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Politikai forrongás. 
Várossy Gyula csik-karczfalvi  képvi-

selő nagy követ dobott a parlamenti tó tdk-
rébe, midőn bejelentette a képviselőháznak, 
hogy i>égy képviselő, névszerint Neumann 
Ármin, Tolnay Lajos, Benke Gyula és Sá-
muel Lázár egy oly pénzintézetnek az 
igazgatói, mely a kormánytól busz évre 
bérbe vette az osztálysorsjáték rendezésének 
jogát és igy a kormánynyal üzleti össze-
köttetésben állván, mint igazgatósági tagok 
nem lőhetnek egyúttal a kormányt ellen-
őrző képviselők. 

Az eset kiadatott az úgynevezett össze-
férhetlenségi  bizottságnak, mely most hi-
vatva lesz dönteni a felett,  hogy a nevezett 
négy képviselő csakugyan olyan állást 
foglal-e  el, mely a törvény szerint össze-
egyezhetetlen a képviselőséggel. Ezen kér-
dés vitatása ver most nagy hullámokat a 
politikai életben a kérdés, hogy a felkavart 
háborgás mi által lesz lecsendesíthető. 

A kormánypártban magában két áram-
lat áll egymással szemben. Az egyik, mely 
az összeíérhetlenségi törvényt enyhébben 
kivánja magyarázni és a másik, mely ennek 
szigorúbb alkalmazását követeli. Az elsőnek 
élén áll maga a miniszterelnök és a Tisza-
csoport, a másiknak támogatói között van-
nak : Szilágyi Dezső, Csáky Albin gr. az 
Andrássyak. Melyik árnyalat nézete kerül 
majd győzelemre, az iránt talán kétségben 
nem is lehetünk. Hiszen politikai tapasztalat 
már nálunk, hogy a kormányférfiak  nézete 
vagy akarata csak az erős nyakuak és 
keményfejűek  meggyőződését nem alakitja 
át, már pedig ilyen politikusaink között 
nem sok akad. 

A dolog érdemét illetőleg mindkét 
árnyalatnak eszmemenetében sok igaz van. 
A törvényt enyhébben magyarázók joggal 
hivatkoznak az eddigi gyakorlatra, mely a 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A szép Csergő Zsófi. 
Néha még egy asszony is elég, hogy a ház-

nak örökre „Isten hozzádB-ot mondjon a békesség. 
Hát a mikor még két fehérnép  is van együtt egy 
hajlékban ? !. . . Veszedelmesebb dolog ez, mint 
két dudás egy csárdában. 

Hiába édes testvére Csergő Zsófi  Jnlis asz-
szonynak I Azért mindaketten Éva ivadékai ma-
radnak. 

A különbség csak az közöttük, bogy JQIÍB 
felesége  Ványoló Ambrusnak, Zsófi  pedig most is 
hajadon. 

Az igaz, hogy ha égő két fekete  szemét, dó-
sán leomló éjsötét haját » remek termetét nézte 
volna Ványoló Ambrus: inkább Zsófit  vette volna 
el, mintsem Jnlist. 

De hát ha Jnlisnak nem is volt égető szeme, 
égett ám kezében a mnnka. S a ki két nefelejcs 
szemén feledte  tekintetetét, az azt bivé, hogy a 
derült, kék mennybolt áll előtte minden angyalával. 

Zsófiról  rossz hirek is keringtek a faluban. 
A hány legényt látott, kacsintott ő mindannyira. 

Jnlissal kelt hát egybe Ványoló Ambrus, de 
azért Zsófit  is magához vette a sógorság jussán. 
Mit csinálna a szegény árva leány egyedül ? . . . 
A világ rossz.. . rosszak az emberek I . . . Ha-
mar kivetik a hálót; s ki védné meg a szegény 
gyönge nőt ? ! . . . Ványnló Ambrusnál jó helyen 
lessz I Igen I . . . Nagy a gazdaság. A nagy ha-
rang hangja messze elszáll, de már az ő havasai-
nak határán nem hallik: olyan messze elnyúlnak 
azok. . . Hát a sok szántóföld,  kaszáló, knkori-
czás ? I . . . Mégis jó, ha egy tOirOl pattant lány-

törvénynek intencziojául nem azt a czéltj 
tekintette, hogy ne lehessen olyan ember 
képviselő, kit tehetségei, szorgalma és mun-
kája végett egyes intézetek az élükre állí-
tanak. Ezek abban a nézetben vannak, 
hogy ha a törvénynek ilyen magyarázatot 
adunk, ki kell akkor a képviselő házból 
annak legalább egy harmadát zárni és pe-
dig a legtehetségesebbe|vet ós aztán csakis 
a nagyon gazdagok és a proletárok lehel-
nének törvényhozók, már periig az ilyen 
törvényhozók nem mindig a nép érdekeit 
tartják szem előtt. Ezzel szemben a legszi-
gorúbban itélők azt hangoztatják, hogy a 
törvényt szigorúan kell végrehajtani, mivel 
különben sohasem lesz tekintélye a törvé-
nyeknek és -a képviselői függetlenség  is 
megkívánja, hogy az illető mint akár csak 
igazgatósági tag is ne álljon üzleti össze-
köttetésben az állammal és kormánynyal. 

Kétségtelenül mindkét argumentumnak 
megvan a maga súlya, de részünkről azt 
hiszszük, hogy a forrongásra  nem ezen 
argumentumok szembeszállásh volt az indító 
ok, hanem az a helyzet, melyet az uj vá-
lasztás teremtett és a fenyegető  kvóta fel-
emelés kérdésének veszedelme. A választás 
kimenetele teljesen megbontotta a parla-
mentben a régi hatalmi erők egyensúlyát, 
már pedig ez valamint a nagy. ugy a 
kisebb határok közt iwutgó politikában is 
megboszulja magát. A túlságos nagy győ-
zelme a kormánypártnak olyan elemeket is 
hozott a politikai élet felszínére,  kiknek 
száma és fellépése  zavarba hozza a szabad-
eívd párt régi független  embereit és az a 
zavar kezd már ellenlábasságot felállítani 
az épen most napirenden levő összeférhet-
lenségi esetből is. 

Hozzájárul ehez, hogy a kvóta feleme-
lést nem minden hazafi  venzi olyan könnyen 
és olyan kicsiny veszedelemnek, mint azt a 
választások alkalmával a nagy tömeg vette. 

nyal szaporodik száma azoknak, a kik ezt meg-
munkálják. . . 

De bát gonosz a világ nyelve f  Azt mondják, 
hogy Ványoló Ambrusnak két felesége  van. 

— Ne mondja, Jutka uén I ? 
— Vakuljak meg. ha nem láttam a két sze-

memmel ! 
— Mit látott? 
— Mit ? . . . . De még hallottam is. 
— Má' mit halott volna? 
— Szemem láttára ölelte meg Zsófit  s hal-

lottam, hogy csattant a csók | . . . Piba, a gyalá-
zatos. . . Nézze lelkem, az áldott .lulis asszony itt 
„sqjkol" a patakban szüntelenül, bogy szinte sza-
kad le kezéről a bus I.. . Hát kell-e ennél szebb 
menyecske? S mégis Zsófit  öleli az az ember; 
bogy száradna el a . 

Jutka asszonynak azért akadt torkán a szó, 
mert mellettük haladott el éppen Zsófi. 

De mintha nem is látná őket a lány, kntatva 
néz szét a kicsiny patakban a kövecsek között. 
Kiszed egy marokkal, kiválasztja belőle a legna-
gyobbat. s a legkisebbet és szalad.. . szalad . .. 

Meg sem áll a Csóriné házáig. Kártya-vető 
vén czigányasszony ez, de a faluban  csak ugy hív-
ják, hogy boszorkány. 

— Itt van a két kő, a melyiket mondott — 
lép be hozzá Zsófi. 

— Hádd látom... Hát a kenyerek ? Mert 
izstálom, há sírnák éhes rájkóim nem tudok én 
ákkor egy sót se sóláni. 

