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Pünkösd ünnepén. 
Midőn Jézus menybemenetele után az 

apostolok magukra maradtak és nem mer-
ték az ur igéit hirdetni, megszállotta a szent 
lélek az apostolok gyülekezetét és az ő ma-
gasztos sugalmazása folytán  egyszerre bátor 
és hittérítő szónokok lettek s az egész vi-
lágon kezdték terjeszteni vallásuk elveit. 
Ezen a csodával határos cselekménynek 
dicsőítését ünnepli az egyház minden évben 
pünkösd ünnepén 

Váljon Magyarországra nézve is az 
idei pünkösd politikai terén lesz-e ilyen em-
lékezetű ünnep ? Váljon van-e olyan valami 
a levegőben, mely íelvilágositja az elméket, 
összehozza a nemzet fiait,  hogy ujult erővel 
kezdjük meg azt a munkát, mely alig kez-
detett meg s melynek befejezése  olyan égető, 
értjük alatta a magyar állam magyar nem-
zeti állammá átalakítását, vagy helyesebben 
annak ilyenül való megőrzését. 

Sok ezerszer ismétlődött már a magya-
rok történetében a pártoskodás viszálya, 
de majdnem ugyanannyiszor minden nagyobb 
veszély alkalmával összeforrott  a nemzet s 
egyesült erővel helyreállította a viszály ál-
tal okozott bajokat. Most is Magyarország 
politikai élete eléggé szét van dúlva a kü-
lönböző pártoskodások alatt, de közéig a 
nagy veszély is Ausztria felől.  Egyrészt 
ottan igazságtalanul és minden alap nélkül 
olyan kvótát akarnak a magyarok vállaira 
rakni, mely leroskadásunkat fogja  okozni ; 
másrészt pedig megtámadták Bécsben magát 
az alkotmányos életet, midőn azt úgyszól-
ván lehetetlenné tették. Két oly nagy ve-
szedelem, mely ellen nekünk Magyarország-
nak erősen kell védekeznünk és e végből 
lehetőleg össze csoportositani, együvé hozni 
kell az eddig különböző helyeken működő 
erőket. 

A kvóta kérdés valóban nagy felfor-
dulást idézett elő Ausztriában, ugy hogy a 
kiegyezés keresztül vitele ott teljes lehetet-
lenség. Ámde ugy az osztrák, mint a ma-

gyar kormány ezen a bajon közös egyet-
értéssel akként vél segíteni, hogy egy évre 
szóló provisóriumot kötnek, vagyis egy évig 
meghosszabbítják a jelenlegi állapotokat. 
Csakhogy Badeni most is gazda nélkül tette 
meg a számítást.. Az osztrák birodalmi gyű-
lés nem akarja a provisóriumot sem meg-
szavazni. Már pedig törvényes állapot nél-
kül csődbe kerül az alkotmányos élet. Ezt 
azonban Magyarország nem hagyhatja, sőt 
maga a királyunk sem engedheti. 

Nem hisszük, hogy valami nagyot csa-
lódnánk, ha azoq állítást koczká'/.tatjuk, 
l ogy a magyar erők egyesítését óhajtja 
maga a felség  is. Midőn a magyar tisztkép-
zést magyar nevelési alapon a tiszti aka-
démia felállítása  által lehetővé tette, ez ál-
tal nem csak azt éri el, hogy erős honvéd 
tisztikart kap és a közös hadseregben a 
magyar elemnek, mint kiváló kato.iai erő-
nek térfoglalást  enged, hanem módot nyújt 
a nemzeti pártnak is, hogy erőit a közszol-
gálat rendelkezésére bocsássa. Ausztria és 
Magyarország mai viszonyai között el lehet 
mondani, hogy szerencse, ha a széthúzó 
Ausztria mellett egységes és erőss Magyar-
ország van. A magyaroknak tehát egysége-
sen és erősen kell fellépni,  hogy valaho-
gyan Ausztriában szét ne zülljön az alkot-
mányos élet. Az a zűrzavar, mely most ott 
van könnyen lecsendesedik, ha áldozatul 
dobatik Badeni politikája. Ez a politika pe-
dig az alap és számítás nélküli kvóta eme-
lés Magyarországra nézve. Mihelyt az igaz-
ságos kulcs megtaláltatik ahoz, hogy ugy 
Ausztria, mint Magyarország arányosan te-
herviselési képességéhez és erejéhez képest 
járuljon a közös kiadások fedezéséhez,  meg-
szűnik egyrészt a két állam közötti torzsal-
kodás, másrészt pedig egy olyan uj alap 
lesz teremtve, melyen a megegyezést a két 
parlament nyugodtan létrehozhatja, habár 
a jelenlegi vezérlők elejtésével is. Ezen 
kulcs feltalálása  pedig nem más, mint Ho-
ránszky Nándor javaslata, mely ugy látszik 
felsőbb  helyen is tanulmányozás tárgyát képezi. 

