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Feltámadunk. 
A feltámadás  ünnepe egy óriási esz-

mének jelképe, mely minden évben ismét-
lődve belénk csepegteti a Krisztus urunk 
feltámadásában  kifejezett  örök igazságot, 
mely abból áll, hogy nem lehet eltemetni 
az igazat, kitör az a sirból is. 

Kétszeres szükség van nekünk ma ez 
igazság győzelmében való reményre és an-
nak hivésére, liogy feltámadunk,  mert ha 
ez nem táplálna benntinket a mindennapi 
küzdelemben, óriási többségben állanának 
a világban a kétségbeesettek, ezek észjárása 
és gondolkozása pedig soha sem hoz sze-
rencsét. hanem éppen annak ellenkezőjét. 

Tekintsünk szét a világban és vizs-
gáljuk meg nagyjában, minő hullámok 
tolulnak előre az élet tengerén. Mindenek-
előtt áll a tőkének nagy hatalma, mely 
előtt térdre borul minden más hatalom. 
Nincsen ma már modern állani, mely a 
nagy bankárok, vagy ezek nagy pénzinté-
zeteinek érdekeit ne tartaná első sorban 
megvédendő feladatnak.  A nagy tőke ér-
deke pedig nem elégszik meg az egyszeri 
haszonnal, hanem átláthatatlan hálózatú 
modern rabszolgaság szervezésére is törek-
szik és az a vágy, mely a legtöbb ember-
ben megvan, liogy utái.a szalud a nagy-
tőkének, lefogja  s bilincsekbe veri a leg-
erősebbeket is. 

Hogy minő társadalmi és osztályhar-
ezok származnak ebből világszerte, arra 
szonioru példákat szolgáltatnak a nyugati 
államok és Amerika szoczialistn, anarchista 
és nihilista Üzelmei, Minél nagyobb szám-

mal szaporodik a szegények, a kétségbe-
esettek tábora, annál szűkebb körre szorul 
a megelégedettek csoportja s jaj lesz annak 
a kornak, mely a két tábor összeszámolá-
sát tűzi ki czélul. 

Azonban nein kell kétségbeesnünk a 
pénz mai hatalma miatt; az igazságot nem 
lehet eltemetni. Mai viszonyaink között is 
éljen bennünk a remény, hogy a jónak, 
nemesnek és igaznak megbecsülése, sőt 
annak megvédése megint köztudattá és köz-
érzéssé fog  válni. Az a járványszeril beteg-
ség, mely egész Európában az utolsó két 
évti/.edben elharapódzott s mely csak a 
gyors és lehetőleg munka nélküli meggaz-
dagodást. tekinti ideáljának, lia másért nem, 
csak azért is meg fog  szűnni, mert, a fá-
radság nélküli meggazdagodások nem ki-
fogyliatlan  példák. 

Mihelyt eljön az idő, hogy az emberek 
tapasztalatból is észlelni fogják,  miszerint 
csak a komoly munka gyümölcse biztos, 
akkor már elérkezett, a feltámadás  korszaka 
is. Mert a komoly munkának nemcsak az 
az előnye van, liogy' ritkán hagyja gyü-
mölcsözetlenill a fáradságot,  hanem meg-
nemesiti az ember lelkét is, már pedig a 
nemes lélek nemcsak gyámolitója, oktatója 
és példaadója a szegénynek és sülyedőnek, 
hanem fenntartója  a jellemnek is. Minél 
több jellemes ember van a világon, annál 
biztosabb az igazság győzelme és ezzel 
kapcsolatosan jár pedig mindig a megelé-
gedettség is. Erre kell törekedni mindenki-
nek, mert csak igy lehetséges az együtt 
való nyugodt élés. 

Nekünk itt Magyarországon is szüksé-
günk van egy jobb korra. Már itt is kezd 
terjedni a munka nélküli pénz becsülése, 
s a mily mérvben növekszik ez áramlatnak 
a gyűrűje, épen olyan arányban kopik a 
jellem és az azt fenntartó  erények tiszte-
lete. Kezd felemelt  fővel  járni a poltron és 
az is, kinek illőbb szerep volna a nieglapu-
lás. De Krisztus urunk feltámadása  erős 
biztatás arra, hogy reméljük a jobb időket, 
mert az egyház vigasztalása a húsvéti ün-
nep alkalmával nem egyszerű szertartás, 
hanem komoly igazság. Feltámadunk ! 

= Villámos világitás Csik-Szeredá-
ban. Alig liogy megindult nálunk a vasut, a mo-
dern technikának inár is egy másik vívmánya is 
kopogtat ajtóiukon. Ugy tudjuk, hogy u városhoz 
ajánlat tétetett a város utczáinak, nyilvános terei-
nek villamos világítására és a immkaátviteli villa-
mos vezetésre szolgáló sodronyok lerakására. Az 
utczai közvilágítás egyelőre 10 gyertyiifényii  izzó-
lámpával eszközültetnék egy meghatározandó áta-
lány összegért, mig a magánosok a házakba és 
szobákba való bevezetés esetén egy Ki gyertya-
fényű  izzólámpáért óránkiut 2 krt, 10 gyertyafényei-
ért 1 '3 J krt és 5 gyertyafényüórt  0 C0 krt vagyis 
fél  krajezárt fizetnének,  tizenkivül azonban a magá-
nosok a fogyasztás  mérvéhez képest engedményben 
is részesülnének, nevezetesen az üsszes berendezett 
lámpáknak évi 600 órán át való üzembe vétele 
esetén óo/u-ot. 1000 óránál 10<',u át, 2000 óránál 
20o/u-ot és 3000 óránál 30«/u-ot. Az ajánlat szerint 
a városnak jogában áil a villauivilágítási üzemet 
•25 év múlva becsáron, 30 év múlva becsáron alól 
5°,'0 engedménynyel, 40 év múlva becsáron alól 
l5°/0 engedménynyel, 50 év mtilva becsáron alól 
30°/0 engedménynyel miudenkor '2 évi felmondás 
kikötése mellett megváltani. Az érték meghatáro-
zásánál az anyagok értéke mintegy üzemben levő 
telep alkatrésze fog  megbecsiiltetni. 70 év lejartá-
val az egész áramfejlesztő  telep az összes nyilvá-
nos vezetékkel és egyéb tartozékkal együtt ingyen 
fog  a város tulajdonába bocsáttatni. Ezek szériát 
az első lépés, az ajánlat meg van téve, most jön 
a második lépés, a tanulmányozás. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

N u s i. 
írta: Sándor László. 

A megyebálon történt, keringnzés közben, 
hogy a Csantha Gabi felesége,  az a tüzesvérü, bo-
londosán jókedvű fiatal  barna asszonyka hirtelené-
ben oda vágta Walda Samunak az albirónak, hogy : 

— Igenis boldogtalan vagyok. Nem szeretem 
az uramat. Ne bigyjen az én jó kedvemnek, hiszen 
majd megszakad a szivem. 

S mintha súlyos terhén könnyített volna, lá-
gyan simnlt az asszony tánezoló párjához, odahaj-
totta fejét  annak az erőteljes férfiúnak  széles mel-
lére s esdőleg nézett az arczába. 

Az albiró egyet sem szólt, nem kérdezett 
semmit, csak az arczizmai rándultak meg egy 
kissé, a melle nőtt még nagyobbra és gyöngéden 
röpítette az asszonykát tovább a sikos parketten. 
Hiszen ő oly erős volt, mint egy czedrusfa,  az 
asszony pedig, kit karjai között tartott, olyan tö-
rékeny, mint egy baba. 

Nem volt kíváncsi rá, hogy kit szeret hát 
Csatháné, ha az nrát nem szereti, elengedte ueki 
a magyarázatot, szótlan volt és elgondolkozó. Tndta 
jól már régen, a mit neki most az asszonyka mon-
dott, nem ő tőle, senkitől a földön,  hanem inkább 
ugy észrevette. 