— Hozza mindjárt a szolga. 
— A fázsék  tejet is, ngy-e lelkem ?. 
— Azt majd én fogom  elhozni este, mikor 

nem látják. 
— No hát, édes lelkem. Ha ezst a két követ 

afját  ksuérsl válts tolta kl, mut ta á kattSt á 

Az az évi nagy és folyton  fokozódó  telier-
többlet, melyet az osztrákok akarnak a 
nyakunkba sózni, bizony megborsoztatja a 
legerősebb kormánypárti hátát is, mert hisz 
a nemzet nemcsak napokig akar élni, ha-
nem tovább is, de nem szegénység és nyo-
morúság között. Mi erősen meg vagyunk 
győződve, hogy a mostani politikai forron-
gás is nem egyéb, mint a kvóta felemelés-
től való félelem  és a körültekintés a segitség 
után a bekövetkező nagy harezban. Nagy 
élhetetlenség volna e harezot magunk között 
vívni meg. Azt a harezot az osztrákokkal 
és az onnan jövő erővel szemben kell ki-
kiizdeni Ezt pedig csak minél nagyobb 
egyetértő hatalommal lehet elérni. Ámde a 
jelenlegi pártviszonyok az egyetértést nem 
engedik meg. Fel kell tehát bontani az 
elavult régi párt kötelékeket és a közös ve-
szedelem ellenében ujiilt közös erővel kell 
síkra szállani. Ha a jelenlegi kormánypárti 
politikai forrongásból  ez az eredmény talál 
kipattanni, akkor csak gratulálni lehet annak, 
ki a politikai tó vizébe bedobta a követ, 
még inkább azonban az országnak, mely 
ekép elérhetné a régen szükségelt jobb létet 
minden téren. 

X.  Y. 

— Vasutmegnyitás. Végre, valahára be-
végzett ténynyel állunk szemben. A napokban meg-
érkezett a kereskedelmi miniszter leirata, melyben 
értesítette, a vármegye közigazgatási bizottságát, 
bogy a sepsi-Bzentgyörgy-csik-szeredai vasútvonal mii-
tanrendőri bejárása folyó  márczius hó 29-én fog 
megtörténni, s annak eszközlésére a minisztérium 
kebeléből Bartos Andor miniszteri titkár küldetik 
ki. A bizottság, mely a minisztérium, az államvas-
utak igazgatósága s a két vármegye küldötteiből 
állatid, a nevezett nap reggeli 9 órakor a sepsi-
szentgyörgyi pályaudvarban fog  összejönni s onnan 
kiindulólag fogja  feladatát  végezni, mikor a minisz-
teri leirat szerint a osikmegyei erdőipar-részvény-
társaság által a Szent-Simon községi vasútállomásból 
Csobányos felé  kiágazólag létesítendő iparvasutnak 
mütaurendóri bejárása is megtörténend. A bizottság 

két kez/.embe rejtem e l . . . . Melyik kezsemböl 
venné ki ? .. A bálból ? . . . Ezs á nagyobb, a 
mi ázst jelenti, hogy á Ványálós Ambrus szemiben 
migá á nagyobb . . . Érti e lelkem ? mágát sereti 
jobban; Julist csak ugy né . . . 

— Szé azt maga Ambrus is mondá nekem. 
Arról szóljon inkább, mit csináljak, bogy egy csep-
pet se szeresse az asszonyt, váljon el tőle és en-
gem vegyen el ? I 

— Ippeg azst ákárom mondani én is. Men-
jen el „Kecskerezbe," ván ott, édes lelkem, olyán 
fá,  melyiknek fekete  á bogyójá. Olyán, mint á ko-
kojzá. Szedjen ábból egy üveggel s á leviből tölt-
sön á Ványoló Ambrns ételébe 1. .. 

Ványoló Ambrus semmit sem tud magáról: 
olyan beteg. Felesége összehivatja a vármegye va-
lamennyi orvosát. 

Egyik főfájás  ellen való orvosságot rendel; 
a más tüdővészt állapit meg; a harmadik szívbajt 
vesz észre stb. . . Mindenik rendel valamit a be-
tegnek, hogy a gyógyszerésznek is legyen valami 
haszua a dologból. 

Mikor a legutolsó orvos is eljő, végig olvassa 
az összes reczepteket. 

„Mindenféle  van itt, ugy látszik, csak még 
„hajtó" nincseu, — gondolja magában. 

— Hajtőt hozzanak hát a betegnek azonnal! 
— adja ki a rendeletet és távozik. 

Mint jámbor keresztényhez illik, az ismerő-
sök is egymást érik a betegnél. A sirásnak ter-
mészetesen se vége, su hossza. 

Legjobban Jutka asszony zokog : 
— Ilyen derék embernek meghalni nem sza-

bad, nem lehet I . . . 
Künn az ntezán pedig oda kiáltja az ácsorgó 

emberiknek t 



Márczius . C S I K I A P O K . án. 

valószínűleg a délntáni órákban fog  a osik-sieredai 
— ez időszerint — végső állomáshoz megérkezni, 
hol előreláthatólag zajos ováczióban fog  az érdeklődő 
nagy közönség által részenittetni. Ennek megtörténte 
után a vasút 3—4 nap múlva a forgalomnak  át-
adatik. 

— A székely vasat hivatali személy-
zete már e héten elfoglalta  állását. Az összes sze-
mélyzet és felszerelési  tárgyak öt vonalon szállít-
tattak ki. Az első vonat a pálya fentartási  személy-
zetet hozta a TusnádfürdóCsik-Szereda  vonalrészre, 
a második vonat az állomási személyzetet az egész 
vonalra, a harmadik vonat ismét a pályafentartási 
személyzetet a sepsi-szentgyörgy-tusnád-fürdői  vonal-
részre. A másik két vonat az összes állomások és 
42 voualórház felszerelési  tárgyainak szétosztásával 
foglalkozott.  A vonatokat a kolozsvári üzletvezetőség 
részéről Krenner Vilmos felügyelő.  Kobsin Szilárd 
brassói forgalmi  főnök,  Pal Imre ellenőr, Kovács 
Ferencz fómérnök,  Némethy Ferencz távirda ellen-
őr kisérték. Állomási fönökök  lesznek : Csik-Szeie-
dában Simú Antal hivatalnok, Bükkszádon Miskolczy 
Oyula, Szent-Simonon Nagy Géza hivatalnok, a többi 
állomásokon állomási elöljárók fognak  alkalmaztatni. 

= A megnyitandó vasat menetrendje 
u következő : C s i k-S z e r e d á b ó 1 indul a vonat 
hajnali 2 órn 55 perczkor és déli 12 óra 35 percz-
kor, S z e n t - S i m o n o n .van reggeli 3 óra 45 percz-
kor és déli 1 óra 2G perczkor, T u a n á d-f  ü r d ő n 
4 óra 36 perczkor és délután 2 óra 17 perczkor, 
Sepsi-S z e n t g y ö r g y ö n reggeli 6 óra 54 
perczkor és délutáni 5 óra 28 perczkor, Bras só -
ban van reggeli 8 óra 15 perczkor és esti 7 óra 
12 perczkor. A visszaindulás pedig történik Bras-
sóból reggel 5 óra 20 perczkor és délután 3 óra-
kor, Sepsi-S z e n t g y ö r g y ö n van reggel 7 
óra 10 perczkor és délután 5 óra 35 perczkor, 
Tusnád- fürdőn  délelőtt 9 óra 10 perczkor és 
este 7 óra 35 perczkor, S z e n t - S i m o n o n van 
délelőtt 10 óra 10 perczkor és este 8 óra 35 percz-
kor, C s i k - S z e r e d á b a érkezik délelőtt 10 óra 
55 perczkor és este 9 óra 20 perczkor. A mint 
ebből látszik, az egyik vonat teljesen értelmetlen és 
semmi czéllal nem bír. Nevezetesen az, mely Csík-
szeredából hajnali 2 óra 55 perczkor indul és a 
melyik Brassóból ugyancsak reggeli 5 óra 20 percz-
kor jön visszafelé.  Nincsen pedig ezen két vonatnak 
semmi értelme azért, mert Brassóban és Brassóból 
egyiknek sincsen csatlakozása, már pedig az állam-
vasutak menetrendkészitö osztálya annyit mégis tud-
hatna tapasztalatból, mielőtt egy nagy vidék szá-
mára készit menetrendet, hogy még a helyi forgalom 
is csak abban az esetben várhat fejlődésre,  ha a 
vidéki városok egymás közti összeköttetésén kivül 
meg van a lehetőség a tovább utazásra is. A fen 
kifogásolt  felesleges  és czéltalan vonatot valószínűleg 
valami szász eredetű hivatalnok találhatta ki, a kinek 
az a rögeszméje van, hogy Csikmegye lakossága 
mindennap elmehessen Brassóba a vásárra és még 
aznap vissza is jöhessen. Ámde az államvasuti igaz-
gatóság nagyon felült  az illető Bzász hivatalnoknak, 
mert Csíknak Brassó nem igen nagy piacza, sőt ma 
már a kereskedelem annyira deczentralizálva van, 
hogy sem a falusi  kisebb ember, sem az intelligens 
osztály Brassóba ugyan be nem jár vásárra. Mi ér-
telme van tehát a brassói érdekek erőltetésének, 
főleg  rnidrtn a helyi viszonyok ismerete folytán  bátran 
ki lehet mondani, hogy még a szomszédos for 

