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A gazdák. 
Gazdáink most kezdik legszorgosabb 

munkájukat: aratnak. Mindazonáltal ugy 
képzeljük : elfogják  olvasni e sorokat, mikor 
róluk irunk és elöljárójában nem bókként, 
de a valóságnak liivcn kijelentjük, hogy a 
mezőgazdálkodásból boldoguló országban 
övék a legjelentősebb munka és a köznek 
legnagyobb terhe. 

Nálunk a hol a kereskedelem és ipar 
csak belső fogyasztásig  űzetik, minden bol-
dogulását a gazdától várja, de kulturális és 
a jogállam más költségei is a gazdaosztály 
terhét képezik. Adórendszerünk is a föld 
megadóztatásában merül ki, mert iparunkat 
preniutnokkal kelletelt istápolni. Hiszen 
nálunk gyáripar állami kedvezmények, szál-
lítási refakeziák  nélkül el sem képzelhető. 
Az államnak a semmiből kellett ipart te-
reinteni : nem ment ez másként! 

A kisipar helyzete amúgy is szánandó, 
10 százalékos kereseti adó alatt nyög a 

kisipar. 
Az érdekek minden vonalon kielégítése 

nem képzelhető, a magyar gazdaosztály ér-
dekeinek ellentétével, mert a nemzet va-
gyoni erejét a magyar föld  adja. 

De nem elméleti nagy kérdések fejte-
getése c/.élunk, sem az egyoldalú agrárius 
irány dicsőítése. Valljuk, hogy a mi nem-
zeti törekvéseinknek nem lenne nagyobb 
balfogása,  mintha egyoldalii irányzatok 
akarnának az egyetemes fejlődés  elébe állani. 

Felszólalásunknak azon állítást az az 
aggódás ad, mit a gazdák e napokban 
szenvednek. Nem lehetne a szövetkezéssel 
az időjárással való va banquct gyéiiteni, 
nem lehetne-e a magyar gazdaosztálynak 
hatékonyabb érdekképviselettel birni ? 

Miért van az, hogy szervezettebb mó-
don a gazdák egyesületileg nem törekednek 
a sürgős gazdasági reformoknak  közvéle-
ményt szerezni. 

Miért van, hogy akczióliiányban le-
ledzik nálunk minden önkéntesen alakult 
társulás, s miért van, hogy a közigazgatási 
keretben az állami élet minden ágának van 
szakbeli referense,  gondozója; egyedül a 
közgazdaság senyved, mert a díjtalan köz-
gazdasági előadó látja el e legfontosabb 
ágat, melyből az állam él és boldogul. 

Nagyon sok miértet lehetne fölvetni, 
melyek mind arra jók, hogy egyáltalában 
felelet  nélkül hagyatván : előttünk legyen 
a meztelen igazság : a nii gazdasági érdek-
kén vise lel ünk erőtlen, s újra szervezést, bő-
vítést, kiépitést kiván. 

A szervezetnek legyen ereje, nccsak 
sopánkodni, de tenni. Ha őt tényleg ronlja 
a börze, a romániai buza, a gyári vállalatok 
prémiuma, a véd vámok; vagy más vám-
politika : legyen szavának súlya, ha ellene 
latba veti. Sőt elsőbben is : „a segits ma-
gadon, az Isten is megsegít" elvének a 
gazdaosztálynál való győzelmeért kell óhaj-
tásunkat kifejeznünk,  a !c&.et is tenni sokat 
az anyagi boldogulás terén, ha őszintén 
akarunk érte tenni, ha szövetkezetünk és a 
gazdaosztály társadalmi tevékenysége sora-
kozik a mezőgazdasági bajok leküzdésére. 

A gazdaosztályé a föld,  ők adják az 
ország erőforrását.  Legyenek tudatában, 
hogy ráják néz a legnehezebb feladat  a 
most mutatkozó mezőgazdasági válságot ugy 
megharczolni, hogy minél kevésbé vegye 
azt észre a sokféle  kulturális áldozatkész-
ségért esengő modern Magyarország. 

A vármegye északi részeiben folyó 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A szentdomokosi székely pásztor. 

Elbeszélés. 
Irta: Vértes Lajos. 

(FoljL) 
A kiinnszorult lakadalomnézók kiiziitt liároui 

lábon sántikálva futkosott  a Súlyom eb is, majd a 
gyermekek csoportjához szaladt, majd be-benézett a 
templom ajtaján ; bemenni nem mert; mivel meg-
tanulta ő azt, hogy ott benn párás állatnak nincs 
helyo. Egyszer csak az öreg Sólyomból, mintha hir-
telen kölyök-eb lett volna, oly virgonczan ugrán-
dozott, a néz ók között is nagy mozgás keletkezett; 
vége volt az esketési szertartásnak, a lakadalmasok 
szép sorban kijöttek a templomból. Az első vőfély 
jött elől, szallagos és virágos botjával utat csinálva 
a lakadalmasoknak. 

A menyasszony Julcsa volt. Leeresztett fekete 
haja vállától jó mélyen lehullámzott, fején  koszorú, 
takaros menyasszonyi ruhája fölött  podig az ártat-
lanság fátyola.  Mintha valami gazdag kBstély leáuya 
mondott volna le otthonáról azért a barnaszeg, 
göndörhaj u csinos székely vőlegényért. Fel volt fo-
gadva a falunak  mindakét bandája, s az .öreg" és 
„malacz bandája" együtt húzta, s a kisérők vig 
kurjongatásai közben vonult a menet a gazdag vő-
legényi házhoz. 

Â lelkiatya áldó tekintetével még jó hosszan 
nézett utánuk, s esak azután tért a papllak kis aj-

taja felé,  a hol én várakoztam reá. Olyan szíves 
„Isten bozott'-at csak az ő szájából lehet hallani. 

Engem az uj székely pár felette  érdekelt. A 
múltkor látott jelenet és a lakadalom az öreg és a 
pásztoreb megbüntetése küzütt valami régi lánczo-
Intnt véltem. Beszélgetésünk során megtudtam, liogy 
nz öregnek minden nemzetsége pásztor volt, s 
Kristálynak hivták. Ő a pásztorok bölcse, jósa ; a 
földalatti  üregek, sziklák, s az egész falu  történe-
tének régi, elkopott könyve, melybe a legrégibb 
hagyományok hűségesen fel  vannak jegyezve. 

Személyesen is megismerkedhettem az öreg-
gel ; mert kis idő múlva jött áz első vőfély,  s je-
lentette a főtisztelendő  urnák, liogy ebben a percz-
ben tálalni kezdenek; s a hogy megígérte, szeren-
cséltesse Virág Péter uram örömapa házát; s nem 
azért volt ő hivatásos vőfély,  hogy fel  ne találja 
magát, s „teljhatalmáéval élve, engem is ékes 
meghívással tisztelt meg. A főtisztelendő  ur pedig 
karon fogott;  hiába való lett volna a mentegetódzés, 
tehát a lakadalomba kellett mennem. 

Az örömszülék mţjd a lelküket tárták elénk ; 
a nyoszolyólányok pedig Bzemiigyre vettek, tetszett 
nekik vadászruhám, mert a vadászurfiak  tánczolni 
is szoktak. 

