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A nép a nagy ünnepen. 
Az ezredéves ünnep teljes világításban 

állította hazánk perspektíváját. 
A politika égboltján két felhő  tűnt 

szemünkbe. Egyeik rózsás, szelíd, a szép 
hajnalódás fényétől  aranyos. Ez a nemzet 
lekesedése. A másik komor, sötét felhőgo-
moly; ágya tüzes villámoknak. Ez ellensé-
geink gyiilölsége. Amazzal éltető harmat jön 
a hazára, emennek pusztító fergetege  van 

Kimondhatatlanul sokat ér az a tapasz-
talat, melyet a nemzeti ünnepből incrithc-
lilnk. Egyfelől  megismertük ellenségeinket; 
láthatóvá lett a külső és belső veszedelem 
Másfelől  egénz teljességben feltűnt  a nem-
zet ősereje, mely gyarapítva a helyesen 
vezetve, rendithetetlen fámasza  lesz hazánk-
nak s nemzeti hatalmunknak. 

Láthatjuk mindazt, a mi veszedelmünk; 
de látjuk mindazt, mi biztosságunk. Diadal-
masan szállt íel az az eszme, az a közös 
érzelem, mely a politikai ellenvéleményeket, 
különböző pártokat szétszakithatatlan érez-
gyilrllbc foglalt. 

E közös eszme és érzelem vitte be az 
ünnepet a palota- és kunyhóba, a gazdag 
és szegény szivébe. Nemcsak a városokban, 
hanem a falvakban,  messze a síkságokon és 
völgyekben szétszórt falucskákban  is csilin-
geltek a templomok, kápolnák harangjai, és 
imádkozni s ünnepet ülni sorakozott minde-
nütt a magyar nép, a munkás, szerény, 
névtelen nép Lélekemelő látványt nyújtanak 
n fellobogozott  paloták, uri Lkok; de sok-
kal szebbek, nagyszerűbbek a nemzeti zász-
lók a falvak  bogárhátú hávacskáin. Igaz, 
liogy szentünk gyönyörködik a drágaköves 
uri diszöltönyökön; de csodálattal tölt el 
bennünket az egyszerű ruhás polgárságnak 
ünneplő sokasága. 

A nép osztatlan ünneplése imponál 
kifelé  az ellenségnek s emeli az örömöt és 
reményt befelé.  Ez állal nőtt a millennium 

etikailag oly magasra. Ily lelkes hangulat 
a nagy históriai momentumoké, ily tökéletes 
egység a népben csak nagy nemzeti esemé-
nyek eredménye. 

Ellenségeink eddig is tudták azt, ltovy 
a haza veszedelmére egygyé válik a nemzet; 
a pártok kezet szorítanak, midőn fegyvert  kell 
ragadniok; s most is megláthatták, hogy a 
harezokou kivül eszmék és érzelmek is össze-
forrasztják  a nemzet osztályait s pártjait. A 
hogy éreztek hajdan, mikor a véres kardot 
hordozták körül, ugy éreznek most, midőn 
a béke olajága, a harangok csengése, a 
lengő zászlók hivják a nemzet fiait  az ün-
nepre. 

Örömmel láthatjuk a nép hazafias  lel-
kesedését ; a mult dicsőség emlékeinek vissz-
fénye  s a jövő ezredév sok remény nyel 
biztató hajnala ragyog ki belőle. 

A nemzetek az egyszerű nép által vol-
tak nagyok a dicsőségben s voltak szeren-
csétlenek a bukásban. 

Ila az uri osztályt gyönyörű források-
nak tekinthetjük ; melyekből a haladásnak 
éltető esepjei fakadnak;  akkora nép a tenger, 
mely a föld  forrásait  táplálja. A forráso-
kat a fertőző  anyagok megmérgezhetik, vál-
ságos időkben kiapadhatnak; a tengert nem 
lehet megmérgezni; ez nem apad ki, szün-
telen vízgőzük  szállnál* lel belőle, melyek 
uj forrásoknak  adnak éfetet.  A nielylyel 
nagy volt e nemzet a múltban és nagy lesz 
a jövőben, szeressük a népet. 

Ila az uri osztály a nemzet fájának 
a virága, mely disziti a lombokat, melyből 
a haladás édes gyümölcse nő; akkor a nép 
ennek törzse s gyökere. A vihar a virágot 
letépheti; a villám gallyait letördelheti; 
gyökeréből újra kihajt s a fa  nem vész el 
Szeressük tehát a népet, mely nemzeti fánk 
gyökere s ennek örök életet adhat. 

Ugy de ki nc szeretné a népet? A nép 
érdeke ott lebeg az uzsorás ajkán, ezt han-
goztatja a stréber, az ámitó; ezt minden 

ember s mégis népünk gyengül erkölcsi és 
vagyoni erőben. 

Most a nagy nemzeti ünnepen, midőn 
dicsőítjük a multat s alapját rakjuk le a 
jövő ezredévnek, eleget tettünk-e a nemzet 
fenntartó  elemének, a népnek javára ? 

Hogy a távoliakhoz ne intézzük a kér-
dést, Csík-megye s ennek községei megörö-
kítették a millenniumot oly alkotásokkal, 
melyek népünk anyagi és erkölcsi haladását 
előbbre viszik? 

Még a millenniumi év nem telt el, en-
nek emlékére még sok üdvöset létesíthetünk 
s Mátyás királylyal szólva, ne is feledkez-
zünk meg a népről t 

A néposztály emelése érdekében Eu-
ropa minden nemzete élénk mozgalmat fejt 
ki. Az ebben rejlő nemzeti erő konzerválását 
napi kérdéssé tették államokban, megyékben, 
községekben mindenütt. 

De, mondhatná valaki, ez a kérdésnek 
akadémikus fejtegetése,  mit kellene li.it ten-
nünk a millenniumi évben a székely nép 
javáért ? 

A mi megyénk s községeink nagyobb 
és szebb alkotással nem örökíthetnék meg 
e dicsőséges szép esztendőt, mintha megye-
szerte szerveznék a gazdák hitelszövetkezetét. 
Ennek maradandó becse és haszna lenne. 
Tagadhatatlan, hogy megyénk ünnepe Bzép 
és fényes  volt, s erre áldozatokat is hoztak; 
de ez reám nézve mégis olyanformának  tű-
nik fel,  mint a szép tűzijáték, ha elmúlik, 
nem marad ntána semmi. 

Snjn'i lattal említem fel,  hogy a gyergyói 
községeknek nem jutott eszébe a kórházuk se. 
Jól esett volna hallanunk, ha minden község 
tehetségéhez képest bármi csekély áldozattal 
megemlékezett volna erről. 