Messze, messze, a nagy városban a szép 
Csergő Zsófi  talpig selyemben jár. Elegáns, fényes 
uraknak pihen a keblén. Kap csókot százat, eze-
ret és mégis olyan végtelenül boldogtalan-

galom is tekintettel a hajnali időre, ezen a vona-
ton olyan gyenge lesz, bogy a vasutaknak még csak 
a napi költségeit sem hozza ki. Ajánljuk azonban 
ezen két vonat helyett, bogy Csik-Szeredából indít-
tatnék reggel 9 órakor egy vonat, mely csatlako-
zással bírna Brassóban az onnan délutáu két órakor 
Budapestre induló gyors vonathoz és viszont Bras-
sóból indulna reggel 8 órakor Csik-Szeredába egy 
vonat, mely összeköttetésben lenne a Brassóba reg-
gel 8 órakor érkező személyvonattal és a mely déli 
1 órakor Csik-Szeredába lenne. Igaz, hogy ezen 
menetrend mellett uem lehetne egy nap alatt Csík-
ból megjárni Brassót, de az ilyen utas minden ezer 
között csak egy vau, mig ezen ezeredik utast bőven 
pótolná a helyi forgalmat  használó 999 utas, a kik 
azonban semmi esetre sem veszik igénybe a hajnali 
vonatot. 

= A osik-szeredai honvéd laktanyá-
ban a honvédelmi miniszter a tervezett építkezést 
35,846 frt  előirányzott összeg erejéig eugedélyezte. 
Ezen építkezések foganatosításának  biztosítása czél-
jából folyó  évi ápril 2-án délelőtt 10 órakor Bras-
sóban a honvéd laktanyában levő kezelő bizottsági 
irodában zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 
A vállalkozni óhajtók felhivatnak  az illetékes ható-
ság által, hogy az engedélyezett költség után szá-
mítandó 5%-uyi bánatpénzzel ellátott ajánlataikat 
az említett irodába legkésőbb a tárgyalásra kitűzött 
nap délelőtti 10 óráig annál is inkább nyújtsák be, 
mert a később érkező ajánlatok figyelembe  vétetni 
nem fognak. 

E m e l k e d ő g a b o n a á r a k . 
Évek óta lidéreznyomásként nehezedik a 

gazdaközönségre a búzaárak alacsony volta. Már-
már oly mérben sülyedt az, bogy a búzatermelés 
haszonnal sem járt, s ennek következtében az or-
szág gazdaközönsége olyan válságos helyzetbe ju-
tott, a mely ha sokáig tart, a tönk szélére kell, 
hogy vezessen. 

Szerencsére a folyó  öszszel e tekintetbeu for-
dulat állott he, a búzaárak folytonosan  emelkedő-
ben vannak, s ha nem is emelkedtek 10—12 írtra, 
mint a hol másfél  évtizeddel ezelőtt álltak, de meg-
közelítik a 9 frtot,  a mely ár mellett már haszon-
nal lehet termelni. Persze a mult évi aratást te-
kinve, ebből a gazdának vajmi kevés haszna van, 
mert akkor, a mikor ö gabonáját eladta, ínég 6 
forint  volt annak az ára. Hiába mondtuk mi, a 
kik a világtermelésj adatokkal is szoktunk foglal-
kozni, hogy a buza árának okvetetlenül legalább 
8 forintig  kell euiélkednie, nem bitté el; bele fá-
sult már a gazda a jobb árak után való hosszas 
várakozásba. 

Fontos volna már most azt tudni, bogy váj-
jon tartani fogják-e.  ezek az árak magukat, avagy 
az egész nem egyéb múlékony bőrze-manipuláczió-
nál, a mely csak arra való, hogy a kereskedő 
uagy haszonnal adjon tul gabonájáu. E kérdésre a 
feleletet  csaknem egész határozottsággal meg le-
het adni, a mely abból áll, hogy némi áringadozás 
állhat ugyan be, de a buza ára legalább egy-két 
éven keresztül jóval magasabb lesz, inint a minő-
höz szokva voltunk eddig, vagyis általános jó ter-
més esetén sem fog  az 8 frton  alul csökkenni. 

Mert bármiként okolja is az agráriás moz 
galom a búzaárak alacsony voltáért a börzét, 
mégis mindenkiuek el kell ismerni, bogy minden 
áru piaczi árura elbatározó befolyással  van a kí-
nálat és kereslet mérve is. Már pedig ha vissza-
tekintünk 15 -20 évvel, az a gazda, a ki akkor 
eladott egy waggon búzát, ma elad 3—4, sőt több 
waggonnal is. Ha most ehhez hozzávesszük azt is, 
bogy ezen idő alatt mily óriási területek vétettek 
művelés alá különösen Amerika, Ausztrália s In-
diában, ugy be fogjuk  látni, hogy az utóbbi 16—20 
év alatt a kínálat aránytalanul emelkedett a ke-
reslettel szemben, a mit bizonyítottak azon óriási 
gabnakészletek is, a melyek a világ minden részé-
ben raktározva voltak. Kétségen kívül ez volt az 
egyik fő  oka a búzaárak folytonos  hanyatlásának, 
azonban ha nem is oly arányban, mini a búzater-
melés, de az emberiség is folytonosan  szaporodott, 
s bővebb keresethez jutván, jobban táplálkozott, 
több kenyeret fogyasztott.  Ez az oka, hogy az 
utóiibi években a buza-készletek már nem szapo-
rodtak oly nagy mérvben, mint 10-12 évvel ez 
előtt, a elég volt egy két évi gyengébb termés, 
hogy ezek a készletek kiapadjanak. Most tehát 
mikor ezek a terméskészletek kiapadtak, nem kell 
számot vetnünk. Tekintettel azonban arra a kö-
rülményre, hogy bármily jó legyen is a világ bnza-
teimése, a fölösleg  ma már uem oly nagy, bogy 
óriási készleteket tegyen ki, feltehető,  bogy a mai 
búzaárak hosszasabban fogják  tartani magukat, sőt 
v lószinü, bogy arra a nivóra, melyen ezelőtt pár 
évvel állottak nem is fognak  sülyedni. 

Ez lenne tehát a bnza jelenleg emelkedő árá-
nak főindoka.  Mindenesetre vannak egyéb mellék-
indokon is, a melyekre azonban kiterjeszkednem 
nagyon is hosszadalmas volna. Ezeknek ismertetése 
reánk gazdákra nem is volna momentán érdekkel 
biró, mert berniünket ez idő szerint kétségkívül 
az érdekel legjobban, miként aknázhatnék ki, a 
talán psak egy-két évig tartó kedvező áralakulást, 
miként láthatnék el némileg már-már kiüresedő 

pénztárunkat e rövid idő alatt is, hogy azután — 
esetleg — ismét kibírjunk egy néhány reánk nézve 
rossz esztendőt. Vagyis más szavakkal, mit kellene 
tennünk, hogy már a legközelebbi aratásig termé-
sűnket a lehető legnagyobb mérvben fokozzuk. 