^ Pedig nem is olyan régen van együtt njból 
a Csantháékkal. Hanem már régen ismerték egy-
mást, Gabi, a felesége,  meg az albiró. 

Az albirót csak egy pár hónappal ezelőtt 
helyezték át az itteni bírósághoz, sok utánjárással. 
Valahol a tótok közé volt eldogva, egy piszkos, 
ronda faluba  onnan járta ki öt a Csantha Gabi. 
Addig szaladgált a miniszterhez, az elnOkhöz, a 

mig csak nem teljesítették a kérését. Pedig soha 
sem kérte őt erre az albiró, mindig azt hajtotta, 
meg van ö elégedve teljesen a sorsával, nagyon 
szereli a falusi  életet, hagyja ott őt békén belete-
metkezni az életunságba. 

— Nem és ezerszer nem — mondogatta Gabi 
a feleségének,  — Samut ide hozom közénk s aztán 
megbázasitjuk. 

— Keresztül is tudná azt maga vinni, bogy 
VValdát ide helyezzék, — hitetlenkedett ngy fél-
vállról a felesége. 

— Nó majd meglátja, nem sok idő telik bele 
s Samu itt lesz köztünk, — erősítgette a férj. 

Ugy is volt, egyszer csak hozta a lap, hogy 
hát Walda Samu albirót áthelyezték az itteni bí-
rósághoz. Volt is ám öröm a Csantháéknál, egyéb-
ről sem beszéltek napestig, csak a Samuról. Mert 
hát apa nem szerethette jobban a fiát,  testvér a 
testvért, mint Csantha Gabi az ő régi jó barátját 
a Walda Samut. 

Régi barátság volt ez köztük, a mely vissza-
nyúlt egész a gyermekkorukig. 

Együtt nevelkedtek föl  a faluban,  egymás 
mellett ültek mindig az iskolák padjain, vérükké 
vált az egymás iránti benső ragaszkodás, az őszinte 
baráti vonzalom. Becsülték mindig egymást, soha 
zokszó meg nem esett köztük, példaszó lett barát-
ságuk. 

Walda Samu magasra nőtt, széles vállú, erő-
teljes férfin  volt, szemrevaló termettel, a milyenen 
ott felejti  tekintetét könnyen az asszonynép, ha 
egyszer megnézte. Gabi ellenben egészen a mai 
kor gyermeke, melle mintha nem is lett volna, kü-
lönösen összeesett és előrehajtott a teste, ingatag 
járása pedig erőtlenségét sejteté. Mindig halovány 
arczájára még a bor heve sem csalt soha pírt, sőt 
fehérebbé  tette, gyönge volt az egész férfin,  ámbár 
sohasem betegei. Azt szokták mondani aa Ilyenről, j 

bogy ugy született, satnyán, mintha fagy  érte  volna' 
de azért elél sokáig. 

Csantha Gabi főispáni  titkár volt, azonkívül 
pedig vagy ezer holdnyi birtok kizárólagos tulaj-
donosa a megyében, Walda Samu a fizetéséből  élt 
és soha a más pénzére nem szorult, pedig az any-
ját is tartotta. 

Egy városban kezdték a hivataloskodást, Gabi 
passzióból, Walda Samu, bogy megélhessen. A mi 
pedig ritkaság, köztük soha elő nem fordult,  hogy 
észrevették volna egyiknek a gazdaságát, a má-
siknak a szegénységét. Mélyebben gyökerezett ba-
rátságuk egymás iránt, sem hogy az ilyen külsőség 
figyelembe  jöhetett volna elöltük. Talált a jellemük 
és a természetük egymáshoz. Bár férfiak  voltak, 
gyermekmódjára szerették egymást. Baráti vonzal-
mukhoz határtalan tisztelet járult, soha semmi 
félreértés  nem zavarta egyetértésüket. Alig volt 
titkuk egymás előtt, különösen a mig mind a ket 
ten legény emberek voltak. 

Együtt jártak a lányos házakhoz is, a nélkül, 
hogy egyszer is vetélytársak lettek volna. 

De egyszer mégis mintha, de ez is csak 
nminthá"-nak maradt. A nélkül, hogy Gabi tudott 
volna róla. Gyöngédségből, tán inkább még barát-
ságból örökre a Walda titka lett. 

Walda akkor még csak aljegyző volt, a ki 
alig jöhet partiszámba, mig a Csantha fin  már 
mint gazdag ember szerepelt a megyében. Korán 
örökölt és sokat. 

Együtt jártak az elnökékbez,együtt udvaroltak 
a törvényszéki elnök egyetlen leányának, a szép 
N n s i n a k, s egyik sem gondolt valami nagyon a 
házasságra. Ráérnek, gondolták s mindig ezt haj-
tották. S mégis-mégis, azután nemsokára egyszer 
csak ngy híre fntott,  hogy az elnökék Nusikáját 
eljegyezte a Csantha Gabi. 

Bi egy hétre pedig a Walda Samut áthelyez-
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= A di trói „Tinova" erdőbir tok | A csikszentgyörgyi anyakönyvvezető mellé 
ügyében több oldalról kaptunk caikkeket, melyeket, államköltségen egy segédjegyző rendszeresítése s 

1— tartunk közölhetőknek, miután u m D.<I—i. lielvottaaá vatA 
didói 

.Érdekelt" aláírásával közöltük az elsó czikket. 

azouban nem Midón az egész ügyet az elposványitáshoz vezetik. 
„Erdekeit" aláírásával közöltük az els 
akkor azt hittük, hogy ezen közérdekű ügyben tiszta 
képet fogunk  kapni fóleg  arról, hogy kik a sérel-
mes közkereseti társaság tagjai és mily arányban 
részesek az egyes tagok s váljon hány idegen sze-
repel köztük. A közbirtokosság válasza e tekintet-
ben hallgatott s mindössze is védte Szathmáry Já-
nos elnök ós Gál Miklós jegyzó érdemeit, melyek 
nem is voltak megtámadva, sót a magunk részéről 
a választ csakis ezen urak iránti elismerésből kö-
zültük, mert a dolog érdeuiéru nézve a válasz sok 
és adatszerű momentumot uem igen tartalmazott. 
Most aztáu két helyról is jön panasz hozzánk, de 
szintén minden lényegesebb adat nélkül és igy 
miután maguk az érdekelt felek  csak általánossá-
gokban jajgatnak és czáfolnak,  az egész ügy helyi-
érdekű veszekedéssé sülyed le, erre pedig nem 
cugediink lapunkban tért. Tessék az illetőknek azt 
ki mutatni, lioey az úsi székely birtok a közkereseti 
társaság által idegen kézbe lett átcsusztatva vagy 
hoey a 402 közbirtokos része a felén  alóli sére-
lemmel lett inegvéve s akkor mindjárt közérdekűvé 
válik az ügy és ez esetben tért adunk a megvita-
tásra, mert azt csakngyan rossz példának tartanók, 
ha bármilyen székely birtok is kivétetik a székely 
ember kezei közül, akármilyen különben jogilag 
helyes formulák  között történjék is ez. 

.4 megyei közigazgatási blzotlnftg 
iiléctér6l. 

Cs.-Szereda, ápril 12. 
Megyénk közigazgatási bizottsága rendes liavi 

ülését Mikó Bálint főispán  ur távollétében a me-
gye alispánja elnöklete alatt ma tartotta meg, me-
lyen a tagok kevés kivétellel jelen voltak. 

Az előadói jelentések különös figyelmet  ér-
demlő mozzanatokat nem tartalmazván, azoknak 
ismertetését mellőzzük ; a folyó  ügyek közül azon-
ban fölemlítjük  a következőket: 

A pénzügyminiszter azon értesítését, hogy 
Stratzinger Emil esik-udvarhelymegyei pénzügy-
igazgató a szolgálat érdekéből a Budapest fővá-
rosi adúfeliigyelöségkez  helyeztetett át, sajnálattal 
vette tudomásul. 