A valódi jó közszellem az, ha a multat 
ünnepli, a jövendőt biztosítja. Helylyel-köz-
zel ez kifejezésre  is jutott s ez örömmel 
tölthet el mindenkit; mert tulajdonképen 
az ilyen közszellemből meríthetünk megnyug-
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az Üdvözítő példabeszédében a ifkn/.ió  lin aiyjii, 
midőn arról értesül, hogy fia,  kit m> gboitiiak Int 
tek, él. Minden ember, természeténél fugva,  örül 
az életnek, mint az Égből nyert javak legfőbbi-
kének. Innen a szokás névnapon és hasonló más 
alkalmakkor vigalmat rendezni; megnyilatkozása 
ez azon való örömünknek, hogy életünk fonala 
még meg nem szakadt! 

Mi mint nemzet, mint magyar nemzet, ezer 
éve élünk ezen a földön,  melyet hazánknak ne-
vezünk. Ezer év egy nemzet életében is nagy 
adománya az élet Urának, melyért méltán telnek 
meg a szivek a hála és öröm érzelmeivel. Méltán 
vigad azért napjainkban Magyarország, méltán 
tAi'ja el̂ nk az ünnepélyek sorozatának látványát 
északtól délig, kelettől nyugatig. Megnyílnak a 
templomok, s az emberek seregestül borulnak az 
Dr oltára elé, hálát adni az ezeréves éleiért; len-
genek a zászlók, örömtüzek lobbannak föl,  ének, 
zene és harangzngás hullámoztatja a levegőt; 
vig társaságok zaja hirdeti, hogy a keblet nem 
mindennapi esemény keltette fölemelő  érzelemtől 
hevülnek. Vegyüljön hát a mi ünneplő hangunk is 
az országos öröm zajába; adjuk tanúságát annak, 
hogy a haza ezeréves életének gondolata a mi 
keblünket is gyorsabb dobogásba hozza; hiszen 
nem is lehet az szerető gyermeke ennek a ha-
zának, kinek vére ezen gondolatra hevesebben 
nem lüktet. 

De a multrél tekintetünk önkéntelenül a 
jövő Mé vetődik, s örvendezésünkre okot nem 
egyedül a lefulyt  ezeréves életben, hanem ama 
biztos alapon nyugvó reménységben találjuk, liogy 
nemzetünk a jövőben is élni fog  az évek belát-
liatlan sorozatán keresztül. 

A nemzetek sorsát az isteni gondviselés in-
tézi; a mi velők történik, az ö akarata folytán 
liii ti'-iiik. Ş ha ezeréves életünkön végigpillantunk, 
l-pit-n nyiinion élénkbe tiinikazégi hatalmasságnak 
ii.-in/.ti ülik fenntartására  kinyújtott keze, mely 
hol avval segit meg, hogy az események folyását 
ránk nézve kedvezöleg alakítja; hol avval, hogy 
midőn a nemzetnek oly tetteket kelle megcsele-
kednie, melyek fennmaradására  elhatározó befo-
lyással voltak, a kellő időben mindig odaállította 
a vezérlő férfiakat,  kik ama tettek kivitelére al-
kalmasak voltak. 

Gondoljunk eleinknek beköltözésére. Oly 
óriási feladat  volt ez, melyre csak rendkívüli fér-
fiú  vezérlete alatt szánhatta rá magát a nemzet. 
Egy nép, számra nézve nem is nagy, hiszen nem 
volt annyi, mennyi ember most csupán főváro-
sunkban lakik, e nép, féifi  és nő, gyermek, ilju 
és vén, egészséges és beteg, vagyonostól, minde-
nestől főikerekedik,  elhagyja az eddig lakta föl-
det, s nekiindul az ismeretlen világnak, abban uj 
hazát keresni. Nem lehet megérteni ezt a csodá-
latos vállalkozást máskép, mint hogy Árpádban 
oly fényes  tehetségekkel felruházott  férfiút  láttak 
költözködő őseink, a kinek vezérlete alatt hitök 
szerint balsiker nem érheti őket, s a ki a hol van, 
az ő hatalmas jobbjának védelme alatt ott nekik 
otthonuk van. És nem is csalatkoztak bizalmok-
ban. Árpád keresztül vezeti népét beláthatatlan 
síkokon, nagy folyamokon,  magas bérezek járatlan 
rengetegein, elsöpri az útját akadályozó ellen-
ségeket, diadalmaskodik a népeken, melyek akkor 

ennek a földnek  itt gazdái voltak, megtelepíti a 
k'áipát szent bérczei bekerítette vidéken a ma-
gyart, alkot állandó hazát ott, a hol eddig semmi-
féle  nemzet nem tudta lábát hosszabb időre meg-
vetni. De az uj haza épülete évtizedek múlva 
inogni kezd, rajta az elgyengülés, a közelgő ösz-
szeoinlás jelei mutatkoznak. A szüntelen barezok, 
melyeket a magyar maga keresett, fogyasztották 
a népet; az ellenséges szomszédok az ő iskolá-
jukban kitanulták a velők való liarczolás módját 
és véres csatákat nyernek rajtok; a nyugat ke-
resztény népei valamennyien kipusztítandó ellen? 
ségként tekintik a nem keresztény jövevényt. 
Csak a nyugat népeihez való simulás a keresztény 
társadalomba való belépés háríthatja el a halálos 
veszedelem bekövetkezését. És föllép  a férfiú  Szent 
Istvánban, ki rsá termett volt arra, hogy ezt a 
nagy átalakítást véghez vigye. Fejedelmi szarárai 
parancsol, hazafias  aggodalmával buzdít, apostoli 
lelkesedésével tanít és kereszténynyé teszi orszá-
gát, kiengeszteli aziránt evvel Európát, megreti 
annak fönnmaradása  biztos alapját. Nem nyelte el 
az enyészet a nemzetet még a tatárjárás Bzörnyfl 
csapása után sem. Háromszor érte oly csataresztés, 
m-lţ élete fájáoak  gyökereit is megvagdalta: a 
mohi pusztán a tatárral, Várnánál, Mohácsnál a 
törökkel szemben. Várna és Mohács gyászos em-
lékű csatatéréin halva maiadt a király, de nem 
vonta magával sírba a nemzetet; a mohi csata 
sokkal nagyobb pusztítást vitt végbe a magyar-
ban, mint amazok, de megmenekült a király, s ha 
ezt a gondviselés így nem intézi, a magyar nem-
zet története a mohi pusztán bezáródott volna. 
Elmerült, belefúlt  volna hazánk később a török-
ségnek reázudult árjába is, de megrolt Hunyady 
Jánossá és Mátyássá, kik a romboló áradatot ha-
talmas karjokkal feltartóztatták,  s erejét annyira 
meggyengítették, hogy midőn évtizedek múlva a 
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váat a jövőre. Végre is a solc szép ünnepi 
beszéd, dikczió, mulatság, bandérium mind 
elmúlik ; a hitelszövetkezet, n kórház, köz 
művelődés, valamint más jótevő intézménye-
kért hozott és hozandó áldozat hatása lélek-
emelő a jelenben és soha elnem muló üdvös 
a jövendőben. 