Miután a mag, mely a legközelebbi aratást 
szolgáltatni fogja,  már a földben  elvetve van, a 
termést fokozó  eszközökben nem nagyon lehet vá-
logatni. Mély művelésről, jobb magról stb. hiába 
beszélnék e helyen, az már mind idejét multa. Csu-
pán egyetlenegy eszköz van, melylyel termésűnket 
holdanként néhány métermázsával fokozhatjuk,  s 
ez a műtrágya. Tudjuk azt, hogy a gabonafélék 
aránylag igen nagy mennyiségű toszforsavat  szük-
ségeinek, s annál nagyobb termést adnak, mennél 
több foszforsav  van a talajban. Tudjuk azt, hogy 
az istálló-trágya foszforsavban  szegény, s bogy az 
istállótrágyában normális trágyázás mellett soha-
sem adunk vissza a talajnak annyi foszforsavat, 
mint a mennyi attól a legtöbb esetben elvonatik, 
innét van azután, hogy az országuak művelés alatt 
álló talaja legnagyobb részt foszforszegény.  Termé-
szetes ebből kifolyólag,  hogy egy könnyen oldható 
foszfortrágya  a termésátlagot jelentékenyen fokozná 
abban az esetben, ha az alászáutható volna; az 
ősszel elvetett búzáknál azonban, ez a módja sincs 
megadva a műtrágyázásnak s a szuperfoszlátot 
már csak a tavaszi vetemények alá használhatjuk, 
ellenben búzák tejtrágyázására csupán cbilisalétro-
mot használhatunk. 

Eunek a használata haszonnal fog  járni olt, 
a hol a buza nem tulkövér, ellenkezőleg a buza 
megdől; gyenge vetések felsegéiyezésére  azonbau 
kitűnő, s az eredmény csaknem bizonyosan jó; 
nem egyszer 15—20 frt  hasznot adott kat. hol-
dalként, de a tiszta haszon rendesen meghaladja 
az 6 forintot.  E műtrágya nagyon könnyen old-
ható; feloldására  kevés eső is elegendő, s hatás-
talan csak az esetben marad, ha esőt egyáltaláu 
nem kap. Esőszegény vidéken márczius elején, esö-
dui vidéken április vége felé  hintendő el, 50—60 
kilogramm kat. holdanként ugyanannyi vagy két-
szeraunyi homokkal keverten. Tapasztaltatott a 
cbilisalétroninak azon jó tulajdonsága is, hogy kü-
lönöseu a repezétöl a bolhát távol tartja, azért 
pedig mert a repeze erélyes és gyors fejlődésnek 
indul, s igy hamarább átesik azon fejlődési  stádi-
umon, melyben a bolha reá nézve kártékony lehet. 
A salétrom vásárlásánál legalább 15—16°/, nitro-
gént kell garantiroztatui az illető kereskedővel s 
meg kell győződni arról is, hogy elég finomra  van-e 
az őrölve. Jól teszi az, a ki nagyobb mennyiség-
ben használja, ba meggyőződik valamely vegyki-
sérleti állomás utján, bogy a garantirozott nitrogén 
mennyiség tényleg meg van-e benne. A salétrom 
használata oly módon terjed, hogy mig 1830-ban 
Dél-Amerika nyugati kikötőiből 8500 m/m. vittek 
ki, addig 1885-ben a kivitel 5 millió métermázsára 
emelkedett. 

Ha okkal-móddal kísérletet teszünk, a legtöbb 
esetben megfogunk  győződni, hogy gyenge veté-
seinket mily kitűnően javítja meg. 

Kovácajr  Béla, 
gazdasági tanintézeti igazgató. 

H á r o z l u i 1 5 . 
Gyergyó-Szentmiklóson. 

A szabadság hajnalhasadásának, a nemzeti 
újjászületésnek évfordulója  ünnepnek van beiktatva 
gyergyó-szeutmiklósiak szivébe is. A község már 
egy évtized óta e napon hűségesen meggyújtja az 
emlékezet és lelkesedés fáklyáját  s leteszi szive 
áldozatát a baza oltárára s elmondja imáját a sokat 
szenvedett nemzet jobblétéért. 

Az ünneplők reggel 9 órakor gyülekeztek a 
községházánál s innen nemzeti zászlók lengése s a 
Bákóozy-induló hangjai mellett hosszú sorban vonul-
tak a templomba. Elől mentek a tanulók, utánuk az 
ipartestület, a dalegylet és a 48-as agg bonvédek a 
ezeket követte a közönség. Az ünnepélyes szent 
misét Ferenozy Károly esperes-plebános mondta 
segédlet mellett; ennek végeztével a községház 
nagytermében — mely ez alkalomra hazafias  ké-
pekkel, gallyakkal szépen fel  volt díszítve, az ün-
nepély további részének folytatása  következett. 

Legelőször Köllő Ignácz, mint elnök, dissma-
gyarba öltözve, emelkedett szellemben és szép sza-
vakkal festette  a nagy nap jelentőségét s e nemzeti 
ünnep fontosságát,  melyet Qyergyó-Szentmiklósnak 
minden szép és magasztos eszméért lelkesülő kö-
zönsége az idén is megünnepel, hogy es ünnep által 
is erősítve szivében a honszeretet lángját. 

A lelkes éljenzéssel fogadott  elnöki megnyitás 
után a .Gyergyó-szentmiklósi dalegj let" énekkara 
énekelte Kölcsey „Himnusz'-át kitűnően és nagy 
hatással. Ezután Sántha Albert tanitó szavalta el 
könnyen érthető, értelmes hangon, nagyon jó hang-
lejtéssel Rudnyánszky: .Márcz. 15.' ciimü költe-
ményét. A szavallat jó érthetőségénél fogva  nagy 
tetszésben részesült és sok taps kisérte. A műsornak 
kiemelkedő ós legérdekesebb pontja volt Jakab Jó-
zsefné  gyönyörű -éneke : a „Mohácsi koldus", dr. 
Dobribán Antal művésziesen szabatos zongorajáté-
kának kísérete mellett. Ezen énekszám a hallgató-
ságot egészen elragadta, lebilincselte s a kőitetssés 
lelkes éljenzésben éa tapsban nyilvánult. Eiután 

— Gazember őkeme !. . . Isten büntetése l. . 
Higyjék el, hogy az a leány mérgezte meg . . . 
Hogv eltűnt a házból! Mint a kámfor  A gya-
lázatos. 

Meg se gyilkolta még egyik szeretőjét egé-
szen s már is mást bolondított el I Saját szemivel 
látta a pásztor, mikor kocsin szökött meg egy 
gazdag úrral Régen felé... 

A beteg ezalatt lassankint magához tért. 
Felveti szemeit s bát látja, hogy milyen gon-

dosan ápolja felesége.  Felesége, a kit annyiszor 
megvert . . . 0 virraszt, ö sir mellette 1 S hol van 
Zsófi,  a kit tenyrén hordozott ÍM . . . Oh az csak 
addig ölelte, csókolta, a inig erőteljes, egészséges, 
viruló ember volt . . . S ez a szép, halovány asz-
s/.ony most is itt virraszt, itt zokog mellette . . . 
Mi»t is, a midőn haloványnyá, gyámoltalanná tette, 
elcsúfította  öt a betegség . . . A betegség, a mé-
reg I. . . Igyn. most már emlékszik, milyen izga-
tott volt Zsófi  az ebéd alatt. 

— Nem haragszol, ugy e feleség  — kérdi a 
beteg. 

— Mikor haragudtam én, hallájé ? ! 
— De bát szeretsz, ugy-e?l 
— Már hoţyne szeretném én kiedet. 
A beteg áticarolja felesége  karcsú derekát s 

megcsókolja szép halovány arczát. Ez volt a la-
kodalom után — első csókjuk. 

S a bálvány Julis asszony ettől az egyetlen-
egy csóktól is olyan végtelenül boldog.. . 