Csekefalvi  Vitos Gábor * társainak a kép-
viselő-testületi tagok választása ellen beadmt fel-
lebbezése figyelembe  nem vétetett. 

Taplorzai Györpál Jinos és társainak több 
darab szántó földjüknek  a nyomás alóli kivétele 
iráut tett előterjesztésére a birtokosság határozata 
feloldatott  s szántóföldjeik  a nyomásból kiha-
gyattak. 

Szeredai Dávid István s társainak a zsögödi 
határban fekvő  „Kádár földje"  és „Vészdülőben" 
lévő földjeiknek  U nyomásJS gazdálkodás aluli ki-
hagyásáért benyújtott felebbezése  a járási mező-
gazdasági bizottságnak helyszemle alapján adandó 
véleményezésre k adatott. 

Tompos Pálnak anyakönyvvezető helyettesé való 
kinevezése a belügyminiszternél javaslatba hozatni 
határozta tott. 

A szépvizi iskolaszék az iránti felebbezésére, 
hogy Bálint Lázár csikszentmiklósi lelkész, mint 
nem ottoni lakos iskolaszéki tagnak ne tekintes-
sék, a bizottság a tanfelügyelő  elutasító javaslatá-
val szemben a Bálint Lázár tagságát megsemmi-
sítette. 

Csomafalva  községnek a 4-ik tanítói állás 
javadalmazására szükséges 400 frt  államsegély 
iránti kérése ajánlólag a vallás- és közoktatási mi-
niszterhez fölterjeszteini  határoztalott. 

Vértes Lajos és Kálmán István gy.-szent-
miklósi polgári iskolai tanitók ötödéves kórpótlé-
kának az iskola fenntartó  kö/.ség által leendő ki-
szolgáltatása elrendeltetett. 

Csiszér Áron csoinortáni, László József  bor-
sovai és Györpál János felső-szentgyi  tanitók díj-
levele megerősíttetett. 

A gyergyó-alfalvi  tanítóknak fajárandóságuk 
készpénzbeli kiszolgáltatása iránt beadott kérése a 
főszolgabírónak  teljesittetés végeit kiadatott. 

A kászonujfalvi  iskolaszéknek a segéd kán-
tor és 3-ik Unitó fizetésének  400—400 frtra  való 
feleim-lés  iránti kérése vallás és közoktatásügyi 
miniszter urlioz fölterjesztetni  határoztatolt. 

Tudomásul vétetett a pénzügyi gazga tónak a 
közig, bizottság januir havi ülésében ifj.  Molnár 
József  által hozzá intézett iuterpelláczira adott 
válasza, melyben kijelentette a pénzügyigazgató, 
hogy az az intézkedés, miszerint az italinérési en-
gedélyesek a szeszt a liáromszéki szes/.termelők 
szövetkezetétől kell hogy beszerezzék a m. kir. 
pénzügyminiszter rendeltére létetett, mit megvál-
toztatni hatáskörében nem áll. A mi pedig a szesz-
árakat illeti, utalással «X  1888. évi XXXV. t.-cz. 
49. §-ára, a szeszes italok ára a kimérésnél és 
kismértékben való elárusitásnál szükség cselében (!) 
bizonyos maximumra korlátozható. 

Ditró község elöljárósága adóbehajtás körüli 
mn'a<</i.:iséri ;i lii/nttsiij által mult év végén ki-
uioiidoli frlelünség  aiól felmentetett. 

Ezek s más kevésbé figyelmet  érdemlő ügyek 
letárgyalása után ifj.  Moluár József  kérdést inté-
zed a kir. pénzfigyigazgatóhoz  az iránt, hogy 
Csik-Szereda város mult évi regálé bérlőjének biz-
tosítéka a jelenlegi bérlővel törtéut leszámolás 
nélkül mi alapon adatott ki 'i 

Az interpellácziói feleletadás  végeit kiadatott 
a pénzügyiga/gatónak. 

Bocikor Béla tisztiűgyész adotl be végül egy 
inc.itványt az iránt, hogy a kedvezményes vasúti 
jegyeknek az újonnan megnyitott vonalra való ki-
tei jesztéáével a közigazgatási tisztviselők által be-

nyújtandó kérvények kedvező ellátása iránt az fiz-
letvezetőséghez átirat intéztessék, mit a bizottság 
elfogadott  s elintézésével az elnököt bizta meg. 

Ezzel a gyűlés déli 19 órakor véget ért. 

Néhány jellemvonás az örmények-
ről különös tekintettel Szépvizre. 

Motto : .Vallás nélkül uincs haza." 
Ugrón Gábor. 

Felvett jelszavunk igazságát legaklatánsab-
ban bizonyította be azon nemzet töredék, mely a 
keleti vallásflldözés  alatt, fájóu  ugyan, de inkább 
hagyta oda szeretelt hazáját, inkább tagadta meg 
azt a földet,  melyen bölcsője ringolt, hogysem el-
térjen ősei vallásától: mert még annál is jobban 
szerette ezt. 

Az örménynek, — s igy a csikszépvizi ma-
roknyi kis egyházközségnek is — mindig jellemző 
tulajdonsága volt a vallásosság s ma is ugy fér-
fiai,  mint női egymással mintegy vetélkedve tesz-
nek meg mindent, mivel Isten dicsőségét emel-
hetik. 

Vagy nem szavaim igazsága mellett bizo-
nyit-e ama tény, hogy ezelőtt több évtizeddel ez 
egyházközség egyik polgárának indítványára, a hí-
vek bizonyos idő alatti keresményüket arra aján-
lották fel,  hogy abból egy oly alapot teremtsenek, 
mely templomuk, iskolájuk és egyházi személyze-
tük feotartási  költségeinek fedezésében  segélyükre 
legyen. És az akkor igy letett csekélyke alap, a 
hivők lelkesültsége, áldozatkészsége és azon közös 
határozata alapján, hogy a „Szentháromság segély-
egylet" czim alait megalakult társulatnál minden 
tisztviselői állás tiszteletbeli, vagyis a tisztviselők 
— daczára a rájuk ruházott kötelezettség és nagy 
felelősségnek  — semmi díjazásban n»m részesül-
nek : ma már oly szép vagyonná nőtte ki magát, 
hogy nemcsak a fent  jelzett kiadásokat képes hor-
dozni, de ez alapból temettetik el szegény sorsú 
halottaikat és segéjyezik évről-évről az egylet va-
gyontalan tagjait. És az egylet terhére építtettek 
a közelmúltban egy papi, kántori harangozói la-
kást és iskolát melléképűletekkel ellátva, több mint 
11.000 frt  költséggel; s csak a mult évben is 
egyházi ruhákra, lobogókra, padokra és a templom 
betonirozására körülbelül 900 frtut  adolt az egy-
let ; a folyó  évben pedig szintén e czélra, templom 
festés,  templom udvar fásítás  stbekre 1000 írtől 
vett tel a közgyűlés költségvetésébe. 

Ez egyházközség hölgyei látva azt, hogy fér-
fiai  minő lelkesültséggel ápolják a lelki dolgokat: 
nem akarva ők is visszamaradni, a mult deczember 
hó 28 án értekezletre gyűltek össze, melyen „01-
tár-egylet"-té alakultak, az alapszabályokat meg-
szerkesztették s egyúttal a tisztviselőséget is meg-
választották. Ez értelemben elnökké: Zakariás 
Izsákné, alelnökké Pototczky Antalné, pénztár-
nokká pedig ifj.  özv. Fejér Miklósné ö nagyságaik 
lettek megválasztva. Gyönyörködve láttuk amaz 
odaadó munkásságot, melylyel a megválasztott tiszt-
vÍ9előség e nemes és szent ügyet kezeibe vette; 
s erős reményt adott az a tudat, hogy e kezek 
között az anyagi eredmény is biztosítva lesz. 