A megyei  < ö r v é n y l i n t ó a a g i b i x o l t -
ü á g S l é d é r ő l . 

Csik-Szereda, május 28. 
Vármegyénk törvényhatósági bízol tsága ma 

tartotta meg tavaszi rendes közgyűlését, melyen 
a tagok szép számban jelentek meg. — Mint-
hogy a mnlt évi október hó után rendes köz-
gyűlés nem tai tatolt, több mint 200 agydarab várt 
ezúttal elintézésre, a mit sikerűit is délután 2 
óráig letárgyalni, s ez leginkább azért vált 1> he-
tövé, mert csupán a székelyföldi  katonaiskola kér-
désénél merült fel  nagyobb vita, egyebekben az 
állandó választmány javaslatai kevés kivétellel vita 
nélkül elfogadtattak. 

Lapunk szűk tere nein engedi meg, hogy-
anodén egyes ügyben hozott határozatot közöl-
hessünk, azért csakis az inkább közérdekkel bíró-
kat regisztrálhatjuk a következőkben: 

A szép számmal megjelent tagok kü/.ül Mu-
rányi Kálmán föesperes  vezetése alalt dr. Lázár 
János és Nagy Józse? személyében kiküldött meg-
hívó bizottság élén főispán  nr ő méltóságával d. e. 
10 órakor a teremben megjelenvén, éljenzések 
között elnöki székét elfoglalta,  s a törvényhatóság 
tagjait üdvözölve, a gyűlést röviden megnyitotta, 
s egyúttal bejelentette, hogy Károly Lajos IVdier-
czeg c fensége  gyászos elhunyta alkalmából a 
törvényhatóság részvétét király ő felsége  elölt 
táviratilag tolmácsolta, minek tudomásul vételét, s 
az elhunyt emlékének jegyzőkönyvi megörökítését 
kéri. 

A közgyűlés a tett intézkedést helyeslőleg 
vette tndomásul, s az elhunyt főherczeg  ő fensége 
emlékét jegyzőkönyvileg megörökíteni határozta. 

Bejelentette továbbá főispán  ur, hogy tap-
loczai Lázár Miklóst közigazgatási gyakornokká, 
s egyúttal tiszteletbeli aljegyzővé nevezte ki, mit 
a közgyűlés tudomásul veit, s egyúttal ugyancsak 
főispán  ur indítványára a megyei pénziái aknák a 
-gyűlés folyama  alatti megvizsgálására Nagy József 
elnöklete alatt Rancz János plébános, Sántlia Si-
mon és Dájbukát Jakab személyében egy bizolt.-ág 
kiküldetett, a kik uiegbizalái-ukban eljárván, a 
pénztárakat rendl-en találták, s azt a gyűlésnek 
bejelentették. 

Azután a megye alispánja olvasta fel  a köz-
igazgatás állapotáról szóló jelentését, a mely el-

török bennünket Mohácsnál porba sújtott, akkor 
sem tehette lábát végkép a nyakunkra. Midiin 
aztán foly  az ádáz birkózás Mohamed népével 
másfélszázadig,  feltűnnek  a Zrínyiek, Jurisiehok, 
Dobók, Losonczyak, Szondyak, kik mesés hőstet-
teikkel, ha kellett, élelöknek a haza oltárán fel-
áldozásával, egyfelől  folytonosan  gyöngítik az el-
lent, s feltartóztatják  romboló u'jában, másfelől 
fenntartják  a nemzetben az önbizalmat, élénkítik 
a hazafias  lelkesedést, erősitik a kitartást a küz-
delemben, a mi aztán végre is meghozta a kívánt 
sikert, az országnak a török iga alól vnló meg-
szabadulását. Más oldalról is megtámad tatásnak 
volt kitéve ebben az időben a nemzet élete. A 
reformáczió  oly mértékben hatalmasodott el, hogy 
a magyar kath. egyházat agyonnyomással fenye-
gette. A kath. egyház leomlásával pedig mily 
veszteség érte volna a nemzetet, kiismerhető ab-
ból az egy lényből is, hogy annak a tőrök kör-
mei közfii  való kimenekülésére nagyban és tevé-
kenyen közreműködtek a római pápák, s a kime-
nekülés sikerre j'.itásábin nekik nem csekély 
érdemök van. K* ime, hogy a kath. egyház össze 
ne omoljon, ott van Pázmán I'éier, ki azt nagy 
tudományával, fényes  szónoki képességével, láng-
buxgóságával ismét erőhöz juttatja és szilárd 
alapra helyezi. M"gtáinadolt alkotmányának s eb-
ben megtámadott nemzeti önálló léiének védel-
mére van a nemzetnek Rákórzyja, ki maga min-
denét veszti, de hazáját megmenti; a nemzeti 
szellem hanyatlásával a kihalás állapota felé  kö-
zeledő édes hazai nyelv megmentésére van Bese-
nyeyje, ki a nyomába lépett jeles írók lelkes seregével 
felapját  veti a magyar irodalom újjászületésének, a 
mely meg első mozgatója volt azon hatásnak, 
Helynek köszönhető, liogv a magyar nyelvet most 
ebben a hazában a kunyhó szalma födele  és palota 
aranyos kupolája alalt egyaránt halljuk zengeni. 

(Vege kSv) 

jenzéssel fogadtatott  s a tisztikarnak buzgó és si-
keres működéséért köszönet szavaztatott. 

A belügyminiszter azon utasítására, hogy a 
Solyomtár havasból 1894-ben jogtalan legeltetés 
miatt behajtott romániai marhák tulajdonosai ellen 
kártérítési kereset indítandó, — a közgyűlés ki-
mondotta, hogy miután a marhák Solyomtár havas 
azon részéből hajtattak be, mely az 1888-iki ha-
tárrendezés alkalmával Romániához csatollatott 
ezen terület tulajdonának elismerése és birtokba 
adása iránt pedig Gliika György komanesti bir-
tokos Csikvármegye ellen keresetet indított, mely 
a jassii fűtörvényszék  előtt most áll másodbirói 
elintézés alatt: nem tartja tanácsosnak az alapper 
végeldöntése előtt azzal kapcsolatos mellékkeresetet 
indítani; azonban tekintettel arra, hogy a határ-
rendezésnek e függő  kérdéséből oly nehézségek 
léptek előtérbe, melyeknek nemzetközi ulon leendő 
tisztázása elöl kitérni lehetetlen, e határozat fel-
terjesztése alkalmával a megye alispánja által eme 
sajnos körülményre a belügyminiszter figyelme  fel-
hívandó lesz. 