Márczius 24. C S Í K I l a p o k 12. szám. 

Vértes Lajos felolvasása  következett ily cai mea: 
„Gyergyó-Szeutmiklósszabadharczunk idejében*, me-
lyet a közönség érdekes éa vonzó tárgyánál fogva 
is figyelemmel  hallgatott s köztetszéssel kísért. A 
programmnak ezt követó pontját: „Alkalmi magyar 
dalok "-at Hajós Béla adta elö, megnyerő és kellemes 
énekével Jakab Józsefné  művészi zongorajátékától 
kisérve. A közönség gyönyörrel hallgatta és élvezte 
a zamatos dalokat és sűrű tapssal jutalmazta a sze-
replőket. Dicsérettel kell adóznunk Strasser József 
müveit iparossegéd hatásos szavallatának; Bajza 
Apothé/>is-ét szavalta köztetszés- és éljenzéstől ki-
sérve. Ezután újra a dalegylet énekelt, az ének-
szám czime: .Honszerelem" induló Goll Jánostól. 
Maga a darab is gyönyörű, a hatást még emelte 
precziz, tökéletes előadása, a mi ugy Kricsa Péter 
karnagynak, mint a dalegyletuek dicséretére válik. 

Az idei ünnepély is jó hangulatba hozta a 
közönséget, minek bizonyságául feljegyezzük,  hogy 
három helyen volt bankett, egy délben, a másik 
kettő pedig este, hol a lelkesedés több hazafias 
pobárköszöutésben nyert kifejezést. 

Gyergyó-Alfaluban. 
Qyergyó-Alfalu  is ünnepei közé iktatta márcz. 

15-ikét s ez évben is általános lelkesedés közt ülte 
meg. 10 órakor szent mise volt, melyre a piacz-
térról Baritz által megmentett 48-iki zászló alatt 
vonult a tanulóság, a 48 as honvédek sora és szép 
számú közönség. Mise után az ünneplók a leány-
iskola nagytermében gyűltek össze, hol az ünnepélyt 
Gál Ignácz honv. százados lelkes beszéddel megnyi-
totta, visszapillantást téve a dicső napokra. A pro-
gramm további sora érdekes és változatos pontokból 
állott. A felsőnéplsk.  tanulók énekeltek, Panajott 
Ferencz segédlelkész köztetszéstől kisérve, nagyon 
szép alkalmi beszédet mondott, Pál Albert tanító 
pedig Bzép sikerrel és hatással szavalt. Érdekes éB 
megható jelenet volt, midőn dr. Kása Lajos atyja, 
48-as honvéd, ki szemevilágát elveszítette s igy nem 
láthatván Baritz zászlaját, melyet Kossuth Lajosné 
varrt és küldött a székelyeknek, az ünnepély végé-
vel fiával  a zászlóhoz vezettetvén magát, azt magá-
hoz szorította és megcsókolta. 

Gyergyó-Dítróban. 
Gyergyó-Ditróból kapjuk a következő sorokat: 
Nem alkalmatlankodnám e sorokkal, de ha 

minden nem csal, nálunk Ditróban a „Csíki Lapok" 
hareztéri tudósítójának figyelmét  annyira lekötötte 
a — krétai háború, hogy a közelebbi események 
idegeit már érintetlenül hagyják. 

Eltekintve attól, bogy márczius ló-ét máskor 
is megünnepeltük, miként most, e nagy ünnep ránk 
nézve ez úttal még annyival fontosabb  és örveude-
tesebb vala, mert „annyi balszerencse közt, oly sok 
viszály után" a ditrói műkedvelő színtársulat, tár-
sadalmi életünknek mondhatnám, egyik fótényezóje 
rendezte az ünnepélyt a többi társulatok, egyletek 
részvétele mellett. 

A régebbi időben, mikor még Ditró szellemi 
központja volt Gyergyónak, e színtársulat eredmé-
nyeket ért el és konstatálhatom, hogy 10 évi hall-
gatás utáu ismét ép oly jól kezd megfelelni  feladatának. 

Margitay .Cserebogár" ozimü & felv.  müvét 
hozta színre. Az általános benyomás megfelelt  a 
szerző czéljának; a néző hangulata átment azon 
hullámzásokon, melyeket a szakaszoknak előidézni 
kellett; mi természetesen csak ugy lehet, ha 1-ször : 
a főbb  szerepeket helyesen fogják  fel,  2-szor: ha 
tehetség éa alak ia van. 

Eszti szerepét Fülöp Mari k. a. játezta oly 
igaz hűséggel, hogy a rosszakarat is kénytelen lenne 
elismeréssel adózni. A mai világban legalább is szo-
katlan lévén a leányoknál a mélyebb gondolkozás 
és érzelem, kénytelen vagyok bevallani, hogy kelle-
mesen lepett meg a tenger mély érzelem és egyes 
helyeken a valóban mesteri alakítás Fülöp Mari k. á. 
részéről. 

Brillírozott dr. Ssathmáry István ur is a biró, 
és fia  Bandi: László István ur. Nem kevesebb el-
ismerés illeti Lukáos Gizella kisasszonyt (Galambos 
Panna). Pompásan oldották még meg feladatukat 
Borka Lajos ur (Buezkó egyházfi),  Gábosy László ur 
(Buczkó Márton fiskális),  Ádám JózBef  ur (Báró Széky). 
Szintúgy Száva Károlin k. a. (Galambosné). Jók vol-
tak kisebb szerepeikben Gaál Matild k. a., Kiss Lina 
k. a.. Fülöp Adél, Miklós Róza, Takó Ilona, Kopacz 
Mariczi ós Lukács Irma kiaasszonyok, valamint Za-
kariás István, Plutz Endre és Málnásy Vilmos urak is. 

A napra való tekintettel az előadás után Gaál 
Miklós ur szavalta el a .Talpra magyar"-t a nála 
ismeretes tűzzel. Végül élőképben a „Toborzás" lett 
bemutatva Arany toborsójának dallama mellűit. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitüntetés, ő császári és apostoli ki-

rályi felsége  Lánczky Sándor szentkeresztbányai 
vasgyárost és bányatnlajdonost az ipar terén szer. 
zett érdemei elismeréséül a Ferencz József-rend 
lovag keresztjével tüntette ki. 

Áthelyezés. Az igazságilgyminiszter 
szeredaí Jakab Alajos, brassói kir. törvényszéki 
segéd telekkönyvvezetőt a szászrégeni kir. járás-
bírósághoz helyezte át. 

— A vasú t i hozzájáró u t végre a vasat 
megnyitása előtti ntolsó bélen reparálás alá kei ül. 
A sánczok tisztittatnak, a fák  az útról elszállít-
tatnak és még nj lámpások is állíttatnak fel,  ugy 
hogy ba minden hónapban egy-egy vasúti meg-
nyitás lenne, talán valami kisebb városi színeze-
tet kaphatna ugy a borviz-utcza, mint a temető-
utcza. 

— A szászrégeni vasú t építésének első 
nyomai már látszanak. Ugyanis a vasút nyomjel-
zése Szászrégenbői Gyergyó-felé  megindult, hová 
már a kirendeltség el is utazott. Innen is két 
államvasnti mérnök lett áthelyezve. 

— A flakkeresek  fuvarozásának  sza-
bályozása a vasút megnyílása folytán  városunk-
ban is megvalósulás felé  közeledik. Városi sza-
bályrendeletet készített a város kapitánya, mely 
szerint ezentúl ipar-igazolványt kell szerezni min 
den flakkeresnek  és a vitelbér is szabályozva lesz. 
A vasnthoz való kimenetel vagy bejövelel dija 
személyenként 40 krban van megállapítva, az 
omnibuszokon pedig 15—15 krbHn. Azonkívül van 
gondoskodás arról is, hogy az óránként való fuva-
rózás is hatóságilag megszabott áron leheséges 
legyen. 