E reményűnkben nem is csalódtunk, mert a 

lék a lótok kö/i. Volt-e e között valami össze-
függés,  ki tudná negmondani, ha csak nem a Walda 
Samu. de ő enöl soha sem szól, zárkozott és szóla 
lati. talán tnlságisan is Komoly, a kinek egy idő 
óta oly hideg a tekintete, mintha jégből voina a 
belseje. Sokszor mondta, különösen mostanában 
hangsúlyozta, hofty  ö szerelmes nem tudna lenni 
soha és szinte h ite is neki az ember. Vagy azt 
gondolta róla a -zemlélő, ba lesz is egykoron sze-
relmes, életében csak egytzer lesz, s a kit ő meg-
szeret, az igazán meglesz szeretve. 

Gabi végtelenül szentté a szép Nusikát; bol-
dogsága uem is.nert bat.irt, a mikor eljegyzését 
közzételielte. Egy kicsit bántotta a Walda távo-
zása, a kit nagyon nélkülözött, de azután boldog-
sága meglehetösm feledtette  a jó barátot. Levelei-
ben, melyeket sűrűn váltott Waldával, szerelme 
végtelenségéről, boldogsága nagyságáról áradozott 
mindig. Nusikát i nádta a alig kérdezte, hogy mint 
érez ez iránta. Kiszen bii ta a szavát. 

Pedig néha ugy tets«ett, mintha a Nusi csak 
belenyugodott volna a soisába, mintha nem is lö-
rödnék valami mgyon, a mi vele történik, mintha 
néha többet is gmdolna azokra a szegény tótocs-
kákra, a kik köiött az a/, eltemetkezetl szótalan 
férfiú  megadással türi a sorsát. — mint az ő sze 
relmes vőlegényéi-e, a Csontba Gabira. Olyan fura 
az, hogy ö csakugyan a Csantha Gabi jegyese 
leve. Nem igy gondolta ő ezt, ob távolról sem 
Hanem az a Walda Samu olyan hideg, olyan zár-
kozott egy lélek, elszámította vele nagyon magát. 

Kitudja, sejtette-e ezt akkor még a Walda 
Samu, hogy a Nusika reá is gondol, vagy énuen 
csak reá gondol. Vagy ba sejtette is. vájjon ak-
Kor is nem enged tért ma?a melleit az ö jó 1,«-
rit]án*k Gabinak, a ki egy idő óta előtte mindig 
csau azt hajtotta, hogy m-mnyire szereti a Nusit. 
megtudni halni érte, egészen megvette a szivét ez 

a szerelme. Okvetlen a felenégévé  teszi. Samu csak 
helyeselte, hiszen ő igaz barátja volt Gabinak, 
nein ismerte az álnokságot, erős volt, mint az igazi 
férfin,  a ki tud parancsolni érzelmeinek, félreállt 
az útból, Gabit előre engedte. Maga ott hagyta a 
harezteret, büszkén, emelt fővel  Áldozatot hozott 
barátságuknak, hanem a Gabi győzelmi mámorában 
nem akart résztvenni, hiszen ki áll jót magáról 
olyan sokáig. Még idejében elutazott. Szegény őr-
döi; is volt, nem baj, ha örökre egyedül is marad, 
hiszen a tótocskák között ugy is megélhet. A szi-
vével majd csak elbánik valahogy, csak ne legyen, 
a mi ingerelje. 

Nemsokára aztán meg lett. az esküvő. Ezen 
már olt volt a Walda is és mint mondiák, kitű-
nőm mulatott — a koszorús leányával. Szótlansága 
eg/ kicsit fölengedett,  szeme tűzben égett, sokat 
táiiczoli s nagyon sokat ivott. Ugy telt, mint a 
micor az ember valamit rejteget, hogy észre ne 
velfyék,  másfelé  vonja az emberek figyelmét.  Nem 
akarta senkivel tudatni, hogy talán ő szenved, leg-
kevésbé a Gabival. 

A mikor vége volt a mulatságnak, menten 
elutazott, vissza megint csak a tótok közé. A bú-
csúzásnál megölelte még egyszer a Gabit, erősen, 
— akart is valamit mondani, de a torka összeszo-
rnlt, nehezen ment neki a beszéd, a ki mindig 
olyan szótalan volt. felült  a kocsira s elhajtatott. 

— Szegény Samu, — sóhajtott utánna Gabi, — 
ngy látszik szerelmes a koszorús lányába s nem 
mert nyilatkozni. Nó majd segítünk rajta. 

Azóta eltelt egy esztendő s Walda Samu újra 
itthon van már egy hónapja. Nagyon szótalan, soha 
sem közlékeny, de azért a legjobb erő a törvény-
széknél. S'.kat dolgozik és soha ki nem fárad. 
Csodálatos mód birja a munkát. Az elnök is na-
gyon szereti, sokszor meghívja a családjához, a 
hol eddig többször találkoztak Csanthiné, meg 0. 

Mert furcsa  is ez a Walda, Csantháékhoz oly 
ritkán jár, pedig jó barátok a Gabival. Inkább, 
ha lárraság van ott, csak akkor b itlik be néha, 
hogy e maradása feltűnő  ne legyen, egyedül azon-
ban solia sem jön. Gabi azzal meu.i, sok a dolga 
szegénynek, rengeteg restancziát veit át az előd-
jétől, nielőbb föl  kell dolgoznia, aiért jár olyan 
ritkán hozzánk, hiszen máshová egyáltalában nem 
is jár, legtöbbet hozzánk. Az asszo.iyka nem hiszi, 
kétkedMeg rázza fejét. 

Ugy, ba aztán összekerülnek fent  az elnö-
kéknél a fiatal  asszony meg Walda, elüluek kette-
sében szótalanul az ablak elölt, kibámulnak az 
utczára, nézik a járó kelőket. 

Ugy-e maga kerül engem Walda ? — szólt 
néha hiilkan, reszkető hangon a fi  ital assz inyka. 

— Megvallom nagyságos asszonyom! igen, 
— s kinnyen eltalálhatja, miért. Én, a ki oly szó-
talan, mogorva lélek vagyok, érzeír , mennyire kel-
lemetlei társaságom a nőkre nézve, azért gyek-
szem minél kevesebbet untatni őket. 

— Nincs igaza önnek. Hiszen én már több-
ször mondtam, hogy nem untat engem soha, érti, 
soha s mégis kerül. 

A férfi  egyet sem szólt, csak rá nézett sötét 
nagy szemeivel Csanthánéra s mintha valamit kért 
volna tőle, oly esdő volt a tekintete. 

Az asszonykának pedig megremegett az 
egész lénye, egy kicsikét rángatódzott az ajka 
széle és ha hirtelenébe bele nem temeti arczát a 
csipke-kendőjébe, alig ba kikerüli a zokogást... , 

Ilyenekből és hasonló jelenetekből tudta a 
Walda Samu, hogy Csanthápé nem szereti az urát. 
Nem szerette akkor, a mikor hozzá ment feleségül, 
s nem szereli most sem, a mikor egy éve, hogy 
a felesége. 

(Folyt k&T.) 
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tisztviselőséggel társult többi női tagoknak mái-
első fellépése  ali; egy pár napi gyűjtés alatt az 
aláírási iveken — készpénzül befizetett  311 
frt  50 krt hozott be. 

A kegyelmes főpásztor  ur által 493-897. 
szám alatt már jóvá hagyott alapszabályok 9. §-a 
értelmében az egylet vagyonát az alapiló-tagok 
évdijai, a tiszteletbeliek, adományai, s végül a tár-
sas összejövetelek tiszta jövedelmei képezi. 