Még a legöregebb emberek sem emlékeztek 
ilyen nagy lakadalomra. Az örömszülék jó módja s 
vendégszeretete gazdagon ellátta a vendégeket. Ki-
tűnően vigadott mindenki, jó bor, jó kedv pezsgett 
ereinkben. 
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vasúti munkálatok az összes napszámos, 
kezeket lefoglalták.  Mindenféle  gazdasági 
munka nálunk csak nagy bajjal és irtózatos 
költséggel megy. Ehhez járul még az, hogy 
a/, aratás egyszerre ütött be alcsikon és 
felcsikon.  Más években alcsik tiz nappal 
hamarább aratott, s a felcsiki  munkások 
segítettek nz alcsiki gazdáknak. Most az 
idei abnormis tavasz miatt, elkésve és egy-
szerre ütött be az aratás. Gazdáink azt 
sem tudják, mitévők legyenek ennyi munka-
torlódás közepette ; mevt az eddig megszo-
kott és rendes helybeli munkások még 
szóba sem állnak a gazdával kétszeres, sőt 
háromszoros napszám mellett is. 

Ideje volna, hogy gazdáink egyetértve, 
vagy idegen munkások behozataláról gon-
doskodjanak, vagy a helybeli munkásviszo-
nyoknak valamely megfelelőbb  megoldásán 
gondolkoznának; mert ha cz az állapot 
csak még egy—két évig igy tart, helye-
sebben teszi a csiki gazda, ha földjét  mű-
veletlenül liügyja. 

Néhány HZÓ a caik-Momlyói 
gy muaniuinr61. 

A „Cs. L" legutóbbi számában a somlyói 
gyiimasium múltjáról olvastunk egy rövid vázla-
tot. Szerkesztő úr b. engedelmével ez alkalommal 
a fentnevezett  intézet jövőjének eshetőségeiről 
akarok egy-két szót megkoczkáztatni. 

NViii.'s Csikvármegye május IC-In tartott 
millennáris közgyűlésén elhatározta, hogy 50,000 
frtot  áldoz a csiksomlyói gymnasiumnak a megye 
székhelyére, Szeredába történendő áthelyezésére. 

Annyi bizonyos, hogy a nemes megye ugy 
ezen, mint más alkalmakkal a tanügyért való di-
cséretes buzgóságát eléggé kimutatta. De a terv 
megvalósítása körül ugy nekem, mint másoknak, 
aggodalmai merültek fel,  melyeknek alapján re-
méljük, sőt óhajtjuk, hogy a terv csak terv ma-
radjou. 

Az okok pedig, melyeknek alapján az emii-
tett terv mfghiusálását  reméljük és várjuk, a kö-
vetkezők: 

Az első vőfély  minden egyes tál ételt mondo-
kával tett az asztalra. A töltött káposztánál azonban 
torkán akadt a dikezió. A Sólyom eb ugyanis a 
házaspárhoz furakodott,  a vőfély  bele talált botlani, 
s kicsibe mult, hogy a káposztás tálat a vendégekre 
nem borította. Ettől megmeatette ugyan gyakorlati 
ügyessége, melylyel a föld  vonzó erején ki tudott 
fogni;  de a bekövetkezhető szégyentől ugy meg-
ijedt, hogy minden tudománya a szivére szorult. 

A Sólyom ártatlan pofát  igyekezett vágni, de 
u sók „csiba te I" kiáltozás azt bizonyította, hogy 
ót tartják vétkesnek, s bizonnyára szük lett volna 
neki a nagy szoba, ha hatalmas pártfogóra  nem 
akad. 

„Édes jó emberek,' mondá engesztelő bangón 
a szép menyasszony .ne űzzék el mellőlem a sze-
gény Sólymot, neki köszönhetem szerencsémet. Hall-
gassák meg. üreg atyuskám az évnek egy bizonyos 
napján mindig meg szokta büntetni a kutyát. Ebben 
az évben nekem parancsolta, hogy verjem meg. 
Sólymot szerettem, s nem akartam neki fájdalmat 
okozni, do engedelmeskednem kellett." 

Az elbeszélés zavarba kezdte hozni Julcsát, s 
azért n völegóuy vette át a beszéd fonalát. 

„Ugy van, hogy Julcsa engedelmeskedjék jó-
tevőjének, ráütött Sólyomra, de sirva tette ezt. Sírt, 
hogy az ó kezétől szenved Sólyom, melyet én sze-
rettem, R mindannyiszor megsimogattam, vala-
hányszor házuk előtt elmentem. Az én gyönyörű 
menyasszonyom akkor egészen akaratlanul elmondta 
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1. Az erdélyi kath. status a gymnasium épü-
letének ezelőtt E évre) történt kibővítésével és 
czélszerü berendezésével nem csekély összeget 
áldozott intézetünkre. Nem valószínű tebát, hogy 
ezen iskolára ujabb áldozatot hozzon annál ke-
vésbbé, mert a közel múltban fölösleges  vagyonát 
az udvarhelyi gymnasium építésére fordította; 
másrészt meg éppen szük anyagi viszonyai miatt 
kénytelen volt e^yes intézetei részére AZ állami 
segélyt igénybe venni. Ama összeg árán pedig, 
melyet a megye megszavazott, a kor igényeinek 
megfelelő,  legalálb egy századra szóló épületet 
emelni ma nem b-'iet, midőn példa van rá, lmgy 
egy 70,000 frtra  emelt iskola 15 év múlva 
összedőlt 

2. De tegyük fel,  liogy akad olyan vevő 
a ki a mostani gymnasiumot 30—40 ezer frtért 
megveszi, s igy meglett a gymnasium építéséhez kí-
vánt összeg. Hol van akkor még a finövelde, 
hol van az internátus? 

A volt székház megvételére bizonyára nem 
akad oly vevő, hogy a vételárból oly 
hatalmas és tartós épületet lehetne emelni, 
mint a mai. Sokan a terv megvalósítását 
az internátus felállítása  nélkül remélik, mondjuk 
pl. a szeredai középosztály, mert annak révén 
kisebb nagyobb haszon kecsegteti őket. Nem ku-
tatom, hogy ez utóbb emiitett körülmény közre-
játszott-e a terv előkészítéséhez vagy nem; csak 
azt hangsúlyozol):, hogy az internátust, mely-
hez fogható  intézetet — pusztán az olcsóság 
szempont jából is — az országban keveset, vagy 
éppen nem talállak, feladni  nem szabad semmi 
körülmény ék közüli. Az intézet volt igazgatójának, 
Imets K. Jákónak !msz évi szakadatlan fáradozá-
sába került, inig ezt az eléggé meg nem becsül-
hető intézményt létesítette, s most alig 8 évi hasz-
nálat után egyszerre szemünk elöl eltűnjék, s 
ismét egy félszázul  vagy még több repüljön el a 
székely nemzet fiil  ill, A míg a szállás-ügyi mize 
riák elenyésznek!' Nem, ez nem leliet! Ennek 
nem szabad megtörténnie. 