— Figyelmeztetésül, (lieküldeteti). A 
„Csíki Lapok"-ban olvasom, hogy a madéfalvi 
emlékszobor-bizottság az emlék Mállitási in .inká-
jának keresztülvitelére pályázatot hirdet. Ez alka-
lomból nem tartom fölöslegesnek  a bizottság b. 
figyelmébe  ajánlani hogy II. József  uiég alcsikia-
kat is okvetlenül eluéinetesiteui akaró német 
császár Csikra is kiterjesztvén figyelmét,  ezt azzal 
örökité meg, bogy a m a d é f a l v i  V é s z h a l o m 
fölött  állott emlék keresztet összeromboltatta, ille-
tőleg kormány rendeletből onnan elmozdittatta. 
Ezt az eldobott emlék-keresztet — a hagyomány 
szerint csik-szentmibályi Búzás Jánosné, kinek 
férje  szintén Madéfalváu,  fia  pedig a franczia  bá-
bomban hull el, — férje  rokouai és az ott lemé-
szároltak iránti kegyeletből Csik-Szentmlliályra 
vitette és térje Búzás János sírján felállíttatta. 
Innen és igy került a csik-szenimikályi templom 
kerítésébe azon kőkereszt, melyen a „sí culici-
dinm" felvésve  olvasható. Ugy biszeui a kegyelet 
dolga lesz, ezen eredeti emlékkeresztet az épi 
tendő emlék talapzatába valamely alkalmasabb 
ponton rendeltetésének visszaadva — mint drága 
ereklyét beilleszteni. Talán az emlékszoborban, 
mint ereklye tartóban, — lenne ennek rendeltetési 
és egyedül biztos helye. 

— A tusnádi községi biró választás 
többszöri elbalogatása sok port vert fel  a volt 
biró Baría György ellen, ki Oly szívósan ragasz-
kodott állásához. Elvégre a közigazgatási bizottság 
a felfüggesztését  elhatározván, ezzel megnyitotta 
a választást, mely f.  bő 20- án a legszebb csend-
és rendben megtörténvén, Korodi Albert össz-
hangzó felkiáltással  megválasztatott s a közigaz-
gatásnak és előljáró szolgabíró Bírta József  urnák 
köszönet szavaztatott. 

— Furosa tárgyalás Alfaluban.  E gyer-
gyói faluból  írják, hogy Jodál Károly kereskedő 
a községházához idéztetett tárgyalásra H inidőn 
egy mellékszobába bevezetteteti, ott egyik köz-
ségi képviselő pofon  verte, a miből dulakodás 
keletkezett és hiába volt jajgatás és lárma, sem 
rendőr, sem más a megtámadottnak segítségére 
nem ment, csak nagy későn, ugy b<»gy most az 
egész dolog panasz tárgyává tétetett az alispánnál. 

— Photoplastlkon. Herb Ferencz — köz-
kívánatra — itt tartózkodásának idejét egy héttel 
meghosszabbította. Mutatványait a közönség na-
ponkint tömegesen látogatja, a mi legecclatansab-
bul bizonyítja panorámájának érdekességét. Vasár-
nap Konstantinápolyt, hétfőn  Párisi világkiállítást 
volt alkalma a publikumnak szemlélni a nagyító 
üvegen át, mig szerdán Pár»s, csütörtökön Egyp-
tom és Palestina, pénteken Olaszország, szomba-
ton II. Lajos bajor király diszkastélyai, vasárnap 
New-York lesz látható. 

— 105 éves asszony balt meg Csík-Szép-
vízen, névszerint özv. Petres Antalné, Petres Ig-
nácz csik.szentmibályi birtokos ás pénztáros nagy-
anyja. A boldogult ezt az „emberi kor végső ha-
tárán" is tnlterjedő időt kitűnő egészségben töltötte, 
egészen a legújabb időkig. Az elhunytnak nevezett 
unokája és örököse díszes temetésben adta meg a 
végtisztességet, e hó 14-én. 

S z a r l c e s z t ó l "CLzexietelE. 
S. L. Budapest . Nnait megkaptak s az érdekes köz-

leményt a legközelebbi számok valamelyikében, de folytató-
lagosan közreadjak. Köszönjük s kéljük jövöre is értékei 
kömleményeit. 

Ditró L és n . tízese által beküldött választ az 
.Érdekelt" cakkére tér hiánya miatt csak a jövő számban 
adhatjuk. 

KÖ2.GAZD.1MÁG én I P A B . 
Gazdasági előadások, 

A népszerű gazdasági tanítások és szakelő-
adások, főkép,  ha azoknak tárgyal az illető vidék 
viszonyai és szükségletei szerint helyesen vannak 
megválasztva, tagadhatlanul nagyon hasznosak, 
különösen azoknak, kik képesek belátni azt, bogy 
manapság már asm elég csak agy gasdiUwdaaak, 

mint azt apáinktól láttuk és hallottuk, hanem ngy, 
miként azt a mai kor és tndomány megköveteli; 
s következéskép nekünk is gazdáknak, ba gazdál-
kodásunkban előre haladni és czélt érni akaruuk, 
— tanulnunk kell. 

Hála és elismerés illeti tehát földmivelésügyi 
m. kir. miniszter urat ama bölcs és tapintatos in-
tézkedéséért, hogy a gazdasági szakismereteknek 
népszerű tanítások ntján való terjesztése által 
mezőgazdasági viszonyaink fellendítésén,  előbbre-
vitelén oly nagy hivatottsággal és buzgalommal 
fáradozik,  — nemkülönben a csikmegyei gazd. 
egyesületet is a szives gondoskodás és közre-
működésért 1 

Csik-Szentmártonban a földmivelésügyi  m. 
kir. miniszter ur által kiküldött Szigeti Warga 
László vándortanító ur e hó 3-án az állat, kivá-
lóan a szarvasmarha tenyésztésről tartott előadást. 

Az állat boncz- és élettani ismertetések után 
megemlített többféle  külföldi  szarvasmarha fajtát 
u. m. a berni, schweiczi, tiroli, frieslandi,  hollandi, 
simenthali fajtákat;  de mindannyi mellett a keleti, 
úgynevezett magyar fajtának  a tenyésztését ajánlá, 
mint olyant, mely a mi éghajlati viszonyaink és 
takarmányunk minőségéhez képest legalkalmasabb, 
csak arra legyünk a legnagyobb figyelemmel  hogy, 
tenyésztés végett a legjobb teheneket válogassuk 
•neg s azokat a czélnak megfelelő  jó bikákkal 
párosítsuk. — „A jó bika bárminő árbau nem 
drága", uiondá előadó ur s azért annak beszer-
zése, fenntartása  s gondozását illetőleg sok jó 
tanácscsal, utasítással szolgált, s ezzel kapcsolat-
ban a gazdasági szövetkezetek életbeléptetését is 
liangsulyozá. 

A 2-ik nap a különféle  takarmánynemek 
termeléséről, takarmányozásról — a 3-ik nap pedig 
az állatok egészségének ápolásáról s azok beteg-
ségeiről értekezett. 

Mi. a kik Csik-Szentmárton és Csekefalvából 
bár szép számmal voltnnk jelen s nagy érdeklő-
déssel hallgatuk a valóban szakavatott előadásokat, 
lelkes éljenzésekben adtunk kifejezést  az előadó 
ur iránt keblünkben ápolt tisztelétünk és elisme-
résünknek ; mig másfelöl  sajnáltuk azon gazdatár-
sainkat, kik az épen akkor beállott, rendkívül 
alkalmatlan havas, esős és sáros idő .miatt, elma-
radtak s ezen életbe vágó hasznos előadásokon 
részt nem vehettek. 

Szigeti Warga László ur, bár ez nem volt 
programmjába felvéve,  Csik-Menaságon is tartott 
két gazdasági előadást. 

TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. 
A csik-delnei emberölés. 

Rendkívül érdekes végtárgyalást tartott f.  hó 
'20-án a csik-szeredai kir. törvényszék, melynek tár-
gyát a delnei B í r t a Alajoson elkövetett szándékos 
emberölés büntette képezte. 