A tisztviselőség ez utóbbi forrást  is kiaknázni 
akarva, még a farsangi  idő alatt egy hangverseny-
nyel összekötött bál megtartását mondotta ki s 
erre az előleges kiadásokat meg is telte. Azonban 
az időközben fellépett  járványos betegség miatt 
minden összejövetel hatóságilag épen a legutóbbi 
pillanatban betiltatván: az oly szép és jövedel-
mezőnek ígérkezett estély megtartásáról sajnálattal 
le kellett mondani. Meglévén azonban az előleges 
kiadás téve nehogy ez egészen elvesszen s ez ál-
tal az oltáregylet károsodjék : kimondatott, hogy a 
hatósági tilalom megszűnése után egy thea-estély 
tartassák. Igy tartotta meg tehát a mult hó 20-án 
amaz estélyt, mely ha anyagilag nem is hozott 
annyit, mint melylyel a rendezők fáradsága  meg 
fizetve  volna; de társadalmi haszna annál na-
gyobb volt. 

Nem is vala hiány a jókedvben, hisz mind-
annyian átéreztfik  a mai kor szellemét, ránk is 
áttapadt azon eszme megvalósítása, hogy a szű-
kölködőkért tánczolni kell. Folyt is a jókedv ki-
világos virradtig, s hullott a pénz a szebbnél-szebb 
felszolgáló  lányok é* asszonyok markába, mert 
hiába, ha oly szépek azok a kínálkozó hölgyek, 
ha oly jól tudják kínálni az embert mint itt tevék; 
ínég a torkig jól lakott ember is étvágyat kap, 
eszik, s ha evett, fizet,  de nem koronával, hanem 
koronákkal. 

Végiil ezen óhajjal zárom be czikkemet: 
Éljenek soká a rendezők. 

Éljen és virágozzék a mi „Oltár-egyletünk", 
s ennek példájára sok ily egyletetet hozzon létre. 

P. T. 

A székely vanulHk 5t»NZ«*k5tt«lé*e 
aa ál lam va»utak kai. 

Régi óhajtásunk teljesült az által, hogy a 
székely vasntak egy részének kiépítése s forga-
lomba adása folytán  a világ forgalomtól  félreeső 
vidékünk bevonatott az ország vasúti hálózatába. 
Fennálltnak azonban a közbeeső viczinális vonalak 
miatt a kedvezőtlen díjtételek, melyek még akkor 
sem enyésznek el, lia a tervbevett madéfalva-szász-
régeni és gyergyó-szentmiklós-zetelaka-udvarhelyi 
vasutvonalak kiépülnek, minthogy Szászrégentöl 
Marosvásárhelyig és Udvarhelytől Héjjasfalváig 
szintén viczinális vonalak zárják el tőlünk az ál-
lami hálózatot. 

Ezen visszás helyzet orvoslására most a 
„Vasúti és Közlekedési Klzlöny" értesülése szerint 
báró D á n i e l Ernő kereskedelmi miniszter egy 
Földváltói Sepsi-Szentgyörgyig terjedő állami ösz 
szekötö vonal k építését helyezte, kilátásba, illető-
leg ezen vonaln.tk nyomjelzését elrendelte s erről 
az érdekelt Bra:isó- és Háromszékmegyéket érte 
sí tette. 

E:en csak mintegy 20 klmtr hosszú vonal 
által a székely állami vasutak nemcsak közretlen 
összeköttetésbe jőnek a főhálózattal,  de a miat azt 
a térkép is mutatja, tetemesen megrövidíttetnék a 
távolság: nyugati irányban a Sepsi-Szentgy ö rgy ön 
beszakadó állami székely vasntak, valamint az 
ugyanoi.nan kiinduló brassó háromszéki helyi ér-
dekű vasutak kezdi-vásárhalyi vonaláról is. 

Ei*n rővH vonal építése által azutái egy 
csapáss-il elhárítUtnak az összes díjszabási és izem-
teknika. nehézségek, a mi kitűnik a következőkből. 

Ai A osztályba tartozó valamely áunak 
szállítása Szeredéből példánl Segesvárra kerül je-
lenleg Szeredét>1 Sepsi-Szentgyörgyig 27, Sepsi-
Szeutgjörgytől Iirassóig 19, Brassótól Segesvárig 
46, összesen tehit 99 krba 100kilogrammon)kint; 
ha ellenben a magyar államvasutak barémaje a 
csik-szereda-segesvári, összesen 69 -j- 33, 4- 129 = 
223 klmter hosszn vonalára egységesen számítva 
alkalmaztatik, a díjtételek csak 76 kr lenne és 
még nagyobbak a kfllönbözötek,  ha valamely tá-
volabb állomással — példánl Budapesttel — valé 
torg alomról van szé. 

Az utrövidités tehát Sepsi-Szentgyörgy és 
Földvár között a mai 32 (Brassóig) és 39, összesen 
64 kilométerrel szemben mintegy 34 klmtert tenne; 
a fenti  díjszabási számítás pedig — ezen rövidítés 
figyelembe  vételével — 65 kr 100 kilogrammon 
kinti viteldíjat eredményezne a jelenlegi 99-vel 

szemben. Hasonlóan olcsóbbodnék és gyorsiltatnék 
a személyforgalom  is, minélfogva  azt hiszsziik, h"gy 
a legnagyobb érdeklődésűnk tárgyát képezheti a 
szóban forgó  terv kivitele. 

K Í Í I í Ö N F É I J É K . 
— Meghivó. A „csíki róm. kath. tanító-

egyesület" kászon-alcsiki jköre rendes tavaszi 
gyűlését ápril hö 27-én, kedden, délelőtt 9 órakor 
tartja meg Nagy-Kászonban, az iskola helyiségé-
ben, melyre az egyesület t. tagjai és tanügy ba-
rátai szíves tisztelettel meghivatnak. Csik-Szent-
györgy. 1897. ápril 18 án. Baka József,  elnök. 

— Értesítés. A csik-somlyói róm kath. ta-
nitóképezdében a jelen évi képesítő vizsgálatok az 
írásbeliből május 31-én kezdődnek. Jelentkezni lehet 
április 30-ig. Azok a jelentkezők, a kik a három évi 
tanfolyamot  itt végeztek, jelentkezésükhöz csatolják 
keresztlevelüket, továbbá egy legfölebb  két évi gya 
korlati tanításról szóló, valamint orvosi bizonyitvá 
nyukat. A más intézetnél, vagy inagán uton készültek 
tartoznak bemutatni engedély okmányukat is. A 
vizsgálat dija intézeti növendékektől 10 frt,  más 
jelöltektói '20 frt.  Oklevélért 1 frt  dij jár. A kik 
külön kántori vizsgálatot is tesznek, fizetnek  még 

'az oklevél dijára 1 frtot,  bélyegre I frtot.  Földes 
József  igazgató. 

— A miniszter és fia  czim alatti tréfás 
közleményünk folytán  már a mult számban kifejezte 
szerkesztőnk sajnálatát a távolléte alatt nyilvános-
ságra került bon-mot közléséért. Most aztán egy 
levelet kaptunk Budapestről, melyben az egész 
tréfás  közlemény valótlannak jelentetik ki. Minden 
fenntartás  uélkül közöljük a vonatkozó sorokat: 
„Tekintetes szerkesztő ur ! A „Hazánk" czimü napi-
lap ápril 10-ki számából értesültünk becses lapjának 
báró Dániel Tibor úrra vonatkozó közleményéről. 
Minthogy báró Dániel Tibor úrral a banketteken 
és azok után közvetlenül érintkeztüuk, kötelessé-
günknek tartjuk a közleményben foglalt  jelenetet, 
mint a valóságnak meg nem felelőt  megczáfolni, 
miután sem a leirt, sem pedig aboz hasonló epizód 
eló nem fordult.  Teljesen meg vagyunk győződve, 
hogy igen tisztelt szerkesztő urnák ismert tapintata 
mellett, felesleges  külön felkérnünk,  miszeriut a 
közleményt megfelelő  módon dementálni szívesked-
nék. Budapest, 1897. ápril 12-én. Kiváló tisztelettel 
Weisz Berthold országgy. képviselő, Bessenyei Fe-
rencz orsz. képviselő, Hegedűs Béla országgy. kép-
viselő". 

