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A bécsi reakezió. 
Minden alkotmányosan gondolkozó ma-

gyar embert komolyan nggaszthathja az a 
veszedelem, mely a bécsi parlamentből lé-
nyégét bennünket. A kvóta tekintetében 
csakugyan abszurdum az osztrákok köve-
telése, de már most nem ez lett az égető 
napi kérdés, hanem az, hogy vájjon a je 
lenlegi bécsi parlamenti viszonyok közöt 
lehetséges-e a további alkotmányos kor-
mányzás. 

Badeni osztrák miniszterelnök csak-
ugyan szerencsétlen kezii kormányzó. Egy-
részt engedte nyugodtan fejlődni  st Magyar-
ország elleni hangulatot, .1 minek aztán az 
lett a következménye, hogy most már 
Ausztriában egy kivihetetlen magasságú 
kvótát akarnak :i magyar állam nyakába 
sózni ; másrészt pedig egy pártra ne akar-
ván támaszkodni, megalakult egy többség, 
mely erősen klerikális és konzervatív gon-
dolkozású és igy a jelenlegi osztrák minisz-
terelnök se kell neki, ki mostan már ideig-
lenesen is csak ugy tarthatja fenn  magát, 
hogy a csehek megnyerése végett kibocsá-
tani kényszerült egy olyan nyelvrendeletet, 
mely Csehországban egyenlő érvényű hiva-
talos nyelvnek deklarálja a cseh nyelvet a 
német nyelvvel. 

E miatt van most a felháborodás  Bécs-
ben. A német kisebbség és a szoczialisták 
napok óta olyan botrányos viseletet tanú 
sitanak a birodalmi gylllésen, hogy sem 
tárgyalás, sem komolyság, sem erő nem 
nyerhet kifejezést.  A goromba szavak, mint 
az egyes képviselők vágnak egymás fejéhez, 
még csak a legenyhébb jellege a bécsi 
parlamenti viselkedésnek ; van ottan lárma, 
lábdobogás, könyvek és iratok olyan liaji-
gálása, hogy 11 legvásottabb iskolás gyere-
kek között se lehet különb. Ki is jelentet-
ték, hogy a mig Badeni lesz miniszterelnök, 
nem engednek semmi nyugodt parlamenti 
tárgyalást. 

Ez nem egyéb, mint a parlamenti mű-
ködés lehetetlenné tétele. Már pedig ha ez 
bekövetkezik Bécsben, nagyon nehéz napok 
következnek a magyar alkotmányos életre 
is. A politikai életben sokszor csekély dol-
gok nagy elhatározások tünetei. Akárhány-
szor az egyes esetek magukban véve nem 
tűnnek fel  nagy horderejűknek, de ha 
egész sorozata következik egymás urán a 
különös jelenségeknek, az mindig nagy po-
litikai változások közelségét jelzik. Az két-
ségtelen, hogy Ausztriában gyorsan tör elő 
az az irány, mely nem kedvező az alkot-
mány os életre. Előbb feltűntek  az antisze-
miták, kiket néhány évvel ezelőtt még a 
kormány is kicsibe vett, később Bécsben 
ők letfek  a parancsoló urak és most a 
megerősített főpolgármester  maga a legfőbb 
agitátor, Lueger. Azután jöttek a választá-
sok, melyből a klerikális konzervatív és a 
nemzetiségi képviselőkből összetákolt több-
ség került ki győztesen, mely az alkot-
mányosságot minden perczben feláldozza 
annak, hogy az ő kormányzati irányzatuk 
jusson diadalra. 

Most pedig előáll a féktelen  kisebbség 
is és a birodalmi gyűlésen elhangzott Schö 
nerernek azon mondása, hogy a mai álla-
potoknál jobb az abszolutizmus. Ezek mind 
igen szomorít jelenségek és a komoly ma-

gyar politikusokat méltán aggaszthatják. 
Mert ha Ausztriában be talál esni az al-
kotmány válság, nekilnk is erősen kell 
védekeznünk. A magyar ember ugyan hi-
vatalért és kitüntetésért sok mindent meg-
tesz, de a közszellem még sem annyira 
romlott, hogy egységesen mindannyian talpra 
ne álljunk a bécsi rossz példa, ellen. Ezen 
közszellem ébrentartása és megerősítése le-
gyen a válaszunk a Bécsből fenyegető 
reakezió ellen. 

= A honvéd tiszti katonai akadémia 
és egyáltalában a magyar katonai nevelés érdeké-
ben a mull héten a honvédelmi miniszter tiilil) rend-
beli olyan törvényjavaslatot nyujtott be, a melyek 
könnyen a politikai |>:irtok átalakulására vezethetnek. 
Kddig a honvédségnek nem volt tiszti akadémiája, 
hol nagyobb képzettségben részesülhettek volna a 
katonai pályára készülő magyar il'jak. Minthogy 
azonban ezen az égető hiányon segítve van és pedig 
oly ménben, hogy 8 —10 év múlva a kiképzett 
tiszteket be sem fogadhatja  a honvédség, s minthogy 
továbbá a törvényjavaslatban rendelkezés van az 
iránt is. hogy a végzett ifjak  mint tisztek léphetnek 
be akár a honvédségbe, akár a közös hadseregbe, 
kétségtelen, hogy a magyar ifjúságnak  meg van 
adva a méd arra, hogy magyar katonai nevelésben 
részesülvén, elfoglalhassa  a tiszti karban azt a I10 
lyet, melyet a magyar katonai erények jogán mél-
tán igényelt eddig is a nemze' de annak fiai  n 
néinet nevelés iniatt általában véve tartózkodtak a 
katonai pályától. 

= Honvéd-szobor a Nyerges tetőn. 
Ábrahám I s t v á n jelenleg Bukarestben lakó 
székely atyánkfia  megható sorokat irt szerkesztősé-
günkhöz a Nyerges tetőn felállítandó  omlékszobor 
ügyében. Leveléből, melyet érdemes, hogy a nép 
minden fia  lelkesülten olvasson, közöljük a kővet-
kezőket : „Van szerencsém itt mellékelten bemutatni 
azon honvéd-emlékszobor rajzát, melyet ez év aug. 
8-án óhajtanánk felállíttatni  u Nyerges tetőn azon 
a helyen, hol 1849-ben a muszkák betörtek Csiklia 
s a hol az ütközet folytán  a székelyek közül többen 
életüket vesztették. Hogy miként jött létre az emlék-
szoborelinondom kegyesengedelmévelbeeseslapjában. 

Minduyájan tudjuk, hogy 1800. a magyar nem-
zőt örömünnepére volt szeutelve, mikor jó magain 
is Budapestre felráudultnm.  hogy a junius 8-án tar-
tandó diszbáuderiumok felvonulásán  gyönyörködjem 
s ekkor a szebbnél szebb díszruhák között inár 
messziről feltűnt  a Csikvármegye bandériuma abban 
a kék és piros meggysziu bársonyruhúbaii. A bánde-
risták ugy néztek ki a délezeg méneken, mint Árpád 
atyánk, mikor elfoglalta  Magyarországot, ugy fény-
lettek, ugy ragyogtak a drága kövek a díszruhá-
kon, hogy az emberek szeme veszett rajtok, 9 nekem 
mégis ugy tűnt fel,  mintha a Csikvármegye ban-
dériuma lett volua a legszebb, talán azért, mert én 
is onnau való vagyok. Szó a mi szó; a sok fény-
és nagyszerű látványtól ugy elszorult a szivem, 
hogy alig tudtam szóhoz jutui, s mégis mikor a 
Márk-utcza sarkához értek, én voltam az első, ki 
elkiáltotta : éljen a Csikvármegye székely bandériuma 
B utánnnin ezerekre menő hang visszhangozta : éljen. 