3. Ha azonban AZ épületek kérdésén szeren-
csésen tul is esué:.k, akkor még mindig felmerül 
a kérdés, hol a templom, melyben az ifjúság 
vallási kötelmeinek eleget teendő, az isteni tiszte-
leten részt vesz? "iuin akarom hinni, hogy a terv 
pártolói ezt egészen mellőzni óhajtanák, vagy ta-
láu mellékes kénl'.snek tartanák! 

4. Egészségügyi szempontból érdemes lesz-e 
Somlyónak kitlino borvizét, jó levegőjét, közeli 
erdejét és sétára dkalinas helyeit, a csendes falut 
Szeredának rossz vizével, a mocsaras vidék leve-
gőjével, a vásári wigy pedig az országúti szekerek 
okozta zajjal felcserélni?  Vagy talán már fiaink 
egészsége nem ér annyit, mint azon külső művelt-
ség, melyek sokan a szeredai iskolázt-tistól vár-
nak? Pedig a ter.' pártolói ebben a tekintetben 
is csalatkozni íog.-.ak; mert a szegénysoron vagy 
középosztályit emb'-r nem igen adja fiit  uri 
házhoz, s ekkor ott vagyunk, a hol voltunk eddig. 
Az ifjú  elvégzi középiskolai tanulmányait, ragad 
rá több-kevesebb ügyesség, s az egyetemi évek 
alatt egészen kicsiszolódik. 

5. Végre kérdés lesz az is, vajion az iskola 
áttelepítése esetén a cs.-soinlyói gymnasiumhoz 
kötőit alapítványok a leendő szeredait jogilag 
megilletnék-e? Vájjon ezeu iskola nem lesz-e 
okozója oly testvér'iarcznak, a minő nem légiben 
az enyedi iheologi». miatt az erdélyi reformálunk 
között kitört? 

Ne kövessük azt az elvet: „Si vis pacem, 

fájdalmát.  \YletU-i iil mindezt láttam és hallottam ; 
moghiüuiiyiisniltam, hogy a kerek IVild legszebb 
lánya szeret eNueir. ,Jú szüleim is feltalálván  >hil-
cstiüan az erény és munkaszeretet drága kincseit, 
menyasszonyommá lett." 

Orüin és sok jó kívánság követte a fiatal 
párnak e jó szivekre valló őszinte beszédút. 

Must pedig :iz öreg Kristály pásztorbácsit 
fogtuk  korul, hogy mondja el az út illotö históriát 
is; mert bizonyosok voltunk egyfelől,  hogy ok nél-
kül nem verte meg következetesen a kutyáját, 
melynek hűsége éx jósága ellen egyébképen semmi 
kifogása  se leheteti. 

Az öreg egyet igazított székén, aztán kérges 
tenyerével végigsimította Larázdúlt homlokát, mintha 
elnkarta volna r.-bbcnleni a sok-sok esztendőt, 
melyek tsiiriien ellepték a régi emlékeket. 

Meghatottan teszélt, szempillái küziil küuy-
csoppek szűrődtek, melyeken a lélek sugarai igaz 
sziliekben törlek n ".g. 

„A rásztorbiikkön" — moudá egy kereszt áll, 
moly re ezok vaiui:1; írva: 

lláthory t:.'dinál, Erdély fejcdelmo 
KI tét i'1 végezte, s végső vc-szedelfne 

Tuhíjdonit'itik Nagy Krisztály Andrásnak 
Mhlón egy hijja volt az IfiOO-nak. 

Azután I? és '200 esztendőkkel 
Tétel"! o kereszt, hogy lenne ürikjel. 

(Vígé  kOv.) 

para hélium." Legyünk békességben és barátság-
ban ugy mint eddig voltunk, s hagyjuk meg mai 
helyén azt az intézetet, mely a hazának annyi 
derék munkás embert nevelt! Hagyjuk meg azon 
a helyen, melynek minden zugához oly kedves 
emlékek fűzik  a volt növendékeket! Hiszen hogy 
a volt növendékek közül azok, kiknek szavuk 
van a kath. status nagygyűlésén, ez irányban fogják 
szavukat, tehetségüket érvényesíteni, s megfogják 
azon hiedelmet czáfolni,  hogy a somlyói gymna-
siumban csak belső, s nem egyszersmind külső 
műveltségre is lehet szert tenni! Fiat: G. * 

Egy tárgyról már több izben kaptnnk hasonló 
indokokkal támogatott észrevételeket; de azokat 
a kevesebb hangjuk s a tárgyhoz nem illő irány-
zatuk miatt nem közöltük. A fennebb  közölt czikk 
mérsékeltebb s higgadtabb hangon levén tartva, kész-
séggel helyet adtunk annak, nehogy azon feltevésnek 
látszatáról vádolhasson valaki, hogy e tárgyban 
az ellennézetnek kifejezése  elöl elzárkózunk. 

Az itt elmondott s Általában a gymnasinm-
nak Somlyóról Szeredába áthelyezése ellen hozni 
szokott indokok oly aprólékos — hogy ne mond-
juk kicsinyes — ellenérvek, melyek ellen alig kell 
magasabb szempontból érvelni. 

Hogy a gymnasium internátus nélkül bozas-
sék Szeredába, azt senki meg se gondolta soha. 
Hogy pedig az alr- >k áthelyezésénél a nagyenyedi 
oknélküli erőlködjek harezra merülne fel,  az 
szóba sem jöhet. 

Az iskulai templom és templomozás kérdése 
igen egyszerűen oldható meg az iskola épületben 
elhelyezendő kápolnáról, hol ugy az Isten tisztele-
tek mint vallásos szertartások sokkal fegyelme-
sebb, lélekeme'őbb és ájtatósabb módon lenuének 
végezhetők akár a mostaninál is. 

Ne fájjon  a feje  sem czikkirónak, sem a 
vele talán egy nézeten levőknek, hogy a kik a 
gyiunasiuinot Somlyóról Szeredába óhajtanák át-
helyezni. a legszorgosabb gondjuk és őrködő 
figyelműk  tárgyát ne képezné az, hogy az iskola 
szigorúan megmaradjon anuak, a mi volt s köré-
ben jövőre is fel.aláljuk  székely véreink azon 
kath. irányú tanítást és nevelést, melyben századok 
óta nevelkedtünk. A vallásos nevelés ezeu irányát 
nem egyedül Somlyón leket biztosítani. 

Általában megnyugtathatjuk ugy czikkirót, 
mint a vele hasonló véleményben levőket, hogy a 
gymnasium áthelyezése azon kicsinyes indokok és 
aggodalmak miatl, melyeket közönségesen felhoz-
nak, nem fog  eludáztatni. A kérdés megoldását 
sokkal magasabb iníencziók vezetik a felhozott 
köznapiaknál és annak intézésével immár sokkal 
fontosabb  forumok  — maga a kormány is — 
foglalkoznak,  hogysem azt ilyen mindennapi és 
apró ellenvetések még csak megközelítőleg is irá-
nyozhatnák, vagy befolyásolnák. 

Nem egy b rtelen felvetett  eszméről van szó, 
mely ma fellángol,  holnap pedig elalszik. 

Ennyit szükségesnek tartottunk felvilágosí-
tás és megnyugtatásképen felemlíteni.  Szerk. 