— A sorozás eredménye megyénkben. 
Az idei ujonczozás folyó  hó 10-én ért véget a töl-
gyesi járásban még pedig következő eredinénynyel: 
1) a k.-alcsiki járásban fölhiva  volt 475 hadköteles; 
ebből besoroztatott az ujoncz jutalékba 134, a pót-
tartalékba 22, összesen 156, távol maradt 04. — 2) 
a felcsiki  sorozó-járásbau felhiva  lett 976 hadköte-
les, besoroztatott az ujonczjutulékba 233, a pót-
tartalékba 58, összesen 291, távol maradt 162, — 
3) a szereda városi sorozó-járásban felhivatott  22 
hadköteles, besoroztatott 1 az ujonczjutalékba, 1 a 
póttartalékba, összesen 2, távolmaradt 8, — 4) a 
gy.-szentmiklósi sorozójárásban fölhivatott  851 had-
köteles, besoroztatott az ujonczjutalékba 179, a pót-
tartalékba 62, összesen 231, távolmaradt 85, — 
5) a tölgyesi sorozójárásban fölhivatott  219 hadkö-
teles, besoroztatott az ujonczjutalékba 53, a pót-
tartalékba 7, összesen 60, távolmaradt 35. A soro 
zás minden inczidens nélkül rendben történt meg. 

— Pénztárnok helyettesítés. A csík 
somlyói róm. kath. iskolák pénzalapját kezelő 
pénztárnok Adorján Imrének közelebbről történt 
elhalálozása folytán,  addig is, mig az alapok fel-
ügyeletével megbízott püspöki nagybizottmány 
által a választás megejtetik emez állomásra ide-
iglenesen főispán  ur, mint világi gondnok és a 
püspöki nagybizottmány elnöke Jakab Antal fő-
gymnasiumi tanárt nevezte ki, s a pénztár át-
adása főispán  ur jelenlétében folyó  hó 17-én esz-
közöltetett is. 

— A osik-szeredai temető állapota a 
botránynyal határos, mert a kerítése több helyen 
bedőlvén, (t kapu pedig nem levén csukható, ott 
a disznók és mindenféle  más állatok szabadon 
garázdálkodnak, feltúrják  a kegyelettel őrzött 
sírokat, összepiszkolják a sírkertet, egy-egy helyen 
annyira, hogy az ember menni se tud, a nélkül, 
hogy piszokba ne lépjen. A helybeli plébánosnak 
volna első sorban kötelessége az ilyen állapotokat, 
nem tűrni s odaszorítani az illetékes testületet 
vagy hatóságot, hogy az ily általános kegyeletű 
helyre több gondot fordítson  és azt mindenkor 
rendben tartsa. Maholnap azt fogjuk  tapasztalni, 
hogy a disznócsorda, mivel még másutt eledelt 
nem kap. a temetőbe fog  hajtatni. Általánosság-
ban véve leirhatlan botrány az is, hogy egy te-
metés alkalmával a halottat a sirhantokon át 
viszik a megásott sírjához, összetapodva és ron-
gálva minden más sirt, pedig az a szegény ember 
is, ki szeretett halottjának kertet nem tud állí-
tani, könnyes szemmel nézi azt a vandalizmust. 
A sírkert kellő beosztása is tehát oly szűkség, 
melyre a plébános gondját szintén kiterjeszthetné. 
(Bekflldetett). 

— Halálozás. A székely-udvarhelyi pénz 
ügyi igazgatóság tisztikara szomorodott szívvel je-
lenti Bágyi Kálmán pénzügyi titkárnak ápril 10-én 
bozszas szenvedés utáu bekövetkezett halálát. Az 
elhunyt szigorú, de becsületes pénzügyi tisztviselő 
volt. Áldás és béke hamvaira I 

— Tüzeset. Csík-Tusnádon Rőtpatakában 
Korodi Ferencz korcsmárosné! egy szín, egy 
istáló a benne levő takarmánynyal együtt ápril 
8-án éjjel ismeretlen okból származott tűz folytán 
leégett. Mindenki azt gyanítja, hogy a tűz a szín 
alá beszállott, Brassóba utazó szekeresek vigyá-
zatlanságából keletkezett. 

— Merénylet erdőőr ellen. Csik-Mena-
ságon Incze Gábor összeszólalkozott Lakatos 
András erdőőrrel, a miből tettlegesség származott. 
Incze Gábor dulakodás közben a nála levő revol-
verből kétszer kisérlette meg az erdőőrre lőni, 
azonban egyszer sem sült el, mivel a forgó  pisz-
toly rozsdás volt és nehezen forgott.  A jelenlevők 
aztán elvették a dühöngőtől a revolvert és most 
büntetését várja a tettes. 

— Fatális nyomdahiba. Csedö István 
ügyvéd urnák a mult számunkban közölt czikké-
ben nyomdahiba folytán  azon téves állitás foglal-
tatik, mintha Oláhország is azon iparos országok 
közé tartoznék, mely előbb áll, mint Magyaror-
szág. Czikkező azonban nem Oláhországot irta, 
hanem Olaszországot, s ezen sajtóhibát ezennel 
kijavítjuk. 

— Megült merénylet. Csik-Menaság köz-
ségében f.  év márczius 30-án éjjeli 12 órakor oda-
való E r d é l y F e r e n c z korcsmáros ablakán 
kétszer lőttek be ismeretlen tettesek. Gyanúsítottak 
ellen feljelentés  tétetett, a vizsgálat folyamatban  van. 

— Tolvaj czigányok. A gyergyó-alfalvi 
csendőrség a mult héten egy egész czigánybandát 
kisért be a ey.-szentmiklósi járásbírósághoz, kik 
Újfaluban  két rendbeli lopást követtek el Egy 
részök Nagy György, más részök Pál János új-
falvi  gszda lakásába lopózkodott s a háziak tá-
vollétét felhasználva,  egyik helyről 45 frtot,  a 
másik helyről pedig 15 frtot  loptak el. Mielőtt 
azonban a tolvajlás színhelyéről távozhattak volna, 
tetten csípték, s a csendőrség átszolgáltatta őket 
a bíróságnak. Ugyanekkor Gy.-Szentmiklőson is 
elfogtak  egy cs.-karczfalvi  illetőségű czigányasz-
szonyt. is, ki Balog János tekerőpataki lakós zse-
béből 3 frtot  kilopott. 

— Felmentet t romániai bűnös. Eze-
lőtt 6 évvel történt, hogy tölgyesi Mahmed Ali 
kereskedő házába éjnek idején álruhás oláh rabló-
gyilkosok törtek a Mahmed Alit, továbbá fiát  s a 
gazdasszonyt majdnem halálra verték s bogy ki-
rabolhassák, meg is akarták ölni, s gaztettökbeu 
csakis a segítségre siető szomszédok akadályoz-
ták meg. A rablók át tudtak menekülni Romá-
niába, hol az esküdtszék több bűnöst, egy másik 
rablógyilkosság felderítése  hozzájárultával 10 évre 
elitélt. Bujzijok Gergely fiatal  oláh azonban a 
fölmentettek  közt volt s noha a romániai biró 
figyelmeztette  őket, hogy Magyarországra át ne 
jöjjenek, mert bajba kerülhetnek; az oláh legény 
mégis átjött s el is fogták  a csendörök, de 10 
hónapi vizsgálat után szabadon kellett bocsájtani, 
mert a romániai bíróság a bűnjelek kiadását nem 
teljesítvén, a makacsul tagadó bűnösre nem lehe-
tett a bűnt rábizonyítani. 