Ezután kimentem a kiállításra R ott is a ga-
lumb-bugos kapu- s a veres szegélyű fehér  harisnyás 
flatai  euiberról rögtön felismertein  a csiki házat, mely 
szintén jobban tetszett nekein, mint a többi házak ; 
de a fiatal  ember öltözékéről azt is megtudtam, hogy 
katona részről való, mert atyám is olyan ruhát vi-
selt 1848—49-ben. 

S midőn igy a kiállítás és felvonulás  varázsá-
nak uyomása alatt bucsut vettem Budapesttől, nem 
Bukarest, liauein Csik-Iíozmás felé  tartottam, hova 
megérkezve eszembe jutottak a gyermekkoromban 
történt dolgok s igy visszaemlékeztem ama dicső 
napokra is 1849-ben, mikor Bem tábornok szemlét 
tartott egy honvéd zászlóalj fölött  a kozuiási piaezon. 
S a mint igy tűnődném ama napok eseméuyein, 
megvillant eszemben augusztus 8-ika, mikor hajnal-
tól déli 12 óráig tartott nz ágyúzás és puska ropo-
gás oly vnd morajjal, hogy a Kárpátok is zugtag belo. 

Ez érzet titkos nyomása alatt elhatároztam, 
hogy kiballagok a Nyergestetőre a megtekintem azon 
helyet, hol a vitéz honvédek élet-halál harezot vív-

tak a muszka koloszszussal és a jó ausztriával. Utam 
a hegy alá vezetett, melyen 1849-ben a magyar 
tábor szállásolt s a melyre a vész elvonulta utáu 
többször kilovagoltam vesszőparipán pajtásaimmal. E 
helyről jutott eszembe ama kis episod, hogy mily 
kemény ostor csapást mért hátamra egy oda jött 
bő gatyás férfi,  midőn én egy ily kilovaglás alkal-
mával puskaport akartam kivájui az ágyukból; még 
most is borsódzik tőle a hátam. 

Felérve a Nyerges-tetőre, szertenéztem, ha 
vájjon valami kegyeletes kéz nem emelt e vala-
milyes emléket ama dicső honvédeknek, kik e helyen 
életüket áldozták a hazáért és szabadságért? s fáj-
dalommal kellett tapasztalnom, hogy még csak egy 
egyszerű fakeresztet  sem állíttatott a hálátlan utókor 
az ott elestek emlékére. Csaknem szemrehányást 
tettem magamnak e részvétlenség miatt s egyedül 
azon tudatban leltein némi vigaszt, hogy engem, 
mint árva gyermeket egy üzérkedő szekeres Oláh-
országba vitt ISüSbaa s ott hároin aranyért eladott 
Bukarestben ; én tehát semmit sem tehettem. S ott 
áldogálva gondolkoztam : mi módon lehetne mégis 
ide egy honvéd-emléket állítani. Az idehaza való 
körüket nem ismerve, azon ötletem támadt, hogy ott 
külföldön  össze lehetne hozni annyi pénzt, melyből 
egy diszes emléket felállíthatni.  Visszasiettem Buka-
restbe, elmondtam véleményemét barátaimnak, föl-
djeimnek ; szavaim visszhangra találtak s azonnal 
egy szobor-bizottság lett kinevezve, mely a követ-
kező tagokból áll : Ábrahám István elnök, Boga Ta-
más pénztárnok, Kelemen György elleuőr. Szilvesz-
ter József  jegyző, Bálint Péter, Párijáu Péter, Kovács 
József,  Darvas György, Botos llyés és Ferencz, Mi-
hály János urak. Gyüjtő-ivet bocsátottunk szét s már 
a pénz össze is gyűlt a szoborra, melyet Zsögödbeu 
lakó Pulini Jáuos kőfaragó  mesternél 300 forinton 
megrendeltünk s az volna szándékunk, hogy azt ez 
év augusztus 8-án ünuepélyesen leleplezzük, miről 
majd bővebben fogjuk  értesíteni tek. uraságodat." 

Közöltük a hazafias  levelet azou biztos tudat-
ban, hogy az idegen földre  ment honfiak  által fel-
állítandó emlékszobor leleplezésénél részt vesz annak 
idején a megye minden jóra való embere. A szobor 
tervrajzát G y ö r g y j a k a b Márton kiadóuk üzle-
tében bárki megtekintheti. 

= Szocziálista lapok terjesztése Csik-
megyében. A megyében május hó folyamán  több 
helyro érkezett n szoczialisták úgynevezett májusi 
ünnepi lapja, különösen pedig el lettek árasztva 
azon vidékek, hol a vasút munkásai dolgoznak B 
névszerint Gyimes. A májusi ünnepi lap voltuképeu 
„Villamos szikrák ós Ostor' czimen jeleuik meg és 
pedig féloldalt  magyar és féloldalt  német 6zö7eggel. 
A főbb  czikkek ezek : Éljünk vagy haljuuk a szo-
cziálizmusért; a választási jogért való küzdelemhez ; 
Frankéi Leo levele Fraucziaországból a májusi ün-
nepről ; a földművelő  nép és május elseje. Felelős 
szerkesztőnek és lapkiadó tulajdonosoknak Schafranek 
Istváu és Kalmár Heurik vannak megnevezve. Bár-
miként gondolkozunk is az ily lapok terjesztéséről, 
azaz ogy bizonyos, hogy a szocziálisták táborkara 
hálózatát ugy látszik az ország minden részei felé 
kiterjeszti s jó lesz hatóságainknak mindeu irány-
ban résen lenni. 

A gazdasági egyletből. 
A vármegyei gazdasági egyesület május 

26-áu Becze Antal elaök vezetése alatt ülést 
tartott, melynek fontosabb  tárgyai közül felemlít-
jük a következőket: 

Jelen voltak az ülésen: Dara János, Czikő 
Sándor, Szántó József,  Sánta Simon, Nagy Józset, 
Márton Ferencz, Böjtky Endre, Pap Domokos, 
Madár Mihály, Keresztes Antal, T. Nagy linre 
és Kertész István. 

Az uj alapszabályok értelmében, az igazga-
tóságnak mint vármegyei mezőgazdasági bizott-
ságnak ez levén első ülése, először is megalakit-
tattak a szakosztályok a következőleg: 

I. Á l l a t t e n y é s z t é s i s z a k o s z t á l y : 
Becze Antal, Tompos János, Madár Mihály, Imets 
János, Keresztes Antal, Csiszér Józset, Éltes Ja-
kab, Bara János. 

II. M e z ő g a z d a s á g i s z a k o s z t á l y : 
Mihály Ferencz, Czikó Sándor, Szántó József, 
Nagy József,  Kőváry László, Székely Endre, 
Dr. Fejér Antal, Antal József,  Pap Domokos, 

I Madár Mihály. 
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III. K e r t é s z e t i s z a k o s z t á l y : 
Böjtby Endre, Sánta Simon, Márton Ferencz, Pap 
Domokos, Kertész István, Köváry László, Fejér 
Sándor. 

IV. L ó t e n y é s z t é s i s z a k o s z t á l y : 
Mikó Bálint, Becze Antal, Lázár Domokos, Ko-
vács Gergely, T. Nagy Imre, Székely Endre, 
Nagy Tamás, Fejér Sándor, Lázár János, Éltes 
Jakab. Csiszér József,  Keresztes Antal. Ezeken 
kiviil a folyó  1897. évre főispán  ur ő mga mint 
lótenyészbizottsági elnök által kinevezett tagok. 
Ezen bizottság alnökét és alelnökét a vármegyei 
tőrvényMós. bizottság választja. 

V. Ba romf i  t e n y é s z t é s i s z a k o s z -
t á l y : Lázár Domokos, Dr. Bocskor Béla, Madár 
Mibály, Keresztes Antal, dr. Molnár József. 