Az 1890. okt. 28-áu megtartott országos kép-
viselő választást megelőző éjjel Csik-Delnén a K o-
váos Gyárfás  udvarán B i r t a Alajost halva talál-
ták, kinek halálát az orvos bírói bonczjegyzőkönyv 
s erre alapított orvosi vélemény szerint a fej  hátsó 
részére ejtett három fejsze  vagy hasonló súlyos esz-
köz által okozott CBapás idézte elő. 

E tett gyanúja alatt nyombau megtörténtek az 
előleges letartóztatások, de a jogerős vádhatározat 
szerint csak Guczuj János és Ladó János kerültek 
a vádlottak padjára, még pedig elóbbi mint közvet-
len tettes, utóbbi pedig mint felbujtó  s e kettő felett 
ült a kir. törvényszék törvényt. 

A végtárgyalást Lász ló Géza törvényszéki 
biró vezette, ki mellett szavazó birákként É 11 h e s 
Zsigmoud kir. ítélő táblai éa B a y 1 e r Kálmán tör-
vényszéki biró szerepeltek, a jegyzői tisztetKoncz 
Károly végezte. 

A vádhatóságot B a r t h a I g n á o z kir.ügyész 
képviselte. 

A védelem dr. F e j é r Autal és dr. Csiky 
József  ügyvédek köziben volt letéve, kik köziil az 
előbbi Ladó Jánost, mint intellextualis szerzőt; az 
utóbbi pedig Guozujt mint közvetlen tettest védel-
mezte. 

A végtárgyalás d. u. 6 órakor ért véget, s a 
ki e tárgyalást eleitől végig hallgatta, arról győző-
dött meg, hogy ugy a bíróság, mint a vádhatóság 
és védelem oly lelkiismeretes pontossággal, oda-
adással, a legapróbb részletekre is kiterjedd éber 
figyelemmel  oldotta meg az igazság kiderítésére 
irányult feladatát,  hogy ezért mindnyájukat feltétlen 
elismerés illeti meg. 

Az ítéletet a törvényszék d. u. 6 órakor hir-
dette ki, mely szerint Guczuj János 8 évi fegyházra 
Ítéltetett, mig ellenbeu Ladó János a felbujtás  vádja 
és következményei alól felmentetett. 

I. rendű vádlott és ügyész felebbeztek;  Il-od 
rendű vádlott megnyugodott. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- én LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB  MÁBTON. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy a gyer-
gyószentmiklósi Hitelintézet végreliajtatónak alfalvi 
Simon Péterné szül. Simon Anna végrehajtást szen-
vedő elleni 150 frt  tökekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, 
a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság területén lévő, 
Alfalu  község határán fekvő,  az alfalvi  681. sz. 
tjkben foglalt  2157—2159. krszám a. 162 frt,  a 
4774. hrsz. alatti 5 frt.  5648. hrsz. 8 frt,  5650. 
hrszám alatti 20 Irt, 7765. hrsz. a. 9 trt, 8751., 
8752. hrsz. a. 3 Irt, 10098., 10030. hrsz. a. 5 frt, 
10734., 10735. hrsz. a. 4 frt,  12514. hrsz. alatt 
2 Irt, 12544., 12545. hrsz. a. 2 frt,  13352/2. hrsz. 
a 15 frt,  17017. hrsz. a. 8 frt,  18800. hrsz. alatt 
3 frt,  18803. hrsz. a. 6 frt,  19017/,. hrsz. a. 3 
trt, 18803. hrsz. a. ü frt,  22351., 22352. hrsz. a. 
10 frt,  20889. hrsz. a. 14 trt, 25313. hrsz. a. 8 frt, 
25006. hrsz. a. 2 frt.  26747., 26748- hrsz. a. 6 
frt,  20912. hrsz. a. 29 frt,  27573. hrsz. a. 5 frt, 
becsértékii egész ingatlanokra, ezen becsértékek-
ben, a 2205. sz. tjkvben foglalt  186B6 —18676. 
hrsz. a. ingatlanból Simon Annát illető 1 12 részre 
2 frtban,  a 18695—18707. hrsz. a. ingatlanból való 
1
 l 3 illetőségére 5 frtban,  a 18770—18782. hrsz. 

alatti ingatlanból való 1 ,2 illetőségére 1 frtban,  a 
2274. sz. tjkvben foglalt  17203—17210. hrsz. a. 
•28 trt becsértékii, a 2424. szániu tjkvben foglalt 
22320—22325. hrsz. alatti 59 frt  becsértékü, a 
:243l. sz. tjkvben toglalt 22333—22337. hrsz. a. 
71 frt  becsértékü egész ingatlanokra, ezen becsér-
tékekben ezennel megállapítot t kikiáltási árban az 
özv. Simon Imréné sz. Kis Rozália életfogytiglani 
haszonélvezeti joga sérelme nélkül az árverést elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1897. évi április hó 9-ik napján d. e. 9 órakor Al-
talii községházánál megtartandó nyilvános árveré-
sen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lCVo-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgállatni. 

Kelt (iyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi nov. 
hő 11. napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljliirú. 

6 — 1897. jkszám. 

Meghivó. 
A gyergyói első takarékpénztár részvény-társaság 

Gyergyó-Szentmiklóson 1897 évi április hó 
4-én d. u. 4 órakor a Lanrentzi-féle  nagyteremben 
rendkívüli közgyűlést tart, melyre a részvényesek 
tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagn bizottság kinevezése elnök 

által, a szavazati jogok igazolásának számba 
vételére. 

:s. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a 
közgyűlés határozatképes a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére három tagnak megválasztása. 

4. A megüresedett könyvelői állás választás 
utjáni betöltése. 

5. Az elhalálozott könyvelő özvegyének se-
gély nyújtás iránt igazgatósági előterjesztés. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyű-
lés határozatképességéhez legalább 400 részvény 
képviselete és 20 részvényes személyes jelenléte 
kívántatik. A szavazati jog személyesen vagy két 
tanú által aláirt meghatalmazással ellátott megbí-
zott által gyakorolható, kinek azonban részvényes-
nek kell lennie. Ily meghatalmazás csak távollevő, 
vagy meg nem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nő részvényesek csak meghatalmazott, gond-
nokság vagy gyámság alaltiak gondnokuk vagy 
gyámjuk, illetőleg ezek meghatalmazottjai, erkölcsi 
testületek megbízottjuk által gyakorolhatják sza-
vazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, 
hogy a megbízott részvényes legyen. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, 
bogy szavazataik gyakorolhatása végett „Igazoló 
jegy"-üket — a törzskönyv 1897. márcz. 15-iki 
kivonata szerint — részvénybemutatás nélkül, a 
közgyűlést megelőző három napon, a délelőtti hi-
vatalos órák alatt, az erre felkért  felügyelő-bizott-
ságtól átvehetik. 

Gy.-Szentmiklóson, 1897. márczins 12-én. 
A „gyergyói első takarékpénztár részvénytársaság" 

igazgatósága: 
Görög Joachim, s. k. Csiky Dénes, s. k. 

titkár. 2—3 elnök. 

Sz. 343-97. rj-

Árverési hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága közhírré teszi, 

bogy Kászou-Altiz község tulajdonát képező „Fe-
liérköi borvíz forrást"  a hozzátartozó ház, raktár 
és kerttel együtt G évre baszoubérbe adja 1897. 
évi április hó 4-én délelőtt 9 órakor a község-
házánál. 

Kikiáltási ár 200 frt. 
Árverési feltételek  a körjegyzői irodán a 

hivatalos órák alatt bárki által betekintbetők, — 
árverezni szándékozók 10«/» bánatpénzt az árve-
rés előtt az elöljáróság ke/.éhez letenni kötelesek. 

Kászon-Alt ízen, 1897. márcz. 10-én. 
Pálffy  András Markaly Sándor 

körjegyző. biró. 
2—3 

Felhívás. 
A csiki vasutépitkezési és élelmezési rész-

vénytársaság részvényeseinek közgyűlése 1897. 
február  25-én a társaság feloszlását  illetőleg a fel-
számolást kimondván, van szerencsénk a kereske-
delmi törvény 202. §-a értelmében a társaság hi-
telezőit ezennel tisztelettel felliivui,  bogy netaláni 
követeléseiket jelen hirdetmény 3-szori közzététe-
létől számított, hat hó alatt a társaság ellen érvé-
nyesítsék, mivel különben a fenti  batáridő letelte 
után esetleg igényeik tekintetbe vétele nélkül fog 
a társasági vagyon a részvényesek között fölosz-
tatni. 

f'sik-Szereda,  1897. február  25. 
A csiki vasutépitkezési éa élelmezési 

2 3 részvény-társaság igazgatósága. 