— Iparos tanonozok elhelyezése. A 
m.-vásárheíyi kereskedelmi és iparkamara egyet-
értve a vármegye főispánjával  közelebbről mintegy 
120 székely fint  fog  az ország különböző részei-
ben magániparosoknál szerződésszerűig elhelyezni. 
E végből az iparkamara másodtitkára a mult 
napokban a vármegye házánál megjelent s a ko-
rábban folyamodott  a beidézett fiukat  megszem-
lélte s azoknak szülőivel a szerződések megköté-
sére nézve egyetértő megállapodás jött létre. 
Minthogy nagyobb számú fiuk  részére vannak 
helyek előjegyzésben, figyelmeztetjük  az érdeklődő 
szülőket folyamodványaik  sürgős beadására, me-
lyek vármegyénk főispánjához  lesznek intézendők. 

A székesfővárosba  utazóknak, kik 
menyasszonyi kelengyét, vászonárnkat, női-, férfi-
és gyermekfehérnemüeket,  mosó rnha kelméket, 
szőnyegeket, bútorszövetet, függönyöket,  ágy- és 
asztalteritőket stb. akarnak vásárolni, melegen 
ajánljnk a 36 éve fenálló  és az egész országban 
hirneves Tottis és Kren legnagyobb áruházát 
Budapesten. 

T. olvasóinknak ajánljnk B e n e d e k Gá« 
bor és T e s t v é r e órás és ékszerész czéget (ala* 
pittatott 1867-ben, Budapest, Kossuth Lajos otcza 
17), hol menyasszonyi és alkalmi ajándéktárgyak, 
valamint legszebb kivitelű arany- és ezüstárok, 
ékszer, óra, asztali készletek stb. rendkivűl dns 
választékban legolcsóbban kaphatók. Vidéki meg-
rendeléseket ez az elsőrangú czég különös gonddal 
intéz el. Á r j e g y z é k i n g y e n és bérmentve. 

Kiadó i Iseneft. 
A. B. SaeutUráiy. Csak jívő számba adhatják. 
0 . B. Gyergyó-Békás. A lap hitrilékj* 1896. okU • 

beitSl 1897. márains vígéig, axaz 2 frt 
1 . A, O l t s a m . SUflastr*  ran jollo* régiig. 



Április 21. C S Í K I L A P O K 16. szám. 

K Ö Z G A Z D A S Á G éa I P A R . 
Hogyan győződjünk meg talajunk termőképességéről. 

A törekvő gazdának egyetlen egy feladata 
van, olyan sokat produkálni, a mennyit egyáltaláu 
csak lehet. Nem szabad fáradtságtól,  tauulástól, 
munkától visszariadnia, s minden eszközt meg kell 
ragadnia, hogy termés átlagait fokozza,  mert az 
ingadozó, alacsony árak mellett csak egy lesz képes 
elegendő jövedelmet előteremteni, ha sikerül neki 
termés átlagait fokozni. 

Bogy termés átlagait fokozhassa,  ismernie 
kell elBÓ sorban talaját, tudnia kell nem hiányzik-e 
abból egy vagy más alkotó rész, melynek hozzá-
adásával netalán nagyobb termések volnának elér-
hetők. 

Ebból a czélból a gazda rendeseu a vegyé-
szeket szokta igénybe veuui, beküldvén azoknak 
egy-egy minta talajt vegyelemzés czéljából. Ez 
eljárás azouban csaknem teljesen czélt tévesztett 
mert a vegyész megmondja ugyan hogy micsoda 
alkotó részek vannak abban a talajban, azt is, hogy 
mi hiányzik esetleg belőle, de azt nem, hogy a 
talajban levó tápláló anyag milyen mérvben, milyen 
mennyiségben használható fel  a növény által. 

A talajban levó nyers tápláló anyag ugyanis 
bizonyos változáson esik át felhasználás  előtt, s 
ép[ieu azt nem lehet vegyi uton meghatározni, hogy 
uienuyi táplálék készülhet évente a nyers anyagból, 
s l.ogy mily erélylyel képesek a növények a nehe-
zen "oldódó tápanyagokat gyökereikkel oldásba 
hoz Ili. 

liz a mód tehát nem alkalmas a talaj termo 
erejének megállapítására. Volna e czél elérésére 
eg) másik uiud is, t. i. a gyökereknek vegyi utou 
való megvizsgáltatja, azonban ez uton sem nyer-
hetünk teljes tájékozást. A gyökerek niegeleroezte-
tése által ugyan tájékozást szerezhetünk arra nézve, 
bogy melyik tápláló anyaghoz jut könnyen a nö-
vény, melyikből van tehát sok a gyökérben is meg 
a talajban is, a melyikből van kevés, de nem arra 
nézve is, hogy vájjon jobb eredményeket érünk-e 
el abban az eBetben, ha abból a tápláló anyagból 
a melyikből kevés van, többet juttatunk a talajba. 

A talaj termőerejének miként való fokozására 
egyedül a megejtett termelési kísérletek vezethet-
nek. Csak abban az esetben ha a saját gazdaságunk 
talajában, a saját viszonyaink között végzünk ter-
melési kísérleteket, fogunk  meggyőződést szerezhetni 
arról, hogy ezzel vagy azzal az eljárási móddal 
érhetünk-e el nagyobb hasznot, ez a trágyázási vagy 
mütrágyázási mód az, a melylyel eredményeket és 
pedig haszonnal járó eredményeket érünk el. Sajnos, 
hogy a magyar gazdában az efféle  kísérletezésre 
nincs nagy hajlam, s ez bizony az ország közgaz-
daságára milliókra menő veszteséggel jár. Igaz, hogy 
az efféle  kísérletezésnek gondot, inunkát, utánjárást 
és a mi fő,  a terméseknél nagy pontosságot igényel-
nek, de azután dúsan jövedelmező felfedezésekre  is 
vezethetik a törekvő gazdát. 

A kísérletezés tárgya lehet, különböző fajta 
magvaknak a kipróbálása, különösen árpa, zab, répa, 
burgonyával, abból a czélból, hogy ez által megál-
lapittassék, hogy mely féleség  díszlik az adott vi-
szonyok között legjobban, melyik adja a legna-
gyobb termést. A különböző müvelés módoknak 
befolyása  a termés nagyságára, a midőn meg-
figyelendő,  hogy a háromszori szántás mennyivel 
ad nagyobb termést a kétszeri Bzántásnál, hogy 
vájjon tnvaszszal nem czélszerübb-e a szántás helyett 
csak grubberozni stb. mennyiben van befolyással  az 
elvetés ideje a termés nagyságára, a mennyiben 
vidékenként a korai-, vidékenként a késői vetések 
adnak jobb eredményt. Legfontosabb  tárgya azonban 
a kísérletezésnek mindenesetre megállapítani, lehet-
séges-e a talaj termőképességét műtrágyák által 
fokozni,  minő mérvben, minő haszonnal. 

Nálunk Magyarországon a műtrágyákat, azok 
használati módját és értékét a gazdaközönség még 
csak kevéssé ismeri; de ha tudjuk azt, hogy a kis 
Belgiumban, a hol mintaszerűen gazdálkodnak, 
előttünk megfoghatlan  nagyságú termés eredméuye-
ket érnek el, tízszer annyi műtrágya használtatik 
fel,  mint nálunk Magyarországon s csupán a hasseli 
területben (akkora mint nálunk a legkisebb megye), 
600—700 vaggon sznperfoszfátot  használnak fel 
évente, bogy Francziaországban legujabbau egy uagy 
alaptőkéjű részvény-társoság alakult .Műtrágyákat 
használó és terjesztő gazdák szövetkezete" czimmel, 
hogy itt Magyarországon Mezőhegyesen is a mély 
művelés és műtrágyák használata óta 17—18 méter-
mázsára fokozódott  a búzatermés, el kell ismernünk, 
hogy annak a műtrágyának, helyesen használva, nagy 
előnyének.kell lenni, ellenkezőleg bizonyára nem 
terjedt volna külföldön  oly rohamosan. Csak ön-ön 
magunknak teszünk tehát szolgálatot, ha ez irány-
ban is kísérleteket végezünk. 

Az efféle  kísérleteket azonban nem lehet bár-
hogy végezni, nem lesz tehát felesleges,  ha az aláb-
biakban röviden vázolom miként hajtsuk azokat 
végre. 