Herepei Károly gyógyszerész által Csik-Sze-
redábon egy második gyógyszertár felállítására 
kért engedély megtagadása hozatott belügyminister 
urnái javaslatba, minthogy azt sem a népességi, 
sem a forgalmi  viszonyok nem követelik meg. 

A Ill-ad osztályú keresetadó, bányaadó, va-
lamint a nyilvános számadásra kötelezett egyletek 
és vállalatokra az adókivető bizottságok által ki-
vételt adók ellen benyújtott fellebbezések  elinté-
zésére hivatott adófelszólainlási  bizottságba rendes 
tagul szeredai dr. Fejér Antal, póttagul szent-
mártoni Nagy József  választatott meg. 

Darányi Ignác? földmívelési  miniszteihez ily 
minőségben tett kinevezése alkalmából üdvözlő 
felirat  küldése határoztatott. 

Madár Imre volt főjegyzőnek  a tisztviselői 
nyugdíjintézet megalakítására, vagyis 1878. január 
1-étöl visszamenőleg 1869. ápril 19-ig teljesített 
megyei szolgálata is nyugdíjazás alapjául beszá-
míttatott, s fannak  jóváhagyása a belügyminisz-
ternél kieszközültetni határoztatott, s ily értelem-
ben határozott a közgyűlés Baló János nyugalomba 
vonult levéltáritokra* nézve is. 

A megyei közigazgatási bizottságba a tiszti 
ügyész helyetteséül dr. Csiky József,  a bizottságba 
rendes tagul pedig dr. Győrtíy Gyula válaszlatolt 
meg. 

A megyei tisztviselők, segéd- és kezelö-sze-
mélyzet nyugdij-választinányának tagjaiul 6 évi 
időtartamra kiküldetlek: Lázár Domokos, Nagy-
Imre, Élte* Klek, dr. Fejér Antal. 

A esik szent-domokosi közfgészségi  körbe 
orvosul megválasztott dr. Tóth József  választása 
az az ellen beadott fellebbezés  figyelmen  kívül 
hagyásával helybenhagyatott. 

A gyei gyó-szi'iit-miklósi róm. kath. polgári 
leányiskola ré.-zére a havasi javak jövedelméből, 
mindaddig, mig azi a bevételek lehetővé teszik 
SOO frt  évenkénti állandó segély szavaztatott meg 
azon kikötéssel, hogy a segélyezés tartama alatt 
a törvényhatóság az iskola ügyeit intéző hitköz-
ségi iskolaszékben magát egy taggal képvisel-
tethesse. 

A oik somlyói lőgymnasium igazgatója a 
inillemiái'is országos tornaversenyre küldeni szán-
dékolt 30 tanuló és a tornatanár részére 090 frt 
25 kit és a gyiMiasium ezeréves történél, kiadási 
költségeinek pótlására 300 frt  segélyt kérvén, a 
bizottság kimondotta, hogy mennyiben a torna-
verseny és a gjr.masiuin millennáris történetének 
községei a nevelési-alapra kétszeres terhet ró-
nán.ik, s a mennyiben a gymnasium millennáris 
történetének kiadása maradandó jellegű, s a költ-
ségekre is igényt tarthat: azért ezen utóbbi czélra 
(iOü Irt adományoztatik; a tornaverseny költségei 
azonban nem folyósilhatók. 

Márton Benedek udvarhelyi fóreáliskolai  ta-
nuló állal tüi'vauesenyre, Józsa Sándor tanító ál-
tal méhészeti kongresszusra, Taschek Gyula ditrói 
rajztanár állal egyetemes tanügyi kongresszusra, 
Böjtliy Gábor és társai kolozsvári joghallgatók 
által a kiállítás megtekintése és Ádám Polixeuna 
tanítónő által tanügyi kongresszus meglátogatására 
kért segélyek megtagadtattak. 

A Maros-Szent-Imrén felállítandó  „Hunyadi1'-
emlék javára 60 frt  adományoztatott. 

Bocskor Béla tisztiügyész azon kérésének, 
b»gy neki magánperek folytatására  engedély adas-

sék, tekintettel a belngymini zteriumnak 1884. év; 
8882. számú rendeletére, s az 1&86. évi XXXI. 
t.-cz. 70 §-ának intézkedésére, — helyet adni 
nein lehetett; azonban, hogy a kezén levő és a 
magánügyvédi gyakorlata alatt elvállalt pereit 
folytathassa  és lebonyolíthassa, méltányossági szem-
pontból megengedtetett. 

Sajnálattal vette a közgyűlés tudomásul 
püspök ur ö nagymélióságáuak a statusgyülés 
határozata alapján kelt azon átiratát, hogy a 
somlyói gymnasiunmál felemelt  Iandijaknak a tör-
vényhatóság által kért leszállítása eszközölhető 
nem volt. 

(Vége kiiv.). 

M i l l e i i n á r i N i l l s z l i a n g v c r N e n y . 
Ez volt a eziine .'innak a ritka művészi 

becscsel biró. disztingvált ízlésre valló maradandó 
emlékű hangversenynek, melyet a jótékonyság 
terén fáradhatlnn  Inizgnliiiunak ismert .csiksomlyói 
jótékony íróegyesület" f.  évi május hó ílO-án este 
Csik-Somlyón az internátus nagytermében a ,csik-
taploczai tüzkárosultak" javára rendezett. 

Ki nein emlékeznék vissza május 15-ére, 
aina gyászos emlékű napin, melyen Csikmegye 
egyik derék székely községe — Csik-Taplocza — 
majdnem egészen a láncuk martaléka lett, hol 
annyi száz család hajléktalanná és földönfutó 
szegénnyé vált. Már a kora délutáni órákban 
villámgyorsasággal terjedt el a vészes hir, hogy 
Csik-Taplocza iangoklian áll: szivüuk elszorult 
a gondolatra, hogy székely testvéreinket ily nein 
várt és nem remélt csapás sújtotta, de a látvány, 
mely szemünk elé tárult a maga borzalraasságában 
a bősz elem romboló pusztítása s a vészt ért 
családok velőt hasitó jajgatása az őszinte rész-
vét könnyeit facsarta  szemünkből, mély szánalmat 
érezve mindazok iránt, kiket a gondviselés ily 
könyörtelenül sújtott. 