Színészet. 
Deák igazgató nemcsak igért, hanem teszen 

is és a társulat többi tagjaival együtt előadása-
ikkal a közönségnek élvezetes estéket csinál és 
ezért a közönség is elég hálás, mert az előadások 
teli ház előtt történnek. 

Hétfőn,  julius 27-én színre került a „Méltó-
ságos csizmadia,* Rónaszéki Gusztáv énekes 
bohózata. 

Balogh István (Kiss Jancsi) volt az est hőse, 
s szerepét derekasan meg is játszotta. Szép te-
hetségű színész; több szerepkörben ügyesen 
alakit. 

Jól alakított Dunai is Mallér Mátyás szere-
pében és ügyes volt Sipos Gizella (Erzsi) is. A 
közenség igen jól mulatott a jól sikerült elő-
adáson. 

Juiius 28-án, kedden, Verő György kedves 
zenéjfl  operett éje „a szultán" adatott zsúfolt 
ház előtt. 

8/.elinift  Deákné Vlád Gizella asszony ját-
szotta kiváló kedvességgel és jól disponált hang-
gal. Hozzá méltó volt Árkosiné Zoltán Olga asz-
szuiiy is. ki R.xelanet elragadó bájjal személye-
sítette. Jó volt Sipos 0. is Dália és Gyárfás  Ödön 
De Forain Gaston szerepében. 

A közönség ez alkalommal sem fukarkodott 
a tapsokkal. 

Szeredán, julius 29-én Biasson Oarré „Mi 
történt, az éjjel ?" czimű 3 felvonásos  bohózatán 
jól mulatott a közönség. Ezen előadás kiváló si-
keréből az oroszlánrész Árkosiné Zoltán Olga asz 
szonyt illeti, ki nagyon kedves Susanne volt. 

Oly nagy ügyességgel játszotta szerepét s 
a berúgott menyecskét oly ügyesen alakította, 
hogy a közönséget többször zajos tapsokra 
ragadta. 

Vele' osztoztak sz előadás sikerében Balogh 
István (dr. Blancbon), Árkosi Vilmos (Jnstaret), 
Szepesi Gusztáv (Ponlard), Gyárfás  Ödön (Ben-
jánatt) és Nagy Vilma (Serafin),  kik ez alkalom-
mai is szélt, tehetségükhöz méltóan alakítottak, s 
a nagyszáma közönséget többször zajos tapsokra 
ragadták. 

Csütörtökön, julius 30 án a „Cziterás," 
Murai K. és Konti J. opereltéje került szinre. 

A czlmszerepben Árkosi Vilmos nagy terje-
delmű, kellemes hangjával és ügyes játékával gyö-
nyörködtette a közönséget. 

Deákné Vlád Gizella asszony (Rosetta) és 
Árkosiné Zoltán Olga asszony (Kukurilli) szere-
pében elragadók voltak. B. Szabó József  (Rirardo) 
szerepében szintén tehetséges színésznek mutat-
kozott be, s ugy ügyes játékával, mint kellemes 
hangjával tetszett a közönségnek. Jól sikerűit 
alakok voltak még Szepesi (Gol) és Balogh (Pol) 
titkos rendőrök is, a a közönséget jól mu-
lattatták. 

Pénteken, julius 31-én Meilhac és Farnie 
„Ripp van Winkle" regényes opereltéje került 
előadásra Árkosi Vilmos és neje jutalomjátékául, 
s ez alkalommal megtörtént, hogy a közönség 
igen csekély számban jelent meg, — nem mintha 
nem méltányolta volna a jutalmazandó kedvelt 
szinészpár érdemét, hanem, mert ezen darab a mi 
viszonyainkhoz mérten itten már nagyon sokszor 
került szinre. 

Meg is látszott Árkosiné asszonyon a le-
hangoltság, midőn megjelent, de hamar töltette 
magát ezen kellemetlen meglepetésen és férjével 
együtt remekeltek Hipp és Lisbeth szerepeikben, 
ugy, hogy a közönség nyilt jelenetekben is sok-
szor megtapsolta és felvonások  után is többször 
lámpák elé hivta. 

Szombaton, aug. 1-én Vert és Held 3 fel-
vonásos opereltéje „A bányamester" került szinre 
zsúfolt  ház előtt. 

A czimszerepet Árkosi Vilmos játszta a tőle 
megszokott ügyességgel. Deákné Vlád Gizella és 
Arkosiné Zoltán Olga asszonyok, Balogh István, 
Nagy Vilma, Mezei és B. Szabó József  egy kivá-
lóan és jól sikerűit előadással kellemes estét 
s/ereztek a közönségnek, melyért sokszor zajos 
tapsokkal adózott. 

Elismeréssel adózunk Huber Miksa karmes-
ternek is az operettek szabatos betanítása és ve-
zetéseért. 

A 12 előadásra nyitott bérlet lejárván, 
Deák igazgató még egy 10 előadásra szóló bérle-
tet nyit s ennek műsorát „Brigitta" czimü leg-
újabb operettével kezdi meg s ezen bérlet alatt 
szinrehozza még „Virágcsata," „Rika," „Kis mol-
nárné," „Fatinicza*1 és Kornevillei harangok" 
czimü operetteket, „Holtomiglan" népszínművet, 
„Gyermekrahló" színművet, „3 Kázmér* a j ope-
rettet" és „Mintaférj"  vígjátékot. 

Mi ezen műsort a társulat igen jól sikerült 
előadására való tekintettel is a közönség szíves 
figyelmébe  ajánljuk. 

K Ü L Ő N F É K É K , 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára. A nevezeit czélra Boclikor Károly buda-
pesti egyetemi tanár 10 frt,  Karda Mihály a szé-
kelyház felügyelője  1023. sz. gyüjtőiven 6 frt  36 
krt, Sftrosvármegye  alispánjától 10 frt,  Gyula 
város polgármesterétől a 997. sz. gyüjtőiven 7 frt 
05 kr, Sárosvármegye palossai körjegyzőségből 
frt  60 kr, Czegléd város közönsége az 1013. sz. 
gyüjtőiven 5 frt,  Kedves Gergely csendőrőrmester 
Belespatakról 2 frt,  Megyei pénztár Maros-Vásár-
helyről 6 frt,  Kéoosi Sándor József  Déva 2 frt, 
Csikvármegye alispánjától a 929. sz. gyüjtőiven 
4 frt. 
Jelen számunkban ki van mutatva 54 frt  90 kr. 
Az eddigi gyűjtés . . 3096 frt  19 kr. 

Főösszeg: 3151 frt  09 kr. 
Azaz: Háromezerszázötveaegy fortat  09 krajezár. 

Fogadják a nemesszivü adtkozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter ur l'dvari-Bassa Róza kisasszonyt a csik-
szentmártoni m. kir. poatahivatallicz rendes ée tény-
leges postamesternővé nevezte ki. Gratulálunk a jól 
megérdemlett hivatalhoz. 