Bármiként gondolkozzanak is a külön-
böző hatalmi tényezők, bármennyire tolo-
gassák is a láthatatlan kezek a szinfalnkat 
ide és oda, csakhogy az uralom az egyik 
vagy másik kezébe jusson vagy maradjon, 
Magyarország jelenlegi viszonyai között az 
erők összegyűjtése és egyesítése az a védő 
pojzs, mely a különböző és mindinkább fe-
nyegető veszély ellen erős és biztos oltalmat 
nyujt s részünkről mindazokat, kik e védő 
pajzst fentartani,  vagy összekovácsolni igye-
keznek, tekinthetjük a jövő embereinek. 
Ámde legyünk igazságosak éB ismerjük el 
azt is, hogy ez egyesülésre az alapot a ma-
gyar katonai nevelés lehetősége vetette meg, 
bárki volt is ennek az eszmének feltalálója 
és támogatója, az érdemeket szerzett az or-
szág és állam jövője érdekében. 

—r. 

= Csik- és Udvarhely vármegyék pénz-
ügyi igazgatójává a király Molná r L a j o s t , 
a megye főorvosának  egyik (iát neveste ki. Lapunk 
szerkesztője testvére lévén a kinevezett pénzügyi 
igazgatónak, nem tartjuk illendőnek róla éa tehet-
ségeiről nyilatkozni. Elég azt kiemelni, hogy ó ré-
gebben a csik-szeredai adófelügyelőségnél  adófel-
ügyeló helyettes, később pedig Ssékely-Udvarhelytt 
a pénzügyi Igazgatóságnál volt, honnan Budapestre 
helyeztetett át. Ót tehát a két megyében mindeaki 
ismeri. Az az óhajtásunk azonban, hogy as uj pénz-
ügyi igazgató működése alatt Boha Be felejtse  el, 
hogy a drákói pénzügyi törvények alkalmasásánál 
is akép járjon el, hogy senki magát igazságtalanul 
megterhelve ne érezze, s különösen a szekatúrák 
kerültessenek. 

- A székely vasút és a drága díj-
szabása miatt lapunk legközelebbi vezérczikkében 
panaszkodtunk és most kapjuk az értesitéBt, hogy 
az államvasutak igazgatósága főispánunk  keidemé-
nyező előterjesztése már is tett némi engedményeket. 
Ugyanis egy átirátábau a következőkről értesiti az 
üzletvezető a főispánt.  .A mi a menetdijak mérsék-
lését, illetve a csiki és a magyar állami törzshálózat 
vonalai között a menetdijaknak egységes átszámítását 
czélzó óhajtását illeti, tisztelettel értesítjük, hogy 
ezeu körülmény egyrészt tanulmányozás tárgyát ké-
pezi, másrészt a brassó háromszéki vasúttal már 
megindított, de előreláthatólag huzamosabb ideig 
tartó tárgyalás eredményétől függ,  miért is igazga-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Pünkösdi gondolatok. 

A szerkesztő nr rám parancsolt, hogy pün-
kösdi tárczát irjak. Én ugyan jobb szeretnék el-
múlásról, skepszisről, világfájdalomról  beszélni, de 
most mégis a Szentlélek eljövetelének magasztos 
finnepét  kell megénekelnem. Mert a szerkesztő 
mondta s a szerkesztőnek igaza van! 