Egy pillanat, mely az emberi élet összes 
küzdelmeit és fáradalmait  semmivé teheti, a 
gazdagból — szegényt s a szegényből — koldust, 
földön  futót  teremthet. Ily nyomor láttára az 
ember szivében lakó jó érzésnek meg kell moz-
dulnia s ineg kell ragadnia mindama eszközöket, 
melyek .székely testvéreink könyeinek letörlésére 
alkalmasak. Ez nem csupán emberi erény, de 
parancsoló kötelesség is székely véreink irányá-
ban, kik ezt tőlünk az emberi jogok alapján mél-
tán megkövetelhetik. •v 

Ritka szerencsés gondolat volt a csiksom-
lyói jótékony iiőegyesUlettől a segélyezésnek tár-
sadalmi iitraval' l'.'nMése mellett ama módoza-
tokat is megjelölni, melyek a jótékonyság gya-
korlását a nagyközönségre nézve kellemessé te-
szik, mert ezzel mint kezdeményező nem csupán 
követésieinéltó példát mutatott, melynek hatása 
hizonnyára nem fog  elmaradni, de fényesen  be-
bizonyította egyúttal, hogy ily összejövetelek, 
kiválolag pedig ily müvész-esték rendezése a 
társadalmi érintkezés ápolására mily üditóleg 
hatnak. Az egri nőkről n történelem azt jegyezte 
föl,  hogy jeles honleányok voltak, viszont a csik-
somlyói hölgyekről C'lio azt fogja  feljegyezni, 
hogy kitűnő hangverseny-rendezők voltak. 

I)e tekintsünk lie egy pillanatra a csik-
somlyói internátus nagytermébe, hol n gondos 
rendezés titkaival teljesen ismeretes buzgó ren-
dezők az elegáns egyszerűséggel és nagy ízlés-
sel disziteU termet hangverseny-teremmé vará-
zsolták át. Már N óra előtt akkora diszes közön-
ség vonult be a terembe, hogy drága pénzért 
sem lehetett volna egyetlen ülőhelyet kapni, nz 
állóhelyeken pedig ember-ember hátán tolongott. 
Hjah, a ki ismeri a mi szeretetreméltó közönsé-
günket. hogy miként lelkesedik a művészetért, 
eme látogatottságot hizonnyára nemcsak a tiiz-
károsultak iránti' érdeklődésnek fogja  betudni, 8 
talán abban is igazat fognak  nekünk adni. hogy 
a kérdéses estén a megjelent szebbnél-szebb 
hölgyek a taploczaihoz hasonló melegségii tűz-
vészt okoztak . . . a férfiak  szivvilágában! Talán 
ennek is tulajdoníthatók a közreműködők egyéni 
érdemein kivül ama szokatlan tapsvihavok és él-
jenzések, melyeket — szívesen elismerjük — 
méltán megérdemeltek. 

A hangverseny műsora tulajdonképeii Ma-
lomhegyi ur felolvasásával  kezdődött légyen, de 
az ö ismert, szerénysége meg fogja  azt bocsatam 
nekünk, hogy becses felolvasásával  legutoljára 
foglalkozzunk,  a minthogy ó is igen bölcsen tette 
volna, ha a sorrendtói eltéróleg utolsó számnak 
Jiagyta volna felolvasását. 

A közönség ritka érdeklődése mellett kezdte 
meg Nagy Erzsike k. a. a műsor művészeti ré-
szét, előadva zongoráu Liszt hírneves zeneszer-
zőnk „Magyar Rapsodiáját." Ama technikai ké-
szültség, melylyel e darabnak szépségeit és ha-
tásos részeit érvényesítette, nemcsak az előadó 
művésznőnek, de mesterének is nagy dicséretére 
vált, a játékot követő tapsvihar arról győzhette 
meg, hogy feladatát  kitűnő készültséggel oldotta 
meg. 
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Ezután dr. Kolonics Dénesné urnó ritka él-
vezetet nyújtó művészi zongorakisérete mellett 
Nagy Gyula ur gordonkán adta elő Gotterinán-
nak „Románcé" czimü szerzeményét. Többször 
volt már alkalmunk Nagy Gyula urnák művészi 
gordonkajátékában gyönyörködni, de ez estén fe-
lülmúlta önmagát, mintha csak a taploezai éget-
tek fájdalmát  akarta volna elénk varázsolni. °oly 
hangokat csalt ki a hurokból mesteri ujjaival, 
mit a hálás közönség óriási tapssal jutalmazott. 

Utána Sántha József  VIII. oszt. fögymn. 
tanuló „a volápük nyelv gyakorlati hasznáról 
tartott egy igen érdekes, szellemes és kitűnően 
előadott .iuonológ"-ot, melyet különösen a szép 
nem hálásan tapsolt meg. 

Ezután dr. Filep Sándorné urnó dr. Kolo-
nies Dénesné urnö zongorakisérete mellett .Ör-
dög Róbert" czimü operából énekelt egy rész-
letet, zajos hatást és óriási tetszést keltve szép 
iskolázott hangjával, mely különösen a felsőbb 
registerekben érvényesült igen szépen. A hálás 
publikum szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a 
szép éneket, melyet a .Postás Milka" fülbe-
mászó szép dalával meg kellett toldani. 

Utána Nagy Erzsike k. a. és Lázár Ma-
riska k. a. Chovánnak .Magyar tánezok" czimü 
szerzeményét 4 kézre adták eló zongorán akkora 
vervel és hatással, bogy képzeletünk egyenesen 
a régi magyar világba kalandozott, az ülőhelye-
ken mozgó alakok pedig arról tanúskodtak, liogy 
a talp alá húzott darabok kísértésbe hozzák a 
tánezkedvelóket. A játékot követő frenetikus  tap-
sot és éljenzést ugyancsak erősen kiérdemelték. 

Ezután rövid szünet után a csikmegyei zon-
gora királynő, dr. Kolonies Dénesné urnö Litolí-
nak .Fonó dal" és Chopinnak -Polonaise" czimü 
szerzeményeit adta eló zongorán akkora hatással, 
liogy a közönség lelkesedése határt nem ismert, 
ugy. hogy a művészi játékra éhes publikumot 
néhány remekül előadott magyar népdallal kellett 
csillapítani. 

Utána Balányi János ur Árion vagy Aeol 
hegedűn Nagy Erzsike k. a. művészi zongora kí-
sérete mellett Hausernek .Rapsodia Hougroise" 
és saját szerzeménye .Vágy" czimü darabokat 
adta eló akkora virtuozitással, lugy a játék által 
lebilincselt figyelem  mellett szomszédaink szívdo-
bogását is hallani véltük. E művészi játék a há-
lás publikum részérói nagy méltánylásban és el-
ismerésben részesült. 