— Adókivetés. A III. oszt. keresetadó ki-
vetésére csíkszeredai kir. adóhivatal területére ala-
kított bizottság Madár Imre elnöklete alatt az adó 
megállapítását a következő sorrendben tárgyalja: 
Augusztus 3-án Szentkirály, Zsögöd, Szentlélek, Mind-
szent, 4-én Csatóneg, Szentimre, Szeutsimon, 5-én 
Borssova, Delne, Szentmiklóe, 0-án Szentgyörgy. 
Menaaág, Bánkfalva,  7-én Qöröcafalva,  Madaras, 8-án 
Vacsárcsí. Rákos, 10-én Madéfalva,  Ceicsó, 11-én 
Csomortán, Csobotfalva,  Pálfalva,  Várdotfalva,  12-én 
Karczfalva,  Jenőfalva,  Dánfalva,  18-án TaploosS, 
Szenttamás, Balánbánya, 14-én Kásaon-Jakabfalva, 
Újfalu,  17-én Szentdomokoa, 18-án Tusnád, Lásár-
falva.  Verebes, 19-én Kosmás, Sientmárton, Caeke-
falva,  21-én Ssépvis, 22-éo K.-Iuipér, Altia, FelUs 
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24-én Gy.-Felsőlok, 26-én Gy.-Középluk, 26-ikán 
Gy.-BIikk, 27-én Szentmih&ly, 28., 29. éa 31-én 
Csik-Szeredu város. A tárgyalások Csík-Szeredán a 
város házánál fognak  megtartatni. 

— Változás a honvédség vezetésében. 
Ö ftlsége  a király egészségi okokl>ól fölmentette 
állásától Hild Oynla altábornagyot, a kolozsvári 
6 ik bonvédkerület parancsnokát és Say Viktort a 
székesfehérvári  5 ik bonvédkerület parancsnokát. 
Hild helyére kinevezte Palkovits József,  Say he-
lyébe pedig Kránitz János vezérőrnagyokat, « 
ntóbbinak egyúttal a Lipótrend lovagkeresztjét 
adományozta. 

— A m i vasu tunk . Mult számunkban 
megemlitettük, hogy a sepsi-szentgyörgy-csík-
szeredai vasútvonalon Szentgyörgytől Málnásig a 
vágány lefektetés  és a vasút mintanrendöri bejárása 
is megtörtént. Azóta a jelzett eljárás folytatást 
nyert H iromszékmegye határáig, mennyiben julius 
25-éig Bükkszád község állomásán is le lett fek-
tetve a vágány és 26 án berobogott Bükkszádba 
az első. vonat. E/ alkalommal a vasútépítő vál-
lalat, munkásainak népünnepélyt rendezett. Dél-
előtt 10 óra 25 perezre volt telefon  utján jelezve 
a vonat érkezése; 10 óra 15 perc.zkor megvizs-
gálták még egyszer a jelenvolt mérnökök a be-
járati váltót, a melyen aztán pontban a jelzett 10 
óra 25 perc/kor átvonult sürü taraczk lövések dur-
rogása közben az első vonat. Minthogy az ideig-
lenes forgalom  csak 20 klmlr. óránkénti sebes-
séggel van egyelőre megengedve, a vonat Sepsi-
Szentgyörgy állomásától Bükszád állomásáig meg-
állapodás nélkül 90 perez alatt futotta  meg az 
utat. Tehát ma már, daczára a megszorított se-
bességnek, fél  annyi idő alatt járható be Három-
székmegyében az Oltvőlgye, mint eddig szekéren 
történt. — Sajnos, hogy megyénkben mostanság 
még nem lesz szerencsénk az induló mozdony 
füttyét  hallhatni. Nemcsak a talajbeli mostohább 
viszonyok hátráltatták az építés előbaladását, ha-
nem némely alvállalkozók kapzsisága is, kik igen 
gyakran a munkások rovására akarván nagyobb 
hasznot «lérní, ezeket nélkülözni voltak kény-
telenek. 

— Beszámolás. „Egyetemi estély" czim 
alatt lapunk mult számában megjelent rövid kat-
czolatot a rendező bizottság ugy látszik nem ugy 
fogta  fel,  mint azt felfogni  szokás, s egy helyre-
igazítás félét  küldött be. £ helyreigazítás alapján 
njból közöljük a jelenvoltaknak a rendezőség által 
összeállított névsorát, valamint az estély bevételei-
ről szóló számadást a következőkben. Jelen voltuk: 
Baktsi Gáspár né, Baktsi Erzsi, Balányiné, Bartha 
Ignáczné, Becze Antalné, Bitai Béláné, Bogádi 
Gyuláné, Czikó Sándorné, Deulschné, É'tlies Z-ig-
mondué, dr. Filep Sándorné, Gecző Elekné, özv. 
Gözsy Béláné, Korody Ernőné, Kováts Antalné, 
László Gézáné, Madár Mibályné, Mednyánszky 
Lajosné, Mihály Ferenczné, Pohl Antalné, dr. 
Tóth Józsefné.  — Balányi Anna, Bartha Irénke, 
Barabás Anna, Beöthy Juliska, Bogádi Etuska, 
Bökényi Valéria, Czikó Teréz, ^ satliA Otli, 
Deutsch Zseni, Dúlta Zdenka, Élilies Inna, Élthes 
Ilonka, Gecző Annuska, Gecző Róza, Gözsy 
IjÓrika,  Korodi Irén; Korodi Ella, Lukáts Juliska, 
Pobl Margit, Pohl Jolán, Pitter Anna, Sámuel 
Juliska, Szász Irénke, Szász Jolánka. Az estély 
alkalmával az összes bevétel 2^0 frt  52 kr., az 
összes kiadás 196 frt  76 kr. tehát a tiszta jőve-
delem 29 frt  76 kr. Az estély védnökei Mikó Bá-
lint 20 frt,  Becze Antal 10 lit, dr. Györtty Gjula 
15 frt,  Baktsi Gáspár 33 fi  t, dr. Ujfalussy  József 
10 frttal  váltották meg jegyeiket. Felülfizettek  : 
Vidor J. Jenő 4 frt,  Max Loeventhal 4 fit,  Mi-
hály Ferencz 3 frt,  Bökényi Valéria 2 frt,  Holló 
Domokos 2 frt,  Korody Ernő 2 frt,  dr. Filep Sán-
dor 2 frt,  dr. Fejér Dávid 1 frt,  Nagy Gjulii 1 
frt,  Fejér Sándor 1 frt,  Ferenczy Károly 1 frt, 
Pohl Antal 1 frt,  Vass Lajos 1 frt,  Lázár Miklós 
1 fit,  Becze Imre 1 frt,  Fischer Nándor I :rt 
Jakab Ödön 1 frt,  Bartha Ignáczné 1 frt,  Gözsy 
Géza 1 korona, Végh Ferencz 1 koronát. A 
tiszta jövedelem a taploczai tüzkárosultaknak 
nyugtatvány ellenében átadatott. <— Fogadják a 
nemesszivü védnökök és az ügy buzgó feliilfi/.etök 
a felsegéltek  érdekében is bálás köszönetünket. 

A rendező bizottság. 
— Mulatság. A esi k-szen tgy örgy- báli k fal  vi 

tanuló-ifjúság  f.  hó 15-én az iskola tantermébon az 
Olvasókör javóra zártkörű tánczestélyt rendez. 