A s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g tagjaial 
dr. Molnár József  elnöklete alatt megválasztattak: 
Böjtby Endre, Lázár Domokos és Mihály Ferencz. 

A szakosztályoknak fenn  megválasztott tag-
jai kivül tagjaivá lesznek azon egyesületi tagok, 
kik valamely szakosztályba önként beiratkoznak. 

A Hofher  és Schrantz féle  gépgyárral kötött 
szerződés értelmében, a gépgyár június 30-ig szál-
lítja az nj cséplőszerkezetet, melylye! külön lólier 
cséplő és tisztító szerkezet is lesz. Az uj cséplő-
szerkezetnek átvétele s a réginek átadása, vala-
mint a használatba veendő gép használata, csép 
lésre való jnuukába adása és felügyelete  Madár 
Mihály iskola igaxgató közreműködése mellett, a 
mezőgazdasági szakosztályra bizatik, azon fenn-
hagyással, hogy eljárásáról az igazgató-választ-
mánynak tegyen jelentést s fontosabb  intézkedé-
seihez az igazgató-választmány előleges jóváha-
gyását kérje ki. 

Földművelési miniszter nrnak több rendbeli 
leiratai közül, különösen figyelmet  érdemel az, 
melyben az egyletnek és tagjainak kedvezményes 
vasúti szállítási dijakat engedélyez az állatok 
erötakarmányai szállításánál. Nálunk az erőtakar-
mányok közt első sorban figyelemreméltó  a korpa, 
melyből a kereskedések ntján nagy mennyiség 
hozatik forgalomba.  Ha ezt waggon rakománykint 
az egylet közvetíti a tagoknak, a szállítási tlij 
oly kevésbe kerül, hogy a tagok olcsón juthatnak 
hozzá. 

Az idei bikavásárról valamint a kertészeti 
szakosztálynak 1896. évi működéséről szerkesztett 
jelentések tudomásul vétettek. Egyúttal elhatároz-
tatott, bogy Kertész István megyei faiskola  fel-
ügyelő taüllető eszköze, mely a központi faisko-
lában már évek óta sikerrel használtatik a föld-
müvelésügyi minisztériumnak ajánlólag felterjesz-
tessék. 

Titkár előterjesztésére megállapittattak az 
egyesületi tagok által élvezett kedvezmények, 
melyek közé njabban azon intézkedés vétetett fel, 
bogy a tagok a megyei cséplőgéppel való csépel-
tetés esetén egy részszel mindig olcsóbban csépel-
tethetnek, mint azok, kik az egyletnek nem tagjai. 
Uj intézkedés az is, hogy az egylet mindazon 
községekben lakó tagjainak, hol az évi tagsági 
dij 30 forintot  évenkint meghalad, egy tisztító 
rostát ad a községi tagok állandó használatára. 

Szabályzat állapíttatott meg a cséplőgép 
használatára s a cséplés vezetésére nézve, mely 
kiadatott a mezőgazd asági szakosztálynak. 

A magyar hajózási egyesület megkeresésére, 
emiitett egyletnek figyelmébe  ajánltatolt az Olt 
folyó  hajózhatóvá tétele iránti lépéseinek folyóvá 
tétele. 

Elhatároztatott, hogy az eddig az egylet 
által a gazdasági iskolánál tartott Langohen-lyuk 
pepinczia felosztassék  s a tenyészetben levő összes 
állatok Maditf  Mibály igazgatónak ajándékoztattak 
s egyúttal az eddigi kezelésért Madár Mihály 
urnák jegyzőkönyvi köszönet nyilváníttatott. 

Végül a választások ejtetlek meg, melynek 
eredménye lelt, hogy egyhangúlag megválasztattak 
titkárrá: Nagy Imre, ki a pénztárnoki teendőkkel 
is megbízatott, ügyészszé: dr. Fejér Antal. Titkár 
kérte az igazgató-választmányt, hogy a pénztár-
noki teendők alól mentse fel  és a pénztár kezelé-
sével egy ujon választandó pénztárnokot bizzon 
meg, miután a titkári teendők annyira megsoka-
sodtak, hogy a mellék, a pénztárnoki teendőket 
alig képes ellátni, az igazgató-választmány azon-
ban titkár ezen kérését nem teljesítette. 

Még több apróbb folyó  ügy elintézése után, 
elnök megköszönte a tagok buzgóságát s az ülést 
bezárta. 

Főtisztelendő Paptársak I 
Egyházmegyénket egy igen közelről érdeklő 

A kántor (niiilék nyugdíjügye. 
Gyergyó-Szentmiklós, május 15. 

E hó 11-én tartotta rendes tavaszi korona 
gyűlését a gyergyói papság Szentmiklóson. 

A teljes számban megjelent papság szent-
mise végeztével a 1. sz. plébánia lakban jött össze, 
hol rövid szép megnyitó beszédben főtisztelendő 
F e r e n c z i Károly fungens  esperes nr üdvözölte 
a gyűlést, s a kitűzött tárgyak felett  tanácsko-
zását megkezdette. 

A tárgysorozat folyamán  a 4. pont vált ki, 
midőn főtisztelendő  Ferenczi Károly esperes-ple 
bános nr egy indítványát olvasta fel,  melyet szó 
szerint az alábbiakban éppen fontosságánál  fogva 
közlendőnek találunk. 

ügyről óhajtok előterjesztést tenni. 
Ugyanis. — Ismeretes mindnyájunk előtt, 

bogy kántor-tanitóink nyugdíj ügye a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által 
ugy oldatott meg, hogy az, mig egyfelől  az érde-
kelteket ki nem elégítheti, addig egyházmegyénk 
ki van téve azon veszélynek, hogy ma-holnap da-
czára kántortanilói képezdénknek kántor-tanítókat, 
főleg  kántorokat alig kapbaluuk. 

Kántor-tanitóink katholikns statusunk minden 
törekvése ellenére 1877-ben felvétettek  az orszá-
gos tanitói nyugdíjintézetbe; iskola fenntartó  pat-
rónus hitközségeink fizették  utánok az egész ille-
téket, évenkint minden tanitó után 12 frtot;  a 
kántor-tanítók fizették  szintén az egész k.-tanitói 
jövedelmük után a kirótt évi dijakat s mégis mi-
kor nyugdíjazásukra került a sor, csak fele  nyug-
dijt kapták, mint a m°nnyire méltán számiihattak ; 
ugy döntvén a miniszter ő nagyméltósága, hogy 
a k.-tanitói jövedelemnek csak fele  vétetett mér-
tékül a uyugdij összeg megállapításánál. Igy esett 
meg aztán, hogy egy-egy öreg kántor-tanítónak 
150 -200 frt  nyugdíjjal, öregségére a nyomornak 
és nélkülözésnek tétetett ki. 

Ennek következése pedig az lett, hogy az 
általunk neveltetett k.-tanilók igyekeznek önálló 
tanitói állásokra jutni, a k. tanitói állást ott hagy-
ják, mivel látják, bogy olt kettős szolgálatot tel-
jesítenek s mégis ha nyugdíjra szorulnak, koránt-
sem számithatnak olyan összegre, melyet megkap-
nak bizton, ha csupán mint tanítók szolgálnak. 

Ezen kivül van több egyházközség már, hol 
az iskola teljesen állami vagy községi jellegű lelt 
és igy kántoraink ott nem taniihatván, az országos 
tanitói nyugdíj intézetbe fel  sem vételnek. Más 
nagyobb egyházközségekben pedig, habár az isko-
lák még hitközségeik, de a kántori állás elválasz-
tatott a tanitói állástól, azért, mert sok a teendő 
miatt nem lehet mindkettőnek megfelelni.  Az ily 
egyházközségek, mihelyt a régi kántorok ki-lőlnek, 
nem kapnak kántort, azért, mert képezdénken 
kántorságra kiilön nem képeznek s az a ki tanitói 
oklevéllel van ellátva, nem megy olyan helyre, hol 
nyugdíjra nincs kilátása. 