Ezután Dapsy Frigyesné urnó Kiss József-
nek .A rab asszony czimii költeményét sza-
valta el oly bámulatos tökélylyel és hatással, 
hogy nemcsak a hallgató közönség, de maga a 
költemény szerzője is a művészi előadásért há-
lára érezhetné magát lekötelezve. 

Végül az estély műsorát Wéér György ur 
zongorán elóadott népdalokkal fejezte  be. — A 
majdnem egy órán át tarlott, gyönyörködtető vál-
tozatossággal, bírálaton felüli  technikával és prae-
czizitással előadott népdalok hatását mi sem jel-
lemzi jobban, mint a hallgat) közönség soraiból 
kifejezett  ama óhaj .éhesen is elhallgatnék reg-
gelig. " 

Ezzel be is fejezlietnők  tudósításunkat, de 
a történeti igazság ellen vétenénk, ha meg nem 
emlékeznénk Molnár Ákos urnák .Csíkszereda a 
XX-ik században" czimü felolvasásáról.  .Szerző 
ugy látszik czélul tűzte ki felolvasásában  Csik-
Szereda társadalmi viszonyait ostorozni. A társa-
dalmi ferdeségeket  és kinövéseket mindenkinek 
jogában áll megbírálni, de legyen Ítéletében 
igazságos és tárgyilagos. Nem éltjük szerzőnek 
intenezióját, hogy miért rontott neki C.sik-Szere-
dának, s éppen annak a városnak, melynek ö 
már évek óta beezéztetett kedvencze vala, hol 
annyi figyelemben,  vendégszerctet'.e .<. s.it nem rit-
kán elnézésben részesült"? Ugy tudjuk. .1 hálát-
lanság igen rut érzés, mely kellemetlen nyomo-
kat hagy maga után. De szerző a mellett" költő 
is, ki nemcsak pénzeket, de irodalmi termékeket 
is hoz egyszer-máskor forgalomba,  s mint in-
telligens, müveit ember jól tudja, liogy élö ala-
koknak piaezra vitele, kigunyolása nemcsak a 
költői szabadságnak meg nem engedett tulhaj-
tását jelenti, de ellenkezik magával az irodalmi 
tisztességgel is. Mit vétettek azok a szegény ke-
reskedők, iparosok, kávéházasok, trunkusuk, pol-
gárcsaládok, bevándorolt zsidók, mérnökük, gor-
donkások, osztrigások. baráberek, s tudja a 
macska még micsoda szöszök, toronyák és boro-
nyák V Hát akkora gourmánd a tisztelt szerző ur. 
hogy mind fel  akarja őket falni'!  Meggondolta-e 
Malomhegyi ur, hogy Csik-Szeredának fáj,  ha 
Somlyó elótt legyalázzák, s pláne olyan közönség 
előtt, minő előtt felolvasását  tartotta ? Ha nem 
ismernök felolvasó  urnák szellemi tehetségeit, 
melyekkel a legszárazabb théinákból a legélve-
zetesebb elbeszéléseket képes feldolgozni,  nem 
csodálkoznánk azon, hogy ily hálátlan tliémát 
választott felolvasása  tárgyául, de igy — tudva 
azt, hogy legyalázott városunkat nemsokára el-
hagyni készül — ugy véljük, hogy bizonyos sze-
mélyi okok késztették eme hattyú-dalának el-
mondására. örvendenénk, ha Malomhegyi ur al-
kalmilag meggyőzne minket arról, hogy senkinek 

érzékenységét bántani nem akarta, s hogy a 
megnevezett élő alakoknak a XX-ik században 
való szerepeltetése az elbeszélés humorának kellő 
kiszinezésére szolgált. 

Ezek után még esak azt óhajtjuk kiemelni, 
hogy a díszhangverseny, mely 11 órakor ért vé-
get, nemcsak erkölcsi tekintetben ért el irigy-
lendő sikert, de anyagi tekintetben is felülmúlta 
a várakozásokat, miért is e helyen ugy a kö-
zönség, mint- a tlizkárosultak nevében, s ugy a 
közreműködők minden egyes tagja, mint a farad-
hatatlan rendezőknek: Pál Gáburné ő nagysá-
gának és dr. Kolonies Dénesné ö nagyságiínak 
hálás köszönetet mondunk ! 

Borsai/. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gyász isteni tisztelet. A helybeli 

róm. kath. templomban folyó  hó l én Károly Lajos 
fölieiczeg  lelki üdvééit ünnepélyt s gyász isteni 
tisztelet tartatott, melyen a városunkban levő kü-
lönböző hatóságuk tagjai testületileg vettek részt. 

— Lapunk kiadóhivatalához acsiktap-
lóczai tüzkárosultak részére adakoztak: Fuszl Ernő 
vállalati főmérnök  5 frt,  Orel Máté ügyvéd gy.-szt.-
miklósról 1 frt,  összesen 6 frt.  Fogadják az ada-
kozók az égettek nevében hálás köszönetünket. 

— Uj államtitkár. Ö császári és apostoli 
királyi felsége  altorjsi báró Apor Gábor ministeri 
tanácsost a személye köriili 111. kir. ministeriumhoz 
államtitkárrá nevezte ki. 

— Áthelyezés. A 111. kir. pénziigyminister 
Barabás Mihály csik-szeredai kir. adóhivatali el-
lenőrt a sepsiszentgyörgyi adóhivatalhoz he-
lyezte át. 

— Alispán helyettesitós. A megye al-
ispánja és főjegyzője  a lovas-bandérium töblii tag-
jaival a tegnapi napon Budapestre utazván, 10 
napi időtartamra az alispáni teendők végzésével 
Böjthy Endre árvaszéki elnök bízatott meg. 

— Halálozások. Csiktaploczai Domokos 
István csikszépvizi birtokos, 1848—49-iki honvéd 
főhadnagy,  törvényhatósági volt tisztviselő mult hó 
31-én élete 72-ik és boldog házassága 38-ik évében a 
halotti szentségek áhítatos felvétele  után az Urban 
csendesen el hunyt. Hiilt tetemei folyó  hó 2-án 
délután 3 órakor helyeztetlek a csik-szentmiklóíii 
anyateniplom keréritésében örök njngalonira. Szöts 
Imre nyugalmazott csikszentmibályi plébános, arany-
misés áldozár, életének 8t, áldozó-papsága 60-ik 
évében, 29 én éjféli  II órakor jobblétre szenderült. 
Hiilt tetemei f.  é. junius hó 1-sején helyeztettek a 
csik szentmibályi lóm katb. temetőbe örök nyuga-
lomra. P u s k á s Mihály életének 47-ik, boldog 
házasságának 20-ik évében f.  hó 1-én estéli 9 óra-
kor tütlővészben elhalt. A holdugult földimaradvá-
nyai f.  hó 4-én d. 11. 3 érakor fognak  az oláfalvi 
köztemetőben örök nyugalomra helyeztetni. Id. Mé-
1 i k István kereskedő és nagybirtokos, életének 
70-dik, boldok házasságánák 2-i-ik évében, mult 
lift  29-én, délelőtt "2II órakor az Urban elhunyt. 
Teteme junius hó 1-én d e. 11 ólakor tétetett 
örök nyugalomra. — A felcsiki  tanítói karnak egyik 
veterán tagja S z á n t ó Krizán május hó 28-án 
meghalt- Néhány nappal elébb a csűrében dolgozott, 
de itt a magadból lezuhant, s ez okozta hirtelen 
halálát. Május 30 án volt temetése nagyszámú részt-
vevő jelenlétében. Béke poraikra! 