. * • 
„Es lőn, hogy a tizedik napon, midőn mind 

a tanítványok együtt valának, dörgés hallatszik, 
mely megremegtető a házat s mindenik tanítvány 
fején  lángnyelvek alakja volt látható. És ekkor 
bételének mindnyájan a szentlélekkel". 

* 
* * 

Az én profán  tollam itt elakad. Nem tudom 
e nagy fontosságú  esemény misticzizmnsát fejte-
getni, hanem csak saját érzelmeimmel harmóniába 
hozni. 

Nem tndom, miért szeretik annyira Pünkösd 
ünnepét ? Talán azért, mert akkor ihlettetett meg 
az ember az isteni szellemmel, talán azért, mert 
e megfoghatatlan  tény, melyet érteni nem, csak 
hinni lehet, sajátságos misztikus gondolatokat 
gerjeszt vagy talán s bizonyára leginkább azért, 
mert Pünkösd a tavász poezisa? 

Bármerre nézek, csnpa feslő  bimbó, csupa 
élet, csupa szin. A nap éppen most bnvik elő 
biborköntösével a messze kékség mögül és suga-
rai enyelgve játszadoznak a harmatos gyöngyvirág 
csilingelő bimbócskáíval. A fák  rügyedző ágain 
szerelmes madárkapár bókolgat s csicsereg egy-
másDak. A világos ruhába öltözött lányok oly 
üdék, mosolygók, életkedvüek, mintha a friss  vi-
rágfakasztó  tavaszi levegő uj életet, gyöuyörteljes 
édes ábrándokat lopna a szívbe I Mindenik egy 
érdekes história, mindenik egy megragadó mese! 
Pedig talán csak ugy gondolom, hogy története 
van, éppngy, mint mikor látok egy szomorú em-
bert idő előtt megőszült fejjel,  bus sejtelem fog 
el s igyekszem kikutatni minden egyes ősz baj-
szálnak a msga történetét Mily gyönyörűséges 
életévek azok, mikor még nincs multunk, mikor 
még nincs más a hátunk mögött, mint egy-egy 
kellemesen eltöltött estély emléke vagy legföljebb 
az első szerelem aranyföstje.  Először sziporkázik, 
azután lángra gyul s ismét elhamvad. Lesz belőle 
füst,  semmi más csak füst!  A szerelmi eskü sza-
vait nem szokták márványlapokrs vésni, mert 
onnan nem tudná oly könnyen lefújni  a hűvös 
őszi szél! 

Önkéntelenül is boros világba tévednek gon-
dolataim. Én nenţ tudok a feltámadásnak  örülni, 
a mennybemenetelért lelkesedni, a Szentlélek el-

jövetelét dicsőíteni. Az én lelkem ott kalandozik 
a Golgothán s fülemben  cseng a nagy haldokló 
ntolsó szava: „Consumalum est". 

S mig a mult szenvedésein merengek, nedves, 
szürke köd borul lelkemre, ha a jövőre gondolok. 
Az emberiség jövőjére vagy a magaméra? Nem 
tudom. Chaos van előttem, ha arra nézek, fázom, 
irtózom, mikor saját képmásomat keresem benne 
s hiába kérek világot ez észvesztő labyrinthban. 
Ki lát a jövőbe? Ki tudna, ki merne tisztán, 
biztosan szólani s nem félne,  hogy Kassandra 
sorsára jut s gúnyos kétkedés, nevető hitetlenség 
lesz osztályrésze? . . 

Langyos szellő csapja meg arezomat magá-
val hozva a harmatos pünkösdi virágok mámorító 
illatát, mintha tanítani akarna, hogy van még 
virág az ágon, száz más nyilik egy helyett s mi 
az, ha egy hiányzik közülök 1 Az az egy, mely 
nekem virult! Vagy csak képzelődöm, hogy nekem 
virult. Ábrándkép volt s eltűnt, mint a napsugár, 
mint egy édes álom, mint egy csillag, mely hold-
fényes  éjszakán leszalad az égről! . . . . 