A kalh. satus ezen bekövetkezhető körül-
ményt még 1876 ban átlátta s azért igyekezett 
összes kántor-tanitóink és tanítóinknak külön nyug-
dig intézetet felállítani. 

De miután ez, mint előbb emlitém, nem si-
került, 1879-bfn  felállította  csupán azok részére, 
kik az elemi iskolai alapból fizetést  húznak és most 
ezeket is 69 tauitót átadott az országos nyugdíj 
inlézetnek. 

A dolog igy álván, senki sincs, a ki be ne 
látná, hogy a bajon segíteni kell. Segíteni pedig 
csak ugy lehet, ha kántoraink részére külön nyug-
díj intézetet állítunk, vagyis, ha a már 1857-ben 
fennállott  k.-tanitói nyugdíj intézetünknek most, 
a status kezén lévő alapját, kántori nyugdíj iutézet 
életbe léptetésére fordítjuk. 

A status ugyanis átadta nyugdíjas k.-tanitóít 
az állami nyugdíj-intézetnek, megmaradt az alap-
ból 55,373 fttja,  melynek hová fordításáról  még 
nem rendelkezett, de az igazgató-tanács az 1892-
ben nyert status gyűlési utasitás értelmében javas-
latot szándékozott beadni, hogy ezen összeg elemi-
iskolai czélokra fordittassék. 

A mult status gyűlésen a I5-ös bizottságban 
felszólaltam  ez ügyben és ajánlottam, bogy ezen 
alap fordittassék  a fennjelzett  czélra, még pedig 
azért, mert az alapítók és az adakozók ezt ezen 
czélra szánták, sőt az összes erdélyi k. tanítók is 
annak idején tagsági dijt fizetlek  abba. 

A status érdemes titkárja azonban oda nyi-
latkozott. hogy azon alap nem oly természetű, mint 
a milyennek állítom, s azért azt nem is lehet a 
jelzett, czélra fordítani. 

En megigérém a titkár urnák, hogy a jövő 
status gyűlésig befogom  mutatni azt, hogy igen is 
olyan természetű. 

Érveim a következők: 
A gyergyói s igy a többi esperesi kerülethez 

is 1857-ben május hó 24-én 1351. püspöki szám 
alatt „de peusionali instituto ludirectorum" egy 
közlevél küldetett, melyhez mellékelve van D. X. 
A. és B. alatt négy tabelláris kimutatás is, a me-
lyek közül a D. feltűnteti  a „Tabbellam pro com-
pulandi taxis minoribus in redemlionem amniarum 
nymbolarum usqne finem  anni 1855" ; az X. ki 

jmint a mit a status kezel, az onnan bizonyítható 
hogy a statusnak 1877. július hó 18-án tartól* 
gyűlésében felvett  jegyzőkönyvében a nagyméltó-
ságú kultuszminisztei hez tett felterjesztésben  egye-
bek között ez áll: „Mi éreztük legjobban az ily 
irányú intézkedésnek fontosságát  és szükségét s 
éppen ezért már jóval az 1875. XXXII-ik törv. 
czikk megalkotása elölt gondoskodtunk egy nép-
tanítói nyugdíj alap létesítéséről, a mely bála érette 
egyházmegyénk nagy nevű föpásztorai  és más jó-
tevők áldozatkészségének, nemes missziójának be-
töltésére máris jelentékeny összeggel rendelkezik". 

3. Hivatkozhatom még az 1876-iki status-
gyűlés jegyzőkönyvére is, melyben az erdélyi róm. 
katb. gyinn. és képezdei tanárok, néptanítók és 
tanítónők, nevelők és nevelőnök nyugdíj-alapjának 
szabályai foglaltatnak.  Itt a „bevezetés" és a 
nyugdíj s gyámpéuztár jövedelmei" szakaszában 
részletesen felsoroltainak  azon források,  melyek a 
nyugdíj jövedelmeit képezik s ezek kőzött harma-
dik c) az erdélyi róm. kath. normális és népta-
nítók nyugdíj-alapjainak jövedelmei : negyedik d) 
„az erdélyi róm. kath. püspök megyei róm. taní-
tóknak az erdélyi fehérvári  káptalan ke/.eléde alatt 
lévő nyugdíj alapjából folyó  jövedelmei." 

Ezen három felhozott  adat is meggyőzhet 
minket arról, hogy ezen alaphoz csakugyan van 
jogosultságuk az összes erdélyi róm. kath. k.-ta-
nitöknak; s ha igy van, akkor az egyébre nem 
is for>l\thaló,  mint arra, hogy azokii'k, kik mint 
kántorok nyugdijaikból az államnál elüttetlek, itthon 
a statusban biztosittassauak. 

Indítványom tehát, hogy a gyergyói papság 
küldjön feliratot  püspök ur ö exczellencziájához 
és a status gyűléshez és kérje, miszerint kegyes-
kedjék magas figyelmébe  venni kántorainknak vá-
zolt helyzetét a még a jövő status gyűlésen gon-
doskodjék káutoraink nyugdíj intézetének felállí-
tásáról 8 a mennyiben azon 55 ezer forint  e czélra 
fordítható,  rendelje azt ezen intézmény megalapí-
tására. 

Ajánlom indítványom elfogadását. 
H a t á r o z a t . 

A korona gyűlés az indítványt egész terje-
delmében indokaival együtt magáévá teszi és ha-
tározza, hogy küldjön a gyergyói papság egy fel-
i'-atot püspök ur ő exczellencziájához és a status 
gyűléshez, melyben kérje, hogy kegyeskedjék egy-
házmegyei kántoraink nyugdíj-intézetét a status 
kezelése alatt levő úgynevezett „elemi i s k o l a i 
t a n i t ó i n y n g d i j-a 1 a p b ó 1" és a nyugdíja-
zandó kántorok befizetéséből  felállítani:  Határoz-
tatik továbbá, hogy az összes esperesi kerületeket 
ez ügyhöz való csatlakozásra felszólítsa. 

Remélhető, hogy egy ily fontosságú  ügy a 
statusnál kellően méltányolva lesz és szerencsés 
megoldás által lehetővé lesz téve, bogy tisztességes 
hosszú szolgálatuk után a kántorok mint ilyenek 
is élvezhetik a méltányos nyugdijat. 

Nevezetes volt még a gyűlésnek 7-ik pontja, 
melyen bemutattatott a megyei alispán ur által 
készített, a mostani viszonyoknak inkább megfelelő 
uj kepe szabályzat, melyhez a papság is vélemé-
nyével hozzájárult s most már intézkedés történt, 
hogy azaz egyes hitközségek tanácsai által elfo-
gadtatván piispök urunk ö eiczellencziájához meg-
erősítés végett felterjesztessék. 

Ez is egy lépés arra, hogy az annyi bajt 
okozó kepe ügy idővel — autonomiánk keretében — 
egyházmegye szerte rendeztessék. 

Gyűjtés Veres Lajos feltalálására. 
Ujabban dr. Fejér Antal 2 frt.  Szász Lajos 

adóhivatali pénztárnok 1 frt.  Eddigi gyűjtés össze-
sen 7 frt. 

a z 

mutatja az „N. N. esperesi kerületben az erdélyi 
megyebeli róm. kath. tanítók éneklők nyugdíj 
intézetének a szabályok értelmében fizetők  név 
sorát" ; az A. felsorolja  „az erdélyi tanitó és ének 
lői róm. kath. nyugdij-intézet alapjának jelenlegi 
állását" ; a B. pedig feltünteti  azt, hogy a gyer-
gyói diBtrictusban 1855-ben „ad institum pensionale 
subscripseruot pro Classe secunda omnes Cautores 
Gyergyoenses; pro Classe tertia omnes Campana 
tores sen Adiuncti". 