— A hangverseny jövedelmére vonatkozó 
közlemény és még több czikk — lapunk szűk 
tere miatt — jövő számunkban jelenik meg. 

— Távirdahuzal Csik-Szent-márton— 
• Csik-Szereda között. A kereskedelmi minister 
ulii ;>0.I72. szám alatt kelt leiratában a megyei 
kö/.ígagiiziási bizottságot ennek felirata  folytán 
arról éi tesitette, hogy a Szereda—Szent-Márton 
között létesíteni kért távirdahuzal felállítását  fe-
dezet hiányában nem engedélyezhette, azonban 
aunak államköltségen való létesítését a jövő évben 
eszközöltetni fogja. 

— A szülői gondatlanság âldşzata. 
Csik-Várdotfalván  mull hó 28-án Székely'József 
szegény pásztorembernek egy két éves leánykája 
tűznek lett áldozata. Edes anyja a szomszédba 
ment át vízért, s a kis leánykát a tüz előtt ülve 
hagyta, 4 éves kis fi-t  pedig az ágyban aludt, s 
mig az anya a szomszédasszonnyal hosszasabban 
a kut mellett tere-ferélt,  addig a kis leányka 
ruhája — nem tudni hogyan — tüzet kapott, s 
mikor az anya hazaérkezett, még életben, de tel-
jesen összeégve kapta, s súlyos sebeiben még azon 
éjjel meghalt. A kis gyerek a sikoltásra félébredt, 
kifutott  az utuzára, hol szintén gyerekeket talalt, 
s elmondván ezeknek az esetet, egyik közülok a 
házba rohant, s vizzel leöntözte az égő gyerme-
ket, ds már akkor ruhája leégett volt. Az orvos 
törvényszéki vizsgálat május 30-án ejtetetett meg. 

— Egy zágrábi kiállitó. A horvát kor-
mány egészségügyi kiállítása kapcsolatában levó 
pbarmaczentikuB kiállításban a jóízű csukauiáj-olaj 
és a sertéavész megliáritására való gyógyszerek, a 
melyek az utolsó években ily kitünó hatással vol-

tak. magukra vonták ő felsége  kiváló figyelmét;  a 
király a kiállítót Mi t te lbach Zsiga zágrábi 
gyógyszerészt bemutattatta magának, ki a gyógy-
szerek fontos  részleteit kimerítően megmagyarázta, 
mire 6 felsége  megelégedését kifejezte. 

— Egy bolthelyiség és hat szoba egy 
jó forgalmú  helyen kiadó. — Hol? Meg-
mondja a kiadóhivatal. 1—? 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R B É L A . 

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

KIADÓ- is LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

W Y I L T T É B.*) 
Nyilatkozat. 

Alulírott kinyilatkoztatom azt, hogy Csik-Balán-
liiinyai Wenezel Károly bányaigazgatónak a zalat-
nni bányakapitánysághoz folterjesztett  névtelen je-
lentéséről semmi tudomással nem birok. — Sót be-
csületes személyem alaptalan gyanúsításáért az ille-
tékes bíróságnál kérdőre vonandom — Wenezel 
Károlyt. 

Csik-Dánfalva,  1896. jun. 1-én. 
Paláncz Sándor, 

néptanító. 
*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 

nnm vállal a Szert. 

Szám 390—1896. 
vb. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
1886. p. számú végzése következtében Hirschmann 
és Bartha javára Nagy István s neje ellen 2ö9 frt 
66 kr, s jár. erejéig 1895. évi november hó 14-én 
foganatosítóit  kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 509 fn  00 krra becsült bútorok, varrógép, 
boros horduk, s ló utáni kocsiból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 3247/1895 számú végzése folytán  259 frt 
66 kr tökekövetelés, ennek 1695. évi április hó 
26 ik napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 
36 frt  bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Csik-Szeredán leendő eszközlésére 1896. Óvi junius 
hó 18 ik napjának délelőtti 10 órája határidőül ki-
iűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bi-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredában, 1896. évi junius 1, 
SzőUössy Ferenoz, 

kir bír. végrehajtó. 
Szám 1555-1895. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csik-Cseke-
falva  község végrehajtatönak, Bodó Ferdinánd 
véKi-ehejtásl szenvedő elleni 134 frt  90 kr. tőke-
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csik-szeredai kir. törvényszék (a csik-szentmártoni 
kir. járásbíróság területén levő s a csík csekefalvi 
112 sztjkvben A f  217. hrsz. alatti 11 frtban; 
a 318/2 hrsz. alatti 1 frtban;  a 447. és 448. hr. 
sz. a. faház  és kert 409 frtban; 
az 1441 hrsz. a. 15 frtban;  az 1505 hrsz. a. 8 frtban 
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ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1896. évi junius hó 20-án d. e. 9 Arakor Cseke-
falva  községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy as 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
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mai számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 
hz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelólt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervenyt 
átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1895. november 23-án. 

Bocskor, 
kir. aljbiró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 2301—896. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében, a 6200 lelket számláló 

Gyergyó-Szentmiklós nagyközségben a k ö i -
még j e g y i é i á l l á s üresedésbe jővén, an-
nak betöltésére ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állással évi 800 frt  fizetés,  a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletileg meg-
állapított dijak, valamint a községi szervez-
kedési szabályrendelet szerinti irodai átalány 
s hivatalos kiszállásoknál a meghatározott 
napi és fuvar  járandóságok élvezete van 
összekötve. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják s erre az 1883. évi I. t.-cz. 
6-ik §-ában előirt képesítéssel bírnak, hogy 
az oklevéllel, honossági, születési és eddigi 
szolgálatukat feltUntető  bizonyítványokkal 
felszerelt  folyamodványaikat  hozzám 1896. 
jnnins 4-ig bezárólag adják be. 