— Anna-bálok. Borszéken julius 25 én tar-
tották meg a szokásos Anna-bált a fürdőközönség  s 
a környék élénk részvétele mellett. A mulatság, 
mely jótékonyczélu volt, a helybeli szegény iskolás 
gyermekek javára, a jelentékeny anyagi eredmény-
tói eltekintve, megmutatta mily hamisítatlan jókedv 

otthonos ebben a kedélyes kis fürdőben.  A rendező-
ség élén gróf  Bethlen Istvánual és dr. Urmánczy 
Nándorral nem hiába követett el mindent a mulat-
ság sikere érdekében. Az elsó négyest -1*2 pár lán-
czolta 8 a táncz pezsgő jó kedv mellett a reggeli 
órákig tartott. Hogy mily vig élet folyik  a borszéki 
fiirdüben,  mulatja az, hogy augusztus 1-éu ismét 
táuczmulatság volt hnngversenynyel egybekötve a 
kath. kápolna javára. 

A gyergyó-szcutmiklósi „kereskedő ifjúság"  f. 
hó *26-án Anna estéjéu szokásos jótékonyczélu táncz-
mulatságát, a Dendyuk-féle  újonnan épiilt nyári 
tánezteremben tartotta meg. Közönség szép szám-
mal vett részt e mulatságon, s már 0 órakor csak-
nem teljoseu megtöltötte a szépen feldíszített  táncz-
termet, s a mulatságot ropogós csárdással kezdette 
meg a tánczkedveló fiatalsúg.  Szebbnél-szebb, ked-
kedvesnél-kedvcsebb lányokban gyönyörködött aszóin, 
s a mulatság általános jó kedvvei e^ész a reggeli 
órákig tartott. A négyeseket íifl—-lo  pár tánczulta. 
Az összes költségeket a Kereskedő ifjúság  hordozta, 
inig a tiszta bevétel az örményországi ínségesek ja-
vára fordíttatott. 

— Tüzeset. Csik-Zsögöd községben mult 
hó 28-án délután fél  6 órakor egyik, borviz-uteza-
beli gazda csűrében, valószínűleg vigyázatlanságból 
tüz iitvén ki, 3 gazdának csiire, egy ház, s egy 
sütíiház rövid fél  óra alatt a lángok martaléka 
lett. Hogy a pusztító elem nagyobb mérvet nem 
ölthetett, az részint a csendes időnek, részint 
pedig a közelben lévő idegen vasúti munkásoknak 
köszönhető, kik rögtön a hely színén teremvén, a 
legnagyobb és példásabb odaadással igyekeztek a 
tüzet elfojtani  és helyhez kötni. 

— Vetőmagvak beszerzése. A földmű-
velésügyi miniszter a gazdákra nézve fontos  uji 
tást léptetett éleibe. Utasítást adott ugyanis a 
mezőhegyesi, kisbéri, bábolnai, íogarasi ménes-
birtokok és gödöllői korona uradalom igazgató 
ságainak, hogy az uradalomban teimesztett ga 
bonafélckből  és egyéb magvakból engedjenek át 
vetőmagot mindazoknak, n kik eziránt hozzájuk 
fordulnak.  — A vetőmagvak vagy készpénzfizetés 
mellett adatnak el, midőn az ár megállapítása 
csupán az eladás napján jegyzett piaczi árak vé-
tetnek alapul, vagy pedig cserébe is átengedtetnek 
ugyanazon fajbeli,  hasonló sulyu terményért. A 
rendelkezésnek ez utóbbi része főleg  a birtokok 
közelében lakó gazdákra bir kiváló jelentőséggel, 
a kiknek ily módon minden készpétukiadás nélkül 
módjukban lesz fajtiszta  velőmagvakat beszerezni. 
Az átengedés részleteire nézve oly módon intéz-
kedett a miniszter, hogy egy és ugyanazon ga-
bonaféléből  100 métermázsáig, 'gytb magvakból 
pedig 10 métermáz.-áíg terjedő mennyiség adható 
át egy-egy gazdának. A velőmagvak a mennyiben 
a birtokokon rendelkezésre állanak, egész évben 
ki fognak  szolgáltatni, sőt előjegyezni is lehet 
azokra, még pedig őszi magvakra szeptember vé-
géig, tavasziakra pedig deczember végéig. 

— KELETI J. cs. éa kir. sz. hírneves sérvkiiti'í spe-
czlalista gyári w-égtől Budapest, IV., Koronaherczeg 
utcza 17. sz. azon értesítőt vet iik, miszerint nevezel: czég 
j<> eleve gondoskodott az iránt, liojţy a budapesti eznidcvcs 
kiállítás alkalmával számos vevüi által előreláthatólag tíinii;-
gcseii történendő megrendelések!» I is szokott iiontossájtíjal és 
a megrendítik legnagyobb megelgcdésére megtelelhessen — E 
czélbol fenti  czég Budapest, IV., Rostély-uteaai (Károly 
laktana 15.) műhelyében muiiUi személyzetét ketici'.tetto, 
mely minden idejét a Bzemélyes utasltisáia és mértek szerint 
megrendelendő OZÜkekie fordítja  Nevezett czég kész^ggel 
meghívja a t kiizönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol minen megrendelő személyesen meggyőzüdli "tik a 
számára készítendő köt- vagy műszer lelkiismeretes, pjntos es 
tllkértö kiviteléről. Különös gonddal és elismert mii éltesse 
készülnek itt a legújabb szerkezete tesţsgyeniszetl Wszlllé-
kek, Hessing rendszerű miderek és más orthopaeáiai mzok, 
njnjté és járógépek, műlábak és mtleges kezek lampiitáltak-
nak) valamint minden e szakmába vágó orvos sebészt aczél 
árak, villany gépek stb. iiindczen sajat gyártmányú ke-
szülékek, kötszerek és gépeknek mintái a legnagyobb 
választékban megtekinthetők e kilünfi  czég kiállításban IV. 
csoport kAzegésziigl pavilion. Egymtal a t. közönség figyel-
mébe ajánljuk nevezett czégnek e napokon megjelent millen-
niumi nagy képes árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen tartalomdus és ezaktudatos összeállítása alul a 
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég főnöke 
KELETI LEÓ nr álul irt: „A sérvek keletkezése" gyógyítás» 
stb czimü értekezet. mely sérvben szenvedőknek igen czel-
szerü és tudnivaló felvilágosítást  nyújt. Vagyontalanok rész; 
letflzetíire  tehelietne megrendeléseket Ismételaioknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 11 - ld 

A csiktusnádi fürdővendégek  névsora. 
Dobokay Ferencz, ny. min. tanácsos Nagy-

Szeben. Deutsch Salamonné, gab. keresk. M-Ludas. 
Duaoiu Nikolai, kereskedő Brassó. Mitrány Ábra-
hám, kereskedő Catarasi. Nagy Emma, keres-
kedő neje BraUla. Özv. Radnai Jenöné, magánzó 