Tehát ezen kimutatásokból kitűnik, hogy az 
erd. egyb. megyének előbb létezett ilyen nyugdíj-
alapja 20 esztendővel, mint az államnak; hogy 
ezen nyugdij alap nem 69. k.-tanitóé, hanem az 
összes erdélyi róm. katb. k.-tanitóé. 

2. Hogy pedig e nyugdij alap nem lehet más 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 

csik-szeredai Jakab Béniámot a bomonnai állami 
faipari  szakiskola segédtanítóját ugyanazon isko-
lához rendeB tanítóvá nevezte ki. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
Rakottyáson állomásozó, egerbf  gyi születésű Jancsó 
Vazul csendőr vezetéknevének „Váradi"-ra kért 
változtatását engedélyezte. 

— Érettségi vizsgálatok. A csik-somlyó 
főgymnasiumnál  az Írásbeli erettségi vizsgálat a 
mult héten folyt  le, mely mind a 28 maturáns 
részére kielégítő eredménynyel végződött s igy 
valamennyien szóbeli vizsgára bocsáttattak. A szó-
beli vizsgálatok Kuncz Elek tankerületi főigazgató 
elől ülése mellett tegnap kezdettek meg, melyeknek 
sikeres kimenetelét tekintettel a fink  évközi elő-
baladására reményleni lehet. 

— A Pünköst előtti országos vásár. 
Csik Szereda vurosban mnlt bó 25—28 napjain 
zajlott le, mely különösen a baromvásárt illetőleg 
a gyengébbek közé tartozott, igy nevezetesen a 
piacz-vámszedők csalódtak nagyon a reménylett 
bevételben. Az állatvásár lanyliaságát nagyban 
előidézte a folytonos  esőzés s az a mérhetetlen 
sár és tücsök, mely a barompiacztért hozzáférhe-
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tetlenné tette. — E miatt majdnem felényi  állat 
hajtatott frl  a vásárra, mint kedvezőbb idők al-
kalmával szokott történni, s bár idegen vevők 
szép számban jelentek meg, előadta maját az az 
eset is, hogy ezek kőzöl némelyek a sártengertől 
megirtózván, a mint megjöttek, azon módon el is 
ntaztak. Mindazonáltal a kinőtt és szebb ökrökre 
a kereslet s igy a vétel is elég nagy volt. Több 
gyergyóvidéki marhakereskedő vásárolt össze na-
gyobb száma ökröket a havasi legelőkön való 
hizlalás végeit; sőt a királyhágón tuli részekbe 
s nevezetesen Ivánka László pátkai uradalma ré-
szére is vasnton 33 pár ökör szállíttatott el, 
220—260 irt árban, mi a vizsgálati és szállítási 
költségekkel egyfitt  párnnkint a 300 frtot  is elért». 
A belső piacz árukban gazdag, de a vételben 
szintén gyenge volt, bár az idő az esőben szüne-
tet tartott. Csizmadiák és czipészek szokatlan 
nagy számban Állítottak elő készárukat, melyeknél 
a kereslet és vétel inkább az utóbbiakra szorít-
kozott, minthogy ma már a nép alsóbb rétegéből 
is külöuösen fejérnépek  csizma helyett czipőt vi 
selnek. Kész férfi  ruha, valamint a női rnházati 
czikk is bőven volt, de meglátszott a vételnél a 
barom vásár gyengeségéből származott pénzhiány, 
mely a kereskedőket nem elégítette ki. Jobb üzle-
tet a mézeskalácsosok csináltak, kik a hon vára-
kozó gyermeksereg a legkedvesebb vásártárgyait 
állítják elő. 

— Ezüst mise és beigtatási ünnepély. 
Csik-Szentdomokos egyház községében valóban fé-
nyes ünnepély folyt  1897. május 23-án le. Ugyanis 
ezen a napon tartotta főtisztelendő  Varga Ferencz 
plébános ur kettős ünnepélyét tudniillik pappá szeu-
teltetéséuek 25 éves jubileumát és beigtatási ünne-
pélyét. A zöldágakkal ós virágokkal díszített egy-
házba délelőtt 10 óra után indult élén a feszülettel 
énekek zengése mellett a plébániai lakból a fótisz-
tolendő papság. A templomban a beiktatási funk-
cziót a kerületi fóesperes  Murányi Kálmán ur 
végezte szép beszéd kíséretében, inire főtisztelendő 
Haucz János csik-nagyboldogasszonyi plébános ur 
felolvasta  a magas püspöki leiratot. A jelvények 
ünnepélyes átadása után a jubiláns lépett a szó-
székre, hogy elmondja meghutottan egyházi boszé-
deinek egyik legszebbikét. Ezután .Te Deum"-mal 
megkezdődött a mise, a melyen mint Manuduetor 
főtisztelendő  Murányi Kálmán ur szerepelt, 
assisstensek pedig a csik-szenttamási és madarasi 
plebáuos urak, czeremoniárus K a u c z János plé-
bános ur voltak. Ott voltak továbbá Botli Ferencz 
kanouok ur, kanonoki ornátusban, F e r o n c z y 
Károly gyergyó-szeutmiklósi esperes ur, a csiosói, 
tuploczai s még számos lelkész urak is. A szép 
egyházi szertartásnak csak ugy két óra felé  lett 
vége, mire a plébániai lakban következtek a tisz-
telgések és erre következett a mintegy 40 teríték-
ből álló ebéd. Ebéd alatt először a jubiláns emelt 
poharat az erdélyi püspök ur ó nagyméltóságára, 
később Murányi Kálináu és a többi urakra is. 
Eléuken fűszerezték  nz ebédet B o t h Ferencz ka-
nonok ur ő nagyságának többször jóizii humorral 
ékeskedő tóasztjai. A polgári osztályból igen sokan 
voltak jelen, köztük a jubilánsnak több iskolatársa, 
a kik közül B a r t h a Ignácz kir. ügyész és Szé-
kely István in. kir. posta- és távírda felügyelő  a 
barátság egész melegével ecsetelték többszörös él-
jenek közepette a baráti szeretet fogalmát,  sót az 
utóbbi még egy általa szerkesztett reuiek latin vers-
sel lepte meg a társaságot. Káduly Benjámin helyi 
rém. kalh. kántortanító pedig sikerült beszédben 
köszöntötte fel  a Jubillánst, mint a helyi iskolák 
igazgatóját. Azon számos barátja az ünnepeltnek, 
kik az ünnepélyen személyesen részt nem vehettek 
Bürgünyileg és Bzáinos levelekben fejezték  ki sze-
renesekivánataikat. Az ünnepély végig derült liaugu-
latban a késő esti órákig tartott. Murányi Kál-
mán felcsiki  fúesperes  ur e nap emlékére a felcsíki 
papság nevében 2f>  frt  alapítványt tett, melyet a 
jubiláns ur szintéu 25 frttal  toldott meg. Botli 
kanonok ur és F e r e n c z i esperes urak pedig szép 
ajándékkal lepték ineg a jubillánst. 

— Színház. Deák Péter színtársulata a 
Csillag vendéglő nagytermében kedden, folyó  hó 
1-éir kezdette meg előadásait bérletszünetben 
mérsékelten felemelt  helyárak mellett a Gyimesi 
Vadvirággal. Az előadásról természetesen nem 
referálhatunk,  mert ez lapunk zárta után folyt  le. 
A második előadás bérletben D a r á d és Du-
r â n d lesz, mely a budapesti vígszínházban oly 
nagy hatással adatott elő. ázntán pedig sorra 
kerülnek a budapesti színházak újdonságai, me-
lyeket a közönség nagy részének még nem volt 
alkalma látni s melyek szinrehozása mind a tár-
sulat s igazgató igyekvéséről tesz tanúbizonyságot, 
hogy a publicam igényének minél nagyobb mér-
tékben megfelelhessenek.  Különben jövő számunk-
ban bővebb alkalmunk lesz írni agy magáról a 
színtársulatról, mint műsoráról is. 