Gy.-Szentmiklóson, 1896. május 2. 
Nagy Tamás, 

3-3 főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szent-Király község részéről köz-

hírré tétetik, hogy a nagyméltóságú föld-
mivelésllgyi m. kir. minisztériumnak folyó 
évi 413. számú magas rendeletével „Hol-
rekesz árok" erdőrészből engedélyezett 80" 1 
kat. hold terlileten a 30 enitr. alsó átmérőn 
felül  található összes luez- és jegenyefenyő 
törzsnek fatömege  és pedig mintegy 10586 
mJ haszonfa  és 662 m> tűzifára  alkalmas 
fatömeg  folyó  évi junius hó 7-ik nap-
ján d. U. 2 Órakor a községházánál 
nyilvános árverésen el fog  adatni. Kikiál-
tási ár 8800 frt,  azaz nyolczezernyolczszáz 
frt,  melynek lOVa az árverezni hajlandók 
által mint bánatpénz leteendő. írásbeli aján-
latok a szóbeli árverés megkezdéséig ezen 
bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak,  melyek-
ben azonban határozottan kifejezendő,  hogy 
árverező az általa jsmert árverezési feltéte-
leknek aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverezési 
feltételek  tigy a községházánál, valamint i 
csíkszeredai m. kir. adóhivatalnál a liiva 
talos órákban betekinthetők. 

Csik-Szent-Király, 1896. május hó 29 
A községi elöljáróság. 

Bocskor Dénes, Albert Beniám, 
biró. körjegyző. 

Szám 1415—1896. 

Árverezési hirdetmény. 
Gyergyó-Remete község képviselő-tes-

tületének 1437/89«. szám l. pont alatt ho-
zott határozata értelmében a község tulaj-
donát képező nfagyeczeliu-tilalmasbóffe]sőbl> 
hatóságilag engedélyezett 40 hold területű 
luezfenyő  erdő kihasználása az 1896. év i 
jnnins hó 16-án d. e. 10 órakor 
Gyergyó Remete község hivatalos házánál 
megtartandó nyilt árverésen eladalik. 

Szabályszerűen kiállított és megfelelő 
bánatpénzzé ellátott zárt ajánlatok szintéi, 
elfogadtatnak. 

mellmagaa-
ságban mért 

| vastagsággal 

Erdőrendezőségileg eszközölt mérés és 
kiszámítás szerint a kijelölt erdőben 10%> 
levonás után következő famennyiség  talál-
ható : 
21— 30 cmig 3977 drb 1900 ni3 

3 1 - 4 0 „ 3798 „ 3700 ni3 

4 1 - 1 0 0 „ 2467 „ 5100 ni' . 
Kikiáltási ár tőár szerint a legkisebb 

méretnél m8-ként 60 kr. 
A 31—40 cmtrnél m3-ként 1 torint 

30 krajezár. 
A 31—100 cmtrnél m8-ként 2 forint 

40 krajezár egytltt, s Összesen tehát 18,240 
frt,  melyen alul eladatni nem fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak a ki-
kiáltási ár 10°/o-át készpénzbon a szóbeli 
árverés megkezdése előtt az árverési elnök 
kezéhez letenni. 

A vételárból 4000 frt  az árverés nap-
jától 15 nap alatt, a többi részletek meg-
állapítás szerint fizetendők. 

Megjegyeztetik, hogy az árverés a 
külön méretíl fákra  nézve együttesen az 
összkiáltási áron kezdve és nem elkülünitett 
árakban történik. 

A fizetés  további módozatai és a rész-
letes feltételek  Gyergyó-Remete község hi-
vatalos házánál u hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

Községi elöljáróság. 
Gyergyó-Remetén, 1896. évi május hó 

27-én. 
Nagy József,  Ö. Pál, 

biró. jegyző. 

Szám 132-1896. 
vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a budapesti VII. ker. kir. törvényszék 1896. 
évi 13336. polg. számú végzése következtében Már-
kovits Jakab budapesti ügyvéd által képviselt Ka-
szirer Emil leiperes javára K. Impéri Balási Lajos 
alperes ellen 440 frt  s jár. erejéig 18DC. évi áp-
rilis bó 13-án foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 1280 frtra  becsült ökrök, te-
henek, bivalyok és tinókból álló ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1456—1896. sz. végzése folytán  440 frt 
tőkekövetelés, ennek 1895. évi szeptember hó 

1-8Ö napjától járó 5®/0 kani-i tai és eddig összesen 
71 frt  62 krban Hróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Kászon-Impér község házánál leendő 
eszközlésére 1896. évi junius hó 10-ik napjának 
délelőtti 10 Órája határidőül kit űzetik sálihoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, imgy 
az érintett ingíságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentinártonban, ltíOG. évi májas 
hó 26-ik napján. 

Gondos István, 
kir. hit-, végrehajtó. 

FEHÉR A. ADOLF ° 
bőr és czipő-felsőrészek  gyári raktára 

nagyban és kicsinyben = 
BUDAPEST, 

VIII., kerepesi-ut 49. 
Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
c z ip é s z-k ell ékek 

és saját készitményü 
czipő felsőrészekből 

Nagy képes árjegyzékem most jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind mindazon, a kiállítás alkalmával fel-
jövendő czipész- és csizmadia-mester urak-

nak ajánlom bői-raktáromat megtekintésre. 
Megrendelések postán és vasúton csakis után-

vét mellett azonnal eszközöltetnek. 

QOOOOOOO 
O - R l c Első Erdővidéki 

Székely Hengertúró-gyar 
Baróthon. 

A székely túrónak gyártása Erdélyben 
nagyon elterjedt és a legtöbb üzletben Iacze-8 féle  baróthi turó gyanánt jön forgalomba. 

8 Nagy kötelességet vélek teljesiteir, midőn a j 
n. é. közönség figyelmét  erre felhívom  és egy-

Q szersmind tudatom, hogy 
® kitűnő hírneves székely turóm 0 

Gyergyó Szentmiklóson csak is Popovits O 
Dezső és Vakár-fivórek  kereskedésében 
kapható. 

Kitűnő tisztelettel 
5—5 I n c z e G y u l a . 
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AZ 

„Agrár Takarékpénztár Részvénytársaság" 
MAROS-VAS ARHELYTT 

1896. julius lió elsején kezdi meg üzleti működését. 
Előjegyzéseket és bejelentéseket jelzálog és más köl-

csönökre azonban már addig is elfogad 

3--6 az Igazgatóság. 
P 

I 
Ő felsége  a Király által az ezredéves országos kiál-
lítás megnyitása alkalmával kitüntetett, valamint az 

összes kiállitáson csakis legelső díjjal jutalmazott 
E s t e r l ^ á L Z ^ - C o g ^ a - c o t 

tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 
Főraktár: V Á K A B ' F I V É B G K Gyeigyó-Szontiuiklós. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1896. laptulajdonos és kiadó Oyörgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