* 
* * 

Szerkesztő ur 1 ön pünkösdi tárczát kért 
tőlem. Én igyekeztem kérésének eleget tenni. 
Ünnepi toiletlbe vágtam magam, elkértem házi 
asszonyom mindkét imakönyvét azt hívén, hogy 
ily helyzetben gondolataim is ünnepiek lesznek. 

Lapunk mai számához egy fóliv  melléklet van osatolva 
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tóságunk ez idd sserint fentebb  jeliett óhajtásnak 
nem tehet eleget. Ai áruforgalomban  adandó díj-
mérséklés iránt kifejezett  óhajtásnak pedig réssben 
már elég tétetett, a mennyiben a folyó  évi 52. asámu 
vasúti és közlekedési közlönyben 363—367. számok 
alatt közölt mérsékelt díjtételekkel a dijssabásMerü 
magasabb díjtételekkel hatályon kivül helyeitettek 
s a legtöbb fontosabb  ozikkekre né»ve közvetlen és 
meglehetős mérsékelt dijtételek lettek megállapítva 
és kihirdetve. 

= A gyergyó-szentmiklósi regálé kár-
talanítás ügyében a lapunkban megjelent .köz-
érdekű interpellációra" Simon Balázs, Bereesk Sán-
dor és Márton Lajos egy hosszabb választ küldtek 
be hozzánk, melyből a következőket közöljük: Az 
interpelláló a regálé kártalanítás tulajdonosait abban 
látja megkárosultaknak, hogy mi az adóhivataltól 
felvettünk  50,000 frt  névértékű kötvényt, 8 ebből 
csak 13,000 frt  erejéig fizettük  ki az érdekelteket 
kötvénynyel, mig a többieket csak készpénzzel és 
igy ez utóbbiak nem kaptak kamatot. A tények 
azonban máskép bizonyítanak. Igaz, hogy a csík-
szeredai m. kir. adóhivataltól 51,000 frt  névértékű 
kötvényt kiosztás végett átvettünk, de ezen összeg-
ből a jogosult: 

.Népbank* részvénytársaságnak 18,603 frtot, 
.Hitelintézet* részvénytársaságnak 10,000 frtot, 
Merza és Bocsanczi uraknak 4000 frtot,  Kopacz Lu-
kács B több más uraknak 1000 frtot  s igy összesen 
33,803 frtot  s nem 13,000 frtot  — mint a czikk-
író ur mondja — szintén névértékű kötvényekben 
osztottunk ki a nélkül, hogy ez összeg után a jogos 
2°/o kezelési és kiosztási díjnál egyéb haszuunk 
lett volna. 

A még megmaradt 17,197 frt  névértékű köt-
vényt beváltás végett átadtuk a .Népbank* igazga-
tóságának s ez készpénzben annyi értéket fizetett 
érte, a mily értékben mi is az adóhivataltól átvet-
tük, vagyis a névértéket. 

Ezen beváltásból sem volt egy krajczár hasz-
nunk sem. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy e 17,197 frtot 
oly egyének közt osztottuk ki, a kik 50 frtnál  ke-
vesebb összeget kaptak s ezek, valamint Bokán azok 
közül is, kik ennél még jóval nagyobb összeget kap-
tak, készpénzben s nem kötvényekben kívánták 
magukat kielégíttetni. 

De ha 10—15, sőt talán 50—60 egyén együtt 
kap egy közös 50 frtos  kötvényt, könnyen meges-
hetett volna, hogy épen az egyszerűbb s járatlanabb 
tulajdonosok még névértékben sem tudták volna be-
váltani kötvényüket. Ismerünk rá elég példát. 