Pályázati hirdetés. 
A gyergyói első takarékpénztár részvény-

társaságnál a könyvelői állás elhalálozás folytán 
megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. 

Évi javadalmazás 800 frt  készpénz és az 
alapszabályilag megállapított tiszti jutalék. 

Pályázni kivánók felhivatnak,  bogy a köny-
velés és magyar levelezésbeni teljes jártasságukat 
igazoló okmányaikkal felszerelt  kérvényüket leg-
később 1897. évi márczius hó 30-ig alant irt igaz-
gatósághoz nyuitsák be, később érkező pályázatok 
figyelmen  kiviil hagyatnak. 

Megjegyeztetik, hogy alapszabályok értelmé-
ben a pályázó vagy részvényes kell hogy legyen, 
vagy pedig megválasztása esetén legalább is egy 
részvény megszerzésére köteleztetik, és hogy a 
pályázat egyelőre a választási időből még hátra-
levő 2 évre" történik, de ha az illető a kívánal-
maknak kellőleg megfelel,  biztos kilátása lehet a 
további megválasztatására is. 

Előnyben részesülnek azon pályázók, kik 
hasonló állásban már működtek. 

Gy.-Szentmiklóson, 1897 évi márcz. 11-én. 
A gyergyói első takarékpénztár részvénytársaság 

igazgatósága nevében: 
Görög Joachim Csiky Dénes 

titkár. 2 - 2 elnök. 

Arlejtési hirdetmény. 2 - 3 

A csikkozmási kántor-tanitói és harangozói 
lak építési munkálatai f.  évi ápril 4-én d. U. 
2 órakor a községházánál árlejtés utján kiadat-, 
nak. Kikiáltási ár 1856 frt  21 krajezár. Ezen kí-
vül a község ád: követ, téglát, cserepet, fát,  lé-
czet, meszet, fövenet;  továbbá a kőműves, ács és 
kovácsmunkához megkívántató kézi napszámot. 

A műszaki munkálatok megtekinthetők a 
községházánál. 

Áriejteni szándékozók 10% bánatpénzt az 
árlejtés előtt tartoznak befizetni. 

Csik-Kozmás, 1897. márczius hó. 
Bardocz István, Potyó Antal, 

lelkész k. biró. 
Szám 3660—1897. 

Arlejtési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság által közhírré té-

tetik, hogy a község által Csikvármegye törvény-
hatóságának 1896. évi október bó 15-én tartott 
rendes közgyűlésében 301. jkönyvi szám alatt hozott 
határozati engedélye alapján a gyergyó-szentmiklósi 
róm. kath. latinszertartásn plebániális laktelken 
lévő régi ház, gazdasági épületek és kertek épí-
tése, illetve javítása a folyó  évi április hó 
20-ik napjának d. u. 3 órakor a község há-
zánál megtartandó versenytárgyaláson vállalkozónak 
ki fog  adatni. 

A versenytárgyalás csakis zárt ajánlatok által 
eszközöltetik. 

Kikiáltási ár: 3786 korona 34 fillér,  mely-
nek 10°/o kát bánatpénz gyanánt, az 50 kros bélyeg-
gel ellátott ajánlathoz csatolni köteles leend. Bánat-
pénzül értékpapírok is elfogadtatnak.  A zárt aján-
latok a versenytárgyalás megkezdése előtt a községi 
biró kezére adandók be. 

Egyéb feltételek  a község elöljáróságánál hi-
vatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1897. február  hó 26-án. 
Község elöljáróság: 

Simon Balázs, Csergő Gyula, 
biro. 3-3 községi jegjzö. 

Arlejtési hirdetmény! 
A madéfalvi  emlék építéséhez szükséges föld, 

kőműves és kőfaragó  munkák elkészítése, illetőleg 
szállítása iránt a következő feltételek  mellett nyil-
vános pályázat, illetve árlejtés hirdettetik. 

1. Az árlejtésben részt vehetnek mindazon 
szakértő hazai iparosok, vagy vállalkozók, kik üz-
letük gyakorlására hatósági engedélylyel bírnak. 

2. Ajánlat csak az összes munkákra tehető. 
3. A készítendő költségvetési kivonat és ajáu-

lati minta a vállalkozók rendelkezésére bocsáttat-
nak és kötelesek az ajánlati mintákba százalékban 
megállapított engedményüket, vagy a kívánt felül-
fizetést—ugy  számjegyekkel, mint belükkel — kiírni. 

Csak azon ajánlatok fognak  figyelembe  vé-
tetni, melyek a kiszolgáltatott eredeti iveken 
tétetnek. 

4. Távirati uton küldött ajánlatok nem vé-
telnek figyelembe. 

5. Az 50 kros bélyeggel ellátott és bepecsé-
telt ajánlatok — a megfelelő  kömintákkal — leg-
később 1897. évi márczius bó 31-én déli 12 óráig 
a madéfalvi  emlék-bizottság e.luökének B e n e d e k 
Istvánnak Csik-Szeredába nyújtandók be. Később 
érkezett ajánlatok nem fogadtatnak  el. 

6. A beadott ajánlatok a madéfalvi  emlék-
bizoltság kebelében az 1897. évi április 4-én 
délelőtt 11 órakor nyilvánosan felbontatnak. 

7. Tartoznak ajánlattevő vállalkozók az álta-
lános vállalati feltételek  I. pontjában megszabott 
5°/u nyiluk megfelelő  bánatpénzt — az ott körűi-
irt módozatok és kikötések mellett — az ajánlat-
hoz csatolni. 

8. Fentarlja magának az épittetö-bizottság 
azon jogot, hogy ajánlattevő vállalkozók közül 
— a jutányosság szemmel tartása mellett — a 
munka kivitellel és végrehajtásával, azt a vállal-
kozót bízza meg, ki a jó éj helyesen készített 
munkák teljesítése iránt már eleve is a legtöbb 
biztosítékot nyújtani képes. 

9. A munkákra vonatkozó általános és külön-
leges teltételek és tervek T a m á s József  bnda-
pesti építész és építőmester irodájában (Budapest, 
1 ker. Bors-utcza 20 sz.) délután 1—2 óra közt, 
továbbá a csik-szeredai m. kir. államépitészeti hi-
vatal főmérnökénél,  P a p Domokos urnái délelőtt 
10 — 12 óra közt — naponta megtekinthetők —s 
ugyanott fognak  a munka kivonatok és ajánlati 
minták a jelentkező vállalkozóknak kiszolgáltatni. 

Csik-Szeredán, 1897. márczius 6-án. 
A madéfalvi  emlék-bizottság nevében : 

2eaa . ed . e2c l e t v á a x , 
3-3 eln3k. 

Jutányos árban eladó 
C s i k S z e n t d o m o k o s s a l é s T e l e k -

h a g y m á s s a l h á t á r o s F e h é r m e z ő b e n 
2 t áb l a , m i n t e g y 150 h o l d b o r o n a 
é s t őke -e rdő , me ly m o ş t a n t o l 1899. 
é v végéig: l evágandó . É r t e k e z h e t n i 
Gy.-Sztmiklóson Cziffra  Mihá lyná l . 

Özvegy Gál Endrénénéi Csik-Szentki-
rályon több törvényterü széna és sarja 

igen jó minőségű. 1—3 

(Immiseh Boldog, Delitzseh.) 
Patkányok és egerek pusztítására 

való kitűnő, biztos és gyors hatású szer, 
méregmentes és házi állatoknak ártal-
matlan. 1 doboz ára 35 kr. Kapható 

T h e i l F r i g y e n , 
gyógyszertárában 

7—10 Csik-Szépvizen. 

Nyomatott Csík szeredában a laptul&jdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 