— MeghivÓ. A gazdasági egyesület mező-
gazdasági szakosztályának tagjait, a szakosztály által 
junius hó 3-án délelőtt 9 órakor irodámban tartandó 
ülésre van szerencsém meghívni. Az ülés tárgyai 
lesznek: 1. A szakosztály megalakulása (elnök és 
előadó választás). 2. Intézkedés a cséplőgép átadása 
és átvételéről. 3. Az igazgató választmány által ki-

adott szabályzat értelmében a cséplőgép idei munka-
programmjának megállapítása és gépész felfogadása 
iránt intézkedés. Csik-Szereda, 1897. május 29-én. 
Mihály Ferencz, e. alelnök. 

— A vetések állása Csíkban. Az egész 
tavaszon, de különösen május hóban tartott esős idő-
járás az országban mindenfelé,  s nálunk a megyé-
ben is sok kárt okozott. Ennek következtében a leg-
több helyen a jobb őszi vetések eldüledeztek s kü-
lönösen az árpák lesárgultak. Ha az időjárás t o -
vábbra is igy tart, a terményhez gyenge kilátás lesz. 

— Fürdőmegnyitás. A zsögödi fürdőt 
mint biztos forrásból  értesülünk e hó 7-én (Pün-
kösd második napján) fogják  megnyitani, mely 
időtől kezdve a fürdő  az üdülést és javítást ke-
reső vendégeknek rendelkezésére fog  állani. A 
vendégeknek a fürdőre  leendő ki- és beszállítását 
a tulajdonos által fenntartott  két társa-kocsi 
fogja  eszközölni, mely Ci.-Szereda és Zsögöd-fürdő 
között — kedvező időben — minden félórában 
közlekedik. Azon vendégek részére kik fürdés 
végett a félegy  órai vonattal utaznak a fürdőre, 
a délntán 2 órakor Cs.-Szeredába induló társas 
kocsi fog  rendelkezésre állani. 

A megnyitás a cs.-szeredai zenekar közre-
működése mellett tánczmulatsággal lesz egybe-
kötve, mely nagyszerűnek ígérkezik annál is in-
kább mert ez lesz városunk közönségének első 
tavaszi mulatsága. 

Jó természetes borról és ízletes ételekről a 
fürdő  vendéglőse gondoskodik. Ajánljuk ezen ke-
délyesnek ígérkező mulatságot a n. é. kö/.önség 
figyelmébe. 

— Önkéntes halál. Csik-esekefalvi  Bodó 
Ferdinánd ápril 24-én a háziak tudta nélkül isme-
retlen okból hazulról eltűnt. Sok ideig nem lehetett 
hírt hallani felőle,  mígnem május 4-éu Nagy-Kiiküllő 
megyében Ugra községben az Olt vizéből ki nem 
fogták.  A család tagjai a visszamaradt ruhákról meg-
állapították az azonosságot. Az öngyilkosságnak 
semmi okát nem tudják adni, ha csak az illetőt 
búskomorság nein vitte e lépésre, n mire hajlama volt. 

— Egy hires kártya vető sorsa. Drékn 
Qábor öreg oláh egész Gyergyóban ismeretes volt 
hires kártyavetéséröl és jövendöléséről. Ezzel töl-
tötte egész életét H faluról-falura  járva, ezzel ke-
reste kenyerét. Sokaknak vetett szerencsét és jó-
solt örömet, bajt; az embereket nyomára vezette 
a libatolvajoknak, sőt a halál titkaiból is tudott 
jósolni, — de csak másoknak; azt azonban egy 
fél  órával sem tudta előbb sejteni, hogy vele uii 
fog  történni. A mult héten épen Várhegyen jósolta 
az oláhoknak a szerencsét s vissza készült Töl-
gyesbe. Mielőtt azonban elhagyta volna a falut, 
pihenni betéit egy félszer  alá, hol május 20-án 
halva kapták. A oészüjében 3 rend kártyát talál-
tak ; az orvosi vizsgálat szivszélhüdést állapított 
meg. 

— Halál munkaközben. Gyergyó-sala-
mási emberek a Tinuva fenyvesben  a mult hét 
egyik napján lutajfa  döntéssel foglalkoztak.  Noha 
a gyergyói munkások elég ügyesek a fák  ledön-
tésében, néha azonban megesik, hogy nem tudják 
jól kiszámítani, merre fog  a szálfa  dőlni, és ilyen 
kor kisebb-nagyobb szerencsétlenség történik a 
munkásokkal. Igy jártak a salamási emberek is, 
kik éppen egy hatalmas fenyőfa  ledöntésén fára-
doztak s a fa  oly szerencsétlenül esett közéjók, 
hogy Czárán János nevü 21 éves legényt a leesett 
fa  agyonütötte, más kettőt pedig súlyosan meg 
sebesített. 

— Holttest a Marosban. Bányász Imre 
gyergyó-ujfalvi  lakos május hó 19-én véletlenül a 
Marosba esett s a sebes ár oly hirtelenül magával 
sodorta, hogy minden kutatás daczára sem talál-
ták fel.  Egy hét múlva a szerencsétlenül járt 
ember hullája egy inalom gátjánál akadt meg s 
Bartns Antalné véletlenül itt találta meg. 

— Véres verekedés. A Csik-Szt-Miklós 
és Taplocza közötti nton a delnei kápolna körül 
Mágori Bálintot vivő Bara Albert s Albert Ger-
gely kocsisok valószínűleg az elsőség felett  össze-
kaptak, mire Albert Gergely ostorával átcsapott 
a másik kocsira, de véletlenül Mágorit találta. 
Erre Bara Albert kocsis leugrott a kocsiról, neki-
ment Albertnek s őt zsebkésével össze-vissza 
szurkálta, agy hogy az több helyeu veszélyesen 
megsebesült. Hir szeriut az ütés miatt felbosz-
szankodott Mágory biztatta volna kocsisát, hogy 
vegyen bosszút Gergelyen, de ezen állítás Mágory 
előadása szerint teljesen valótlan. A késelő ko-
csist különben a csendőrség később letartóztatta, 
ki tettét be is vallotta, mire bir szerint szabad-
lábra helyezték, természetesen megindítván ellene 
a vizsgálatot. 

— Tüzeset. Csik-Madéfalván  májas 23 án 
Lőrincz József  birtokos csűre leégett. A tűz gon-
datlanságból származott, a kár körülbelül 160 
Írtra rag. 

— Kerestetik egy csikmegyei szüle-
tésű okleveles gépész gőzoséplögép mellé. 
Hol ? A kiadóhivatal megmondja. 

T. olvasóinknak ajánljuk Benedek Gá-
bor és Testvére órás és ékszerész czéget (alapít-
tatott 1867-ben, Budapest, Kossuth Lajos utcza 17)' 

hol menyasszonyi éa alkalmi ajándéktárgyak, vala-
mint legszebb kivitelű arany- és ezüstáruk, ékszer, 
óra, asztali készletek stb. rendkívül dos választék-
ban legolcsóbban kaphatók. Vidéki megrendeléseket 
ez az elsőrangú czég különös gonddal intés el. Ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 6-S 

K Ö 2 € ) 4 Z D A t ) Í G és I P A R . 
A járási mezőgazdasági bizottságokhoz. 