Budapest. Horánszky Xándorné, orez. képv. neje 
Budapest. Kajtán Lázár, birtokos Cs.-Kozmás. 
Nemes Emil, szig. orvos Kolozsvár. Solomou Fáni, 
kereskeilőné Bukarest. Konya Clementina, ve gyész 
dr. neje Jássy. Benedek Sámuel, l'akere skedó 
Nagy-Enyed. Benedek Miklós, fakereskedő  Xagy-
Enyed. Mihaiu Mária, birtokosnö Batiz. Rosenbaura 
I., gyáros Bukarest, Xedelykovics Milatin. hiva-
talnok Szabadka. Joamidi Nicolai, kereskedő Bot-
falu.  Rosenbaum Leonora, tanitóuó Krakkó. Ehren-
wald Adolf,  kereskedő Alsó-Venieze. Weiss Berta, 
kereskedő Sz.-Tyukos. Perlinanu Lupu, kereskedő 
Románia Stardt. Kriványi Jánosné, m. pénztárnok 
neje Anul. Özv. Sikowski Jánosué, p. ii. ó. biztos 
neje Budapest. Sikowski Jakab, technikus Buda-
pest. Özv. tlr. Donogány -lakaimé. Budapest. Sachs 
Ede, kereskedő Bukarest. Codreanu E., orvos 
neje Bukarest, l'reidt Anna, főldmivesné  Feketo-
halom. Özv. Giigenbergcr Luiza, kereskedöné Metl-
gyes. Seliuster Alhertine, gvógyszerészné Medgyes. 
Sk árán Kata és Mathild, magánzók Erzsébetváros. 
Czinczár Adolf,  kereskedő Gyula. Popper Antoi-
nette, hivatalnokué Bukarest. Kész Hermina, tiszt-
viselő özvegye Sz.-Sebes. Molnár Lajos, birtokos 
Zilah. Szabó Mózesné, birtokos Kézdi-Vásárhely. 
Lcmpart Eurie. fogorvos  Bukarest. Rosenzweig 
Leo, kereskedő üti ka rest. Veres Menyhért, ra. kir. 
áll. hivatalnok Maros-Vásárhely. Kupa Carola, 
hivatalnok neje Alba. Eskauasi Sarolta, kereske-
döné Crajova. l'aseu Ştefan,  hivatalnok Bukarest. 
Özv. l'app Mártonné, birtokosné Somos. Dr. Györffy 
Gyula. orsz. képviselő Builajiest. Dr. Xagy Albert, 
in. kir. Iionv. fötörzsorvos  Buthipest. Klappuir Sa-
rolta, koreskedő Bukarest. Klapper .Jakab, keres-
kedő Bukarest. Apor János cs. és kir. főhadnagy 
Budapest. Székely Dénesné, kereskedő Székely-
Udvarhely. Xagy Oliverné, főjegyző  ueje Torda. 
Ráth Károlyné, keresk. iiiuzeum igttz». nej[e Butla-
pest. Bizony Akos, ügyvéd Miskolcz. Ozv. Pap 
Istvánné, földbirtokos  Xyék. Beeker Leó, könyv-
vivő Brailla. Weinberg Charlotte, kereskedöné 
Bukarest. (íreieseu Nicolai, kereskedő Bukarest. 
Ozv. l'otoezki Ottoné, magánzó Déva. ( sonka 
Trézsi, magánzó Déva. Zathuroczky Lajosné, bir-
tokosnö Bai'óth. Molnár Józsíás, orsz. képvWló 
Budapest. ReissenixToer M., kereskedő Xagy-
Szeben. Oi-c.-ea Al')ertj kereskedő Bukarest. .Vii-
inar Ferencz, keivsketlő Sz.-bVhén a:\ Dubert 
János, vasúti hivatalnok Bukarest. Dr. Jenei Elek, 
ügyvéd Xagy-Knyed. Kniiptter Gusztávné, száni-
ellenör neje Zalatua. Dr. Weldin .lúzset'né, ügy-
véd neje Temesvár. Pachelinann H., tanár Buka-
rest. Weigand Amália, magánzó Bukarest. D!a-
mantli Mária, bankár neje Brassó. Dr. Baiutescu 
Maria, orvos ueje Brassó. Theodorchi Hagi Eleo-
nora, birtokosné Bukarest. Weintraub L. keres-
kedő Bukarest. Markovics János, ügyvéd Erzsé-
betváros. Szeles Kálmán, hivatalnok Szeged. Kovv-
ler Mária, hivatalnok neje Bukarest László Sán-
dorné, kir. főmérnök  neje Lúgos. Kepes Jenő, 
hírlapíró Budapest. Paintiliu Ghíca, bankár Buka-
rest. Miklós (Jaburile, pénztárnok neje Deés. En-
des József,  birtokos t'sik-Szentsimon. Br. Bánft'y 
Albert, birtokos Válaszút. Scherer Johanna, ma-
gánzó Xagy-Szeben. (Jebore Friderika, magánzó 
Xagy-Szebeii. Ueiniche Rutlolf  bank oszt. főnök 
Fejes Dénesné, magánzó. Xagy Ferenczné, ma-
gánzó. Harinatli Miklós, kereskedő Xagy-Knyed, 
Kesoi Dumitru, kereskedő Szelistye. Badulescu 
George, hivatalnok Bukarest. Russ János, föes-
peres Xagy-Szebeu. Dumitrescu Angyel, mérnök 
Bukarest. Demetriadt Angyel, kereskedő Calafat. 
Kecskeméti András, pinezér Brassó. Szegetly Ár-
pátlné, mérnök ueje Budapest. Stolojescu Mihail, 
birtokos Bukarest. Dumitrescu Stefau,  katona Bu-
karest. Targiu Maria, tanár neje Bukarest. Vadanu 
Mária, kereskedő neje Bukarest. Gabatig Maria, 
könyvvivő neje Brassó. Összes létszám ÍU(J. 

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- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

i H H H M m M B n H m n H M M B 
N ¥ I L T T É B.*) 

Magyari K&roly urnák Cslk-Szentmárton. 
Folyó 1896. év julius 31-én a csikszeutmár-

ton-csekefalvi  olvasókör fekete  táblájára irt illemre 
tanítását szerencsés vagyok a leghatározottabban 
visszautasítani. 

Mert egy olyan egyéntől, a ki uri ember lé-
tére képes egy nyilvános szini előadáson berúgott 
állapotban megjelenni s ott, tekintet nélkül a jelen 
lévő küzüuségre, oktalan közbekiabálásával egy ki-
sebbszerii botrányt előidézni, ismétlem : egy ilyen 
embertói, ha mindjárt kir. tkvvczető is — illemet 
tanulni nem akarok. 

Keresztes  Venczel, 
tanitó. 

*) E rovat 
vállal • 

aegjelentekért semmi felelőméget 
Szerte. 
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Hirdetmény. 
A Gyergyó-Remete közság tnlajdoDát képező 

Fogyeczeli 40 kat. liold területű erdő fáinak 
kihasználása a f.  !ió 20-ra kitűzött árverésen ár-
verezők hiányában nem adathatván el, az árvere-
zés megtartására njabbi határidőül 1896. évi 
szeptember hó 3-ának délelőtti 10 órá ja 
tűzetik Gyó.-Remele közság hivatalos házához ki. 