Hazai talajaiuk legnagyobb része foszforsavbun 
ezen legfontosabb  növényi tápláló anyagban szegény! 

azért tehát szuperfoszfáttal,  ezen könnyen oldható 
foszfortrágyával  kezdjük meg a kísérletezést akár 
árpa, akár zab alá. Hasítsunk ki ebből a czélból 
bárhol is 1/a, vagy egy holdas táblákat és pedig 
lehetőleg egyformái)  jóerőben levőket, mért téves 
azon hit, liogy a miitrágják csak kizsarolt szegény 
talajon alkalmazhatók haszonnal, sót ellenkezőleg 
jobb talajokon a műtrágyák nagyobb haszonnal lesz-
nek alkalmazhatók. Ha a kísérletre szánt talaj ré-
gen kapott istálló trágyát, trágyázzuk azt meg vala-
mennyi parczellát egyformán.  Az 1. s z á m ú parczella 
most mác nem kap műtrágyát, a 2. számú parczella 
kap katasztrális holdjára 100 kg. szuperfoszfátot,  a 
3. számú 100 kg. szuperfoszfátot  és 30 kg. chili-
salétromot, utóbbit a vetés kikelése után, a 4. számú 
150 kg. szuperfoszfátot,  az 5. számú a 150 kg. 
szuperfoszfáton  feliil  50 kg. cliilisalétromot. A termés 
eredményeket összevetve már mosta műtrágyát nem 
kapott I. számú parczella terméseredményével, küuy-
nyen kiszámíthatjuk, hogy meljik parczella-, illetve 
melyik mütrágyázási mód adta a leguugyobb hasz-
not. Ne feledjük  azonban, bogy a szuperfoszfát  a 
második évre is kihat, s liogy a műtrágyának min-
dig azou árát kell a számításoknál szerepeltetni, a 
melyen azt vaggon számra véve lehet megszerezni, 
mert a kicsinybeni vételnél a szállítási, közvetítési 
dij stb. tul nagy. 

Az első évi kísérlet eredményével semmi esetre 
sein elégedjünk meg, legyen az akár kedvező, akár 
kedvezőtlen, hanem folytassuk  azt miiidnddig más 
és más táblákon, a mig teljességgel meg nem győ-
ződtünk arról, hogy mely mütrágyázási mód válik 
be adott viszonyaink közölt legjobban 

Csak abban az esetben, ha folytonos  kísérle-
tezéssel igyekkzünk termés atlagainkat fokozni,  áll-
hatjuk ki a külfölddel  a versenyt, a hol a czélsze-
rüen alkalmazott műtrágyák segélyével már is kétszer 
oly nagy terméseket érnek el, miut elérünk mi. 

.V-

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- éa LAPTUIjaJDOSOS : 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Árverezési hirdetmény. 
A Csik-Szentsimon község képviselő-

testülete folytán  közhírré tetetik, liogy a 
csik-szentsimoni községi vadászat, és halászat 
f.  évi április hó 25-én d. u. 2 óra-
k o r haszonbérbe. ki fog  adatni. 

Felhívatnak az árverezni szándékozók, 
hogy Szent-Simon község házánál jelenje-
nek meg. 

Csik-Szentsiiniin, 1897. ápril lió 12-

Ifj.  László Domokos, Veress József, 
kjegyző. k. biró. 

Hirdetmény. 
A gyergyö-ditrói „Tinova id. Mélik István s 

társai közkereseti társaság" törvényszerűié/ be-
jegyzett czég és érdektársai közhírré teszik, h»gy 
a (Csikuiegye) Gy.-Pilró község határán fekvő, 
kereken lőut által körülvett, a maros folyótól  H 
kim. távolságban lekvíi, Tinova őserdőből kis/aki 
tolt 1010 katasztrális hold erdő területen található 
mindennemű fát,  tekintet nélkül azok méreteire, 
folyó  1897. má jus 31-én délután 2 órakor 
Gy.-Ditróban a „gyeigyói első mezőgazdasági 
előleg-egylet" helyiségében árverés alá bocsájtja 
s a legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Az árverezés alá bocsájtott területen levő 
ös«zes fák  értékének kikiáltási ára 300, azaz 
háromszázezer frt.  ' 

Az árverezés zárt ajánló levelek utján — a 
szóbeli árverezés kizárásával — eszközöltetik 

Felbiviuk az árverezni szándékozókat hogy 
bánatpénz fejében  10,000 frt  készpénzt csatolva 
zárt ajánló leveleiket 1897. május 31 ére délután 
2 óráig alattirt elnökséghez adják be annál is 
inkább, mert a később beérkezett ajánlatok figyel-
men kivül hagyatnak. 6 

Az árverezés részletes feltételei,  alattirt el-
nökségnél érdeklődök által bármikor betekinthetők. 

Gyergyó-Ditró, 1897. márczius 31-én. 
A ditrói Tinova id. Mélik István s társai közke-

reseti társaság elnöksége : 
Szathmáry János, 

elnök. 2 
Gaál Miklós, 

jegyző. 

Csik-Tusnádfürdőn 
1897. május 2-án d. e. 9 órakor nyil-

vános árverezés utján bérbe adatnak : 
1. A fürdők  az uj Kezsö-fiirdúvel  együttesen 3000 frt. 
2. A gyógycsaraok vendéglője 2500 frt. 
3. A gyógycsaruok kávéháza . . . . 700 frt. 
4. A gyógycsarnok épületben hat boltlielyi-

ség egyenkint 150 frt. 
5. Az erdei ezukrázda . . . 300 frt. 
6. A csolnakázó tó, halászati joggal együtt 250 frt. 
7. Játékhelyek u. III. : két tekepálya, két 

Croqulle és egy Liiwn-Tenis hely 200 frt 
kikiáltási árak mellett. 

Bánatpénz 10"/,,. 
Árverezni szándékozók a feliételekot  megtekint-

hetik és bővebb felvilágosítást  nyerhetnek Brassó, 
Vár-ntcza 7. sz. és az igazgatósági irodában Tusndd-
fürdöti. 

•2—2 A fürdő-igazgatóság. 

500 kiló jó minőségű turó 
eladó Roth-testvéreknél 

Gyergyó-Alfaluban.  2 -2 

Egy 160 holdas birtok a vasúti 
! állomás szomszédságában szesz-
gyári és gazdasági felszerelések, 
nagy mennyiségű tűzifa  készlettel 
6 évre kiadó, vagy esetleg örök 
áron eladó. Értekezhetni Lázár Já-
nossal Ditróban, vagy Lázár Már-
tonnal Csik-Kozmáson (u. p Csik-
Szentmárton.) 3—3 

Egy jó karban lévő vasúti te-
herszállító (Streif)  szekér nagyon 
erős vastengelyű olcsó árban eladó. 

Megtekinthető G á l J á n o H kereske-
dőnél Székely-Udvarhelyt. 2 a 

1 

I 

A gazdaközönség és a gépkereskedők 
Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-

galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m : 
4, 6 6B 8 HP gözeséplőkéBzletek, járgányok is Járgányos cséplőgépek, Backer-rendszerü és 
Vidata-féle  rosták, egy és tebbvasn ekék, boronák, rögtőró' hengerek, vetá'gépek, tengeri vato-
készülékek, aratogépek éa fűkaszálók,  ezscakavigók, répavágók éa zuzik, knkorioza morzsolék 

ée casves tengeri darálók, egy és két járata őrlőmalmok, olajprések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövö tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy sz flnM? 
nemcsak egyes darabokban, bauem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a sz> 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Hitka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gudaaági 
gépeket éa eszközöket, rendkívül alaosony árak éa előnyös feltótelek  mellett besierenil. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szivesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 

SCHUCK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
7 - 8 Budapest, KülsA váczi-ut 29—37. 

Nyomatott Csík Sseredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdáiáhan 1897. 