Több gazdatársunktól értesítést vettünk ar-
ról, hogy némely szárazabb réteken és kaszálókon 
kisebb-nagyobb területen a fű  gyökerestől kipusz-
tult s igy e helyeken egészen kopár helyek tá-
madtak. Több ilyen foltot  megvizsgálva azoo ta-
pasztalatra jöttünk, hogy azt a cserebogár elsza-
parodott álezája okozza, mely a fű  gyökereket ki-
pusztította. Ezen álezák (pajorok, csimaszok) egy 
két ujjnyi mélyen seregestől ellepték az ilyen he-
lyeket. 

Mintán a cserebogarak nagymérvű elszapo-
rodása más gazdasági takarmányokra nézve is 
veszélyessé válhatik s miután ama kipusztított 
foltok  ez évben még nagyobbodni foguak,  igen 
ajánlatos, hogy a kellő védekezés az egyes tulaj-
donosok által most azonnal végrehajtassák. Az 
irtásnak legegyszerűbb módja, ha a föld  felásatik 
vagy felkapáltatik  s az álezák felszedetnek  és 
megsemmisíttetnek. A felszedett  álezákat oda 
lehi-t adni a szárnyas állatoknak különösen a 
pulykáknak. 

A felásott  és az álczáktól megtisztított föld 
fűmaggal  behintendő. Tisztitolt fűmag  híján tel 
lehet használni a fúltok  bevetésére a szénás ket-
reezben lévő hulladékot (széna marhát) is. 

Felkérjük tkts. Elnök nrat, hogy a fenneb-
birkre járása gazdaközönségét minél sürgősebben 
és minél szélesebb körben figyelmeztetni  szíves-
kedjék, hogy a foltok  bevetését a gazdák még 
most a tavasz folytán  eszközölhessék. 

Csik-Szereda, 1897. májas 1-én. 
Becze Antal Nagy Imre 
alispán, elnök. közgazdasági előadó, titkár. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t . 

B. A. Beküldött tudósítását nem közölhetjük, mivel 
már mnlt számunkbau megjelent De bölfinben  is nagyon 
szűkre szabott terünk nem engedi, hogy egyes gyűléseken 
elmondott beszédeket azúszerint küzőljflk 

Verebesinek. Czikke elkésett, mert más kézből kap-
tunk tudósítást, melyet közöltünk is. 

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- és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hibaigazítás. 
Lapunk mult szániában közölt 200/1897. 

vli. sz. árverési hirdetményben tévedésből 
csikcsekefalva  helyett csikszentkirály 
szedetett; tehát az árverés nem cs.-szentkirá-
lyon, hanem Csik-Csekefalván  1897. 
junius hó 5-én fog  megtartatni. 

Sz. 44K>/897. 
II. ai 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai kórházi orvosi állás nyugdí-

jazás következtében megüresedvén, arra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen évi 600 frt 
fizetéssel  és nyugdíj jogosultsággal összekötött ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
9. §-ában megjelölt minősítést igazoló bizonyit-
ványnyal fölszerelt  kérvényeiket a vármegye főis-
pániához méltóságos Mikó Bálint árhoz czimzetten 
legkésőbb folyó  ÓV junius 5-ig terjeszszék be. 

Csik-Szeredán, 1897. évi májas hó 13-án. 
Alispán helyett: 

1 - 2 
Mihály Ferenoz, 

főjegyző. 

Szám 1205—1897. 

Hirdetmény. 
Arról hogy Gy.-Remete község a határában 

fekvő  és tulajdonát képező Várhegy községen 
felül  a Maros folyótól  8 klmtnyi távolságban levő 
„Fagyeczeli" erdőből fensőbb  hatóságilag eladásra 
engedélyezett 40 kat. hold területen található 



J n i . C S I K I L A P O K . m. 

épités és kereskedelmi czélra alkalmas alábbi 
famennyiség  kihasználása a megyei törvényhatósági 
bizottságnak 1443—1897. szám alatt kelt hatá-
rozata értelmében a Gy.-Rernete község hivatalos 
házánál 1897. évi junius hó 14-An délelőtt 9 óra-
kor megtartandó nyilvános árverésen elfogadatni. 

írásbeli szabályszerű bélyeg és megfelelő 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok is a szóbeli 
árverés megkézdéséig elfogadtatnak. 

Eladatik a következő fenyőfa  mennyiség: 
20—30 cmterig átlag és kereken 1900 m3 

31-40 , „ „ 3700 m* 
41-100 „ „ „ 6100 m3 

s áruk a korábbitól eltérőleg 10°/p levonás után 
köbméterenkint a legkisebb átmérőnél 54 kr, a 
középsőnél 1 frt  17 kr, s a nagyobbaknál 2 frt 
16 kr, tehát együtt és összesen 16371 frt  kiki-
áltási árral állapittatik meg. 

Árverezni szándékozók tartoznak a kikiál-
tási ár 10°/0-át bánatpénzül letenni. 

Az általános feltételek  a remetei községi 
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bete-
kinthetök. 

Községi elöljáróság. 
Cyergyó-Remete, 1897. május 28. 

Varga Imre, 
k. biró. 

M. Deák Pál, 
jegyző. 

Sz. 5194/1897. 
I. a. i. 

Hirdetmény. 
A vármegye közigazgatási bizottságának 

1897. évi április hó 12-én 387—397. kib. szám 
alatt hozott határozata értelmében a szereda-töl-
gyesi törvényhatósági közút 3—23 km. szakaszára 
folyó  évben 470 drb kétköbméteres kavicshalom 
szállítandó ki. 

Ezen összesen 1807 frt  költségösszegre rugó 
munkálat kivitelének biztosítása czéljából folyó 
évi junius 11-ik napjának délelőtt 9 órájára ismé-
telten és zárt ajánlati versenytárgyalást hirdetek 
s versenyezni óhajtókat felhívom,  hogy a fentebbi 
munkálat végrehajtásának elvállalására vonatkozó 
zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 9 órájáig 
hozzám annál is inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezetteket figyelembe  nem 
fogom  venni. 

Az ajánlathoz az engedélyezett költségösszeg 
5°/„-kának megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

Ajánlat tehető az egész munkálatra vagy 
annak csak egy részére is. 

A részletes feltételek  a megyei alszámvivő-
nél a rendes hivatalos órákban naponkint meg 
tekinthetők. 

Csik-Szeredán, 1897. évi május 21-én. 
Becze Antal, 

1—2 alispán. 

Sz. 7261—1896. plg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira 
Csik-Szentsimon község határában kisajátitatt, Ve-
ress József  és társai tulajdonát képező s a kisa-
játító által beadott kivonatos kisajátítási összeírás-
ban foglalt  ingatlanokra nézve a kártalanítási el-
járást elrendelte, annak határnapjául 1897. évi 
junius hé 16-ik napjának d. e. 9 óráját Csik-Szent-
Simon községébe a helyszínére kitü.ite, ezen határ-
napra a kisajátított és a kivonatos kisajátítási ösz-
szeirásban foglalt  tulajdonosokat, úgyszintén a kis 
korúak törvényes képviselőjét egyenkint külön meg-
idézte és az esetleges távollevők vagy ismeretlen 
tartózkodásunk számára gondnokul dr. Kánya Já-
nos csíkszeredai ügyvédet kinevezte. Figyelmeztet-
nek az érdekeltek, hogy elmaradásuk a tárgyalás-
ról a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges hatá-
rozatot nem gátolja s hogy az egyéni külön érte-
sítésnek elmaradása, vagy a tárgyalásról elmara-
dás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1846. deczember 22-én. 