Ezen erdőben a m. kir. erdőrendezőség kiszá-
mítása szerint 10°'.. leütése ntán találtatik 3977 
drb 21-30 ctm. átmérőjű 1900 m", 3798 drb 
31—40 cm. átmérőjű 3700 ma és 2464 drb 41—100 
cm. átmérőjű 5100 ma kereskedelmi czélra jó, al-
kalmas fenyőfa,  kikiáltási ár 18240 fit,  melyen 
alnl aladatni nem fog. 

Az árverezés szóbeli, de szabályszerű Írás-
beli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Árzerezni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
ár 10" u-át bánatpénzül készpénzben letenni. A 
vételárból 4000 frt,  az árverezés napjától 15 nap 
alatt, a többi a feltételek  értelmébenni idők és 
részletekben fizetendő. 

Egyéb feltételek  Remete község elöljárósá-
gánál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Kt::ség elöljáróság: 
Gy.-Uemetén, ÍS'JG. julius bó 26. 

Nagy József,  M. Deák Pál, 
biró. jegyző, 

Sz. 4002-89G. 1—3 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Madaras község közbirtokosságának 

tulajdonába átmen: s Csík-Madaras Ií-ik határ-
részében fekvő  „Aszó" nevü eidőrészben 450 kat. 
hold területen a n. kir. erdöhivatal által meg-
ejtett törzsen kén ti kiszámlálás és becslés utján a 
40 cmtr. mellmagajság és azon felül  talált mint-
egy 90.800 köbmélert tevő fenyő  has/.onfa  eladása 
szándékoltatik. 

Az eladás zú;t Írásbeli, s egyúttal szóbeli 
árverés mellett fog  történni ós pedig Csik-Ma-
daras község hivatalos házánál az 1898. 
évi szeptember hó 10-én d. e. 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló 47,300 frt  becs-
értéknek 10", 0-a bánatpénzül letenndíi; mé<r pedig 
a zárt ajánlatot tevők által az árverés megkez-
désére kitűzött határidő előtt a községi biró, az 
árverezni szándékozók által pedig az árverés meg-
nyitása után a bizottság kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők ugy 
alantirt szolgaiméi hivatalnál, mint a községi 
elöljáróságnál, bővebb felvilágosítás  pedig a csík-
szeredai ni. kir. erdőhivatalnál szerezhető meg. 

Kelcsiki főszolgabíró. 
Csik-Szereda, 189G. julius 18-án. 

Fejér Sándor, 
főszolgabíró. 

Sz. 828/96. 

Hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát ké-

pező Hzárazvö lgy l (valea szaka) erdő-
ségből 1896. évi októbet í-étől 189». évi 
április 15-éig terjedő 3 év alatt, évenként 
1500 drb., mellmagasságban, kéreggel, leg-
alább 45 cmt. alsó átmérővel biró, a hely-
színén törzsenként kijelölendő s kereskedésre 
alkalmas fenyőtörzs  fog  1896. év i &U-
gusztus hó 14-én d. e. 11 órakor 
Tölgyesben, a kezelőhivatal irodájában 
megtartandó nyilt szóbeli és zárt Írásbeli 
árverésen 1 frt  35 kr. köbméter utáni ki-
kiáltási ár, s készpénzből álló 1000 frt  bá-
natpénz letétele mellett, eladatni. A köze-
lebbi feltételek  nevezett hivatalnál, a hiva-
talos órák alatt betekinthetők. 

Csik megye havasi javai igazgatósága 
Gyó-Szentmiklós, 1896. julius 19. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Meghivó. 
A csiki vasutépitkezési- és élelmezési 

részvénytársaság Csik-Szeredában 1896. év i 
augusztus hó 16-án d. e. 9 órakor 

rendkívüli közgyűlést 
fog  tartani Csik-Szereda város nagytermé-
ben, melyre a t. részvényesek ezennel meg-
hívatnak. 

T á r g y a i : 
J. Az 1895. évi mérleg megállapítása, 

s ennek kapcsán az igazgatóság és felü-
gyelő-bizottság részére a felmentvéuy  meg-
adása iránti határozathozatal. Ezzei kapcso-
latban az 1896. évi első félévi  mérleg be-
terjesztése. 

2. Az alapszabályok 41. §-ának mó-
dosítása. 

3. A fel  ügy t;lő-bizottság négy tagjának 
választása. 

4. A/, alapszabályok szerint esetleg 
előre benyújtandó inditványok. 

A közgyűlésen minden részvényes sza-

vazati joggal bír, ki e végből a társaság 
igazgatósági helyiségében 1896. augusztus 
hó 5-étől augusztus 13-áig részvényjegyeit 
elismervény mellett leteszi. E letétel a köz. 
gyillés napján, a közgyűlési helyiségben is 
eszközölhető. 

Megjegyezzük, hogy az alapszabályok 
14-ik szakassza szerint egy részvényes sem 
birhat 20 szavazatnál többel. Az 1895. évi 
vagyonmérleget, valamint a forgalmi  kimu-
tatást, nemkülönben az igazgatóság évi je-
lentését és az 1896-iki első félévi  mérlegét 
is a magnkat igazoló részvényesek a köz-
gyűlés előtt a•/. igazgatóság helyiségében dél-
előtt bármikor betekinthetik. 

Csik-Szereda, 1896. évi augusztus hó 
5-ik napján. 

A Csiki vasutépitkezési- és élelmezési 
részvénytársaság igazgatósága. 

Gsik-Szépvizen, Széchy Károly 
mérnöknél egy pár 16, kocsi, hám, 
egy fodeles  hintó és egy s sáa 
eladó. 

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3' -">, házakra 4 és 
Vi"/», másnemű ingatlanokra 5"/« mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönök, convertáláauknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

parczellázások átvétele. Bir-
tokok, szövetkezeteknek hosz-
szú lefizetési  tartamra el-
adatnak. 1—8 

Magyar Lloyd " « S S S * 
Budapest, Király-utcza 70. sz. 

i 
í 
I 

Sz. 2214—1896. 2—3 
/ 

Árlejtési hirdetmény. 
Alatt irt kö: ségi elöljáróság, Csíkmegye 

tkts törvényhatósági bizottságának 2041/íMi. 

szám alalt kelt és a csikmcfryei  államépité-
szeti hivatal álf.tl  felülvizsgált  s helyesbített 
terv ós költségvetés ahip|án a helybeli köz-
ségház átalakítására és kibővítésénél szük-
séges építkezésekre árlejtési versenytárgya-
lást hirdet. 

A versenytárgyalás 1890. atlgasztllM 
hó 21-én (1. ii. 3 órakor fog  a község 
házánál megtartatni 

A kikiáltás, ár 8429 frt  56 kr, mely-
nek 10"„ akár készpénz, akár ovadékképes 
értékpapírokban Gyergyó-Szentiniklós köz-
ség elöljáróságának kezéhez zárt ajánlatba 
leteendő. 

Az árlejtési feltételek,  valamint a terv 
• és költségvetés fennevezett  község házánál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Községi elöljáróság: 
Gy.-Szentmiklóson, 1896. julius 23-án. 

Jánosi György, Csergő Gyula, 
m. biró. községi jegyző 

Nyomatott Csik Szeredábaa 1896. laptuUjdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 