: A honvédnevelő és képző intéze-
tekről a honvédelmi miniszter által benyújtott tör-
vényjavaslat köztudomásra jutása alkalmából a fő-
ispán junius hó 9-re délelőtt tíz órára értekezletet 
hívott egybe és pedig a törvényjavaslattal kapcso-
latosan felmerülhető  fontos  megyei érdekek megbe-
szélése czéljából. Valószínűleg valamelyik alreálisko-
lának Csik-Szeredába leendő felállításáról,  illetőleg 
ennek kieszközlése végett a megye valaminő aján-
latáról helyesebben a csíki képviselők közbenjárá-
sáról lesz a szó ez értekezleten, melynek össze-
hívásáért mindenesetre köszönettel adózunk a főispán 
urnák, kinek gondoskodó figyelme  minden megyei 
érdeket felkaréi.  Ha aztán az értekezlet a minisz-
tériumnak e javaslatok előterjesztese alkalmából még 
üdvözletet is fog  küldeni, az ez alkalommal nem is 
találhat visszatetszésre még az ellenzéknél sem. 

De hiába! Bennem a pünkösdi imádság nem 
bámulatot, rajongást gerjeszt a Szentlélek iránt, 
a búcsúsok éneke nem kelti fel  bennem a bűnös 
ember megbánását, hanem elgondolva sorsomat, 
magamba szállás helyett az a profán  kérdés tola-
kodik előmbe: Miért van hát ez igy? 

Miért támadnak elménkben eszmék, melyekre 
már megszűlemlésűkkor rá van nyomva a kivihe-
tetlenség bélyege? Miért támadnak szivünkben 
érzelmek, melyek már keletkezésükkor czéltalanok ? 
Lángra gyúlnak, lobognak s mikor daemoni erővel 
ölelik magokhoz egész lényünket, egész valónkat, 
mint hideg znhany hall le rája egy gúnyos 
mosoly, egy megvető tekintet: Hiu ábránd volt, 
felejtsd  el! . . . 

De a láng mint kénes tüz, nem alszik el, 
hanem ég tovább, kiégeti a szivet, fásnltlá  teszi a 
keblet s helyén nem marad mfts,  mint egy élet-
müszer, mely érzés nélkül, gépiesen v«gzi munká-
ját, mig egy napon dobogni is megszűnik s a por-
hüvely visszaadatik ismét az anyaföldnek  1 

• 
• • 

Boldogok, kik tódnak vakon hinni, bizni és 
remélni 1 övék az élet, övék az igazság, mert 
mondá az Ur: Ego snm via veritas et vitai . . . 
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Ba a térképen végig tekintünk azon a vo-
nalon, mely határt szab a magyar birodalom és 
Oláhország között, a nemzeti politikának több 
előretolt őrszeme tűnik szemünkbe. Mind megannyi 
kis világító toronya a nemzeti kaltnrájának, mely 
egy ezeiéves ország létét és erejét hirdeti. Ezen 
őrszemek között találják Gyergyó-Szt-Miklóst is, 
Oyergyónak szép jövővel biró középpontját. 

Már a régi Csikszéknek a legnagyobb és 
legtekintélyesebb községe volt, mely az 1567-ik 
évi regusztrum szerint 78 kapuval volt feljegyezve, 
vagyis annyival, a mennyivel a szék egyetlen 
községe sem dicsekedhetett. 

Szép múltját a hossza idők folyamán,  nehéz 
megpróbáltatások közt sem homályosította el s 
nem vesztette el azt a szellemi és anyagi erőt 
sem, mely képesiteni fogja,  bogy egy nagy vi-
déknek, 52 ezer lakosság területének, a jövőben 
is anyagi és szellemi góczpoutja legyen. 

Igaz, hogy azt a fényt  és melegséget, mely-
lyel itt a keleti határon, idegen ajkú nemzetiség 
között, a magyar nemzeti szellemet és haladást 
szolgálja, saját erejéből merítette és becsületesen 
megfelelt  mindenkor missziójának s hosszú, ősi 
életének történelmében egyetlen lap sincs, mely 
miatt piruluia kellene; sőt nagyon sok oly lapja 
van, melyre méltán büszke lehet. 

Ez az igazi jellemvonása a magyar község-
nek, az erőt önmagából szereti meríteni s a kai-
tara egén mindegyik egy-egy kis nap akar lenni, 
mely önmagától világit és melegít. 