O y á J Í á e L á S Z l Ó , 
elnök. 2—3 

Csik-Tusnádfürdőn 
Erdélyrész legregényesebb vidékén, Csikmegyében, 
óriási fenyőerdők  között fekvő  gyógy- és üdülő 
chimatikus fürdőn,  vasúti állomással, fürdő  idény 

junius 15-étől szeptember 15-éig 
nyilvános árverés 

utján 1897. májas 30-án d. e. 9 órakor a 
fürdő-igazgatóság  irodában három egymást 
követő évekre bérbe adatnak: 

1. A díszesen épült és berendezett „Uj Gyógy-
csarnok" vendéglője Ae kávöháza mellékhelyiségek-
kel, pinczékkei, jégveremmel, kikiáltási ár 3200 frt. 

2̂ _A „Fürdők", ideges, hypochondricus, iva-

rilag gyengült betegek számára 4 nagy tiikör-
fürdö,  4 hideg szalon fürdő,  1G porczellán meleg 
kádfürdő,  Czerniczky-féle  melegítő készülékkel és 
a mai kor kívánalmainak megfelelő  berendezéssel 
és a mostan ujonan épült Nagy-Konyhasó, vasoxyd 
é* jodtartalmánál fogva  23° melegséggel, különösen 
görvély, bujakor és csúzos bántalmak ellen bámn 
latos gyógyhatással biró „Rezsö-fürdö"  3000 frt 
kikiáltási ár mellett. 

Árverezni szándékozók a feltételeket  meg-
tekinthetik az igazgatósági irodában Csik-Tusnád-
fürdőn. 
â—3 A fürdő-igazgatóság. 

Sz. 891 — 1897. tkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közliirré teszi, hogy Solnay 
Sándor csikszentmártoni ügyvód végreliajtatónak, 
csikmenasági Incze Qáborné szül. Tompos Juliána 
végrehajtást szenvedő elleni 500 frt  tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék a (csikszentmártoni kir. járásbí-
róság) területén lévő Csikmenaság községben és 
halárán fekvő  a csikmenasági 124. sz. tkvben A 
f  229/2. hrsz. kert 4 frt,  239., 240. hrsz. kert, 
241. hrsz. faház  163 frt,  978.2. hrsz. kert l frt, 
1872. hrsz. szántó föld  2 frt,  1927. hrsz. szántó 
föld  2 frt,  2079. hrsz. szántóföld  1 frt,  2406/,. 
szántóföld  1 frt,  2630. hrsz. szántóföld  3 frt.  2703 
hrsz. szántóföld  2 frt,  2750. hrsz. szántóföld  2 fi  t. 
3330/,. hrsz. szántóföld  2 frt,  4148 hrsz. szántó-
föld  3 frt,  4515. hrsz. szántóföld  I frt,  5723/2. 
hrsz. szántó föld  1 l'rt, 5803. hrsz. szántóföld  4 
frt,  5902. hrsz. szántóföld  7 frt,  5991. hrsz. ka-
száló 5 frt,  C342/s. hrsz. szántóföld  1 frt,  8674/2. 
hrsz. kaszáló 4 trt, 8828. hrsz. kaszáló 12 frt, 
8832/2. hrsz. kaszáló 5 trt. 9210. hrsz. kaszáló 14 
frt,  9325/2. hrsz. kaszáló 7 frt,  9363., hrsz. ka-
száló, 9367/,. hrsz. legelő 5 fit,  9468. hrsz. ka-
száló 3 frt,  9746. hrsz. kaszáló 4 fi  t, 9767. hrsz. 
hrsz. kaszáló 3 frt,  9774.. 9860. hrsz. legelő 7 
frt,  10742/2- hrsz. kaszáló 4 frt,  10801., 10802, 
hrsz. kaszáló 5 frt,  1099ó. hrsz. szántóföld  3 Irt. 
11050. hrsz. szántóföld  5 frt,  11150/,. hrsz. szán-
tófőid  1 frt,  U606.hrsz. szántóföld  1 frt,  12175. 
hrsz. szántóföld  9 fit,  13347. hrsz. szántóföld  2 
frt,  13794. hrsz. szántóföld  3 frt,  14550. 

hrsz. kaszáló 8 frt,  15194., 15!3I. hrsz. 
szántók 5 frt,  16033. hrsz. kaszáló 5 frt,  s az 
összes ingatlanokra az árverés összesen 320 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1897. évi junius hó 9-ik napján délelőtti 9 órakor 
Csikmenaság község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktesieokint 10'/«-át vagyis 
összesen 32 forintot  készpénzben, vagy az 1881. 
LX. törvényczikk 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 bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tkkvi hatóság. 
G's.-Szentmárton, 1897. márczius hó 9. 

Gagyi Dénes, 
alliiró. 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 
M „ B a r á t I t a - i 

czimü növényszer gyomor-likör készítményem. 
Székrekedés, étvágytalanság és az 

ebből eredő bajok ellen. 
Egy üveg ára 40 és 80 kr. 

Kapható Ceik-Szereda és Gyergyó-Szentmlklós 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Hm.-Vásárhely, Arpád-ntcza 12. 

Z e n k e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és osst. csész. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 3-10 

Női diszkalapok és női felöltök  nagy raktára. 

i 

Mélyen k n i 
május hó 25-étől junius 25-éig 

a tisztelt városi és vidéki közönségnek becses figyelmébe  ajánlóin, úgymint: 
ezelőtt 6 frt  20 kr, most csak 
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vég 30 rőf  *U sziléziai vászon ezelőtt 6 frt  20 kr, most csak 4.50. 
„ 30 „ 4/4 Creasz vászon „ 6 „ 40 „ „ „ 4.70. 
„ 30 „ 4/i igen jó házi vászon „ 7 „ 60 „ „ „ 5.95. 
» 30 , Vt igen jó congo „ „ 7 „ 60 „ „ „ 5.95. 
„ 30 „ V-t I- rendű liliom „ „ 8 „ 70 „ „ „ 7.20. 
„ 30 „ 4 / t Rumburgi vászon „ 9 „ 50 „ „ „ 7.50. 
„ 30 „ ]/+ Schíffon  gyolcs HL. „ 7 „ 50 „ „ „ 5.75. 
„ 30 „ Schiffon  gyolcs R. „ 9 „ 50 „ „ „ 6.90. 
„ 6 lepedőre Hl* varásnélküli vászon 9 „ — „ „ „ 7.20. 
„ 30 röf  4/i rőf  sárga, kék és piros Nángin 5.85. 

.Tó mosó Kretonok 20 és 25 kr méterje. 
Jó színtartó Voálok 25 és 30 kr „ 
Jó színtartó Levantin 32, 35 és 40 kr „ 
Jó színtartó franczia  Atlasz-Satin 40 és 45 kr „ 
Jó színtartó Pigén diágonál 35 és 38 kr méterje. 

Becses látogatást kérve maradok mély tisztelettel 

B A B C S A Y K . 
első divatkereskedése Gs.-Szeredán. 

1 Női diszkalapok és női felöltők  nagy raktára. 

mwuKwaooc^ 
8 B Á J E R F E R E N C Z * 

kocsikészitő, nyerges és kárpitos 
C s l k - S z e r e d á b a n . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, hogy újonnan ala-
pított kocsi-készitő üzletemet Szilágy-Csehből ide, Csik-Szeredába helyeztem át (Csütörtök-
utcza Szabó Jáno&féln  báz). 

A legújabb divatú uj kocsik, valamint minden szakmába vágó munka csinosan, 
tartósan és jutányosán való elkészítését a legnagyobb készséggel elvállalom. 

Hírnevesebb hazai kocsi gyárainkban és külföldön  segéd koromban szerzett ta-
pasztalataimat és ügyességemet, most miut több évi önálló iparos, teljes odaadással bo-
csátom a n. é. közönség rendelkezésére, tisztelettel kérve becses pártfogását. 
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2 - 2 B Á J E R F E R E N C Z , 
koosi-késaltő. 

Nyomatott Csik Szeredában a laptulajdonos ás kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 




