenti borok. 
Van szerencsém a t. közönség tudomására hozni, miszerint az általam 

személyesen és kiváló gonddal vásárolt kiskiiküllőmenli borokbúi saját liázam 
pinczéjében nagy raktáVt tartok, melyeket 

5G literen feríil  30 és 33 Jsrért, 
továbbá: 

1 literes üveg, 1890-beli igen jó asztali bort 4S krért üvegestől. 
I „ 1892-beli egész finom  52 
'/io n 10 éves pecsenyebort 00 
7/i0 15 70 

árusítok. 
A literes üvegeket 10 krért, a 7/,0 1. üvegeket 7 krért visszaveszem. 
Boi aim dicséretre nem szorulnak, mert, megdicsérik mainkat való-

diságukért is szavatosságot vállalok. 
Tisztelettel Hary Géza. 
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Nyomatott Csik-Szei-edában 1895. â laptuJajdoiioa és kiadó Uyörgyjakab Máiton könyvnyomdájában. 