Ezúttal Gy -Szt-Miklósnak anyagi haladásá-
ról akarok néhány vonást a papirosra vetni. 

Anyagi emelkedésére már a régi időkben 
nagy befolyással  voltak látogatott sokadalmai és 
heti vásárai. 1607-ben Rákóczy Zsigmond fejede-
lemtől két sokadalmat nyert. Kereskedelmi jelen-
tőségéről pedig az tanúskodik, bogy 1796-ban 
kereskedelmi törvényszék alakult. A Bach-kor-
szakban városi rangra emelték, a mit azonban a 
székely lakosok éppen nem fogadtak  örömmel s 
egy cseppet sem adtak arra a dicsőségre, hogy 
őket is cziviseknek nevezzék. Ez a földmiveléshez 
való ragaszkodáson kívül az ősidőkből származó 
azon önérzetes büszkeségnek is tulajdonítandó, 
hogy a földművelő  székelység fegyvert  viselt s 
azzal szolgálta hazáját, a városi polgárság azon-
ban erre nem volt kötelezve. 

Ősi tradicziója, nemzeti jellemvonása volt a 
földmivelés.  Büszkeséggel tölti be lelkét most is 
az a tudat, hogy a szép és aicső ország földjéből 
egy darabnak ö is birtokosa lehet. Szenvedélyes 
szeretettel ragaszkodott sziklás földjéhez,  erdő-
bérczes szülőhelyéhez. Büszkén áztatta kemény 
rögét párolgó verítékével s önérzettel szántotta 
kérges tenyerével terméketlen barázdáit. 

A silány talaj, a mostoha természeti viszo-
nyok azonban nem hozzák meg számára a kellő 
gyümölcsöt s nem jutalmazzák fáradozását.  A 
föld  nem tudja biztosítani a többnyire népes csa-
lád létét, nem bírja meg az adót, a beruházást, 
s a termelés és tenyésztés nem adja ki a gazdál-
kodásnak egyenlegét sem. Igy aztán az a föld, 
melyet székelyeink vérrel szereztek, verítékkel 
bosszú időn át megtartottak, lassankint átszáll 
másokra, mert a mit a harczjog törvényeinek 
erejével elfoglaltak,  tőlük elfoglalta  a telekkönyv 
és váltójog törvénye. 

Oy.-Szt-Miklós székelyei nagy részének tehát 
csak a fejsze  maradt, ezzel fát  vág az erdőn, 
tutajokat köt össze s minden sanyarusága mel-
lett is azt tapasztalja, hogy kedvezőbb körülmé-
nyek kőzött van, mint az a. n. gazdaember, ki 
rabja a földjének  s mégis úszik az adósságban. 
Azt pedig nem állithatjnk, hogy válságos helyze-
tének oka önhibáiban rejtenék. A székely gazda 
is megenged ugyan msgának egy-egy „horgas" 
napot, egy jó lakodalmat és keresztelőt, egy kis 
lnkszust, de általában inkább takarékos, mint 
tékozló ; inkább egyszerű, mint költekező. 

A baj oka abban van, hogy létének és bol-
dogulásának forrását  eddig kizárólagosan a gaz-
dálkodásban kereste. A szentmiklósi székely em-
ber is jó nagy mértékben konzervatív természetű 
lévén, idegenkedett az ipartól és kereskedéstől. 
Holott a községnek fekvése,  természeti viszonyai, 
jövő hivatása arra utalják a lakosságot, bogy itt 
lőként egy életrevaló ipar fejlődjék  ki. Hegyeink-
ben, erdőinkben a természetnek das kincsei van-
nak felhalmozva,  esak iparos szakértelem kell, 
mely a kincsek tárházát felnyissa,  a föld  rejteké-
ből kiaknázza; a fákat,  ásványokat feldolgozza  s 
értékét megsokszorozva, a piaczokra vigye. 

A tapasztalat bebizonyította, bogy a mait 
idők szokásaival, felfogásaival  a jövőbeu nem 
fognak  haladni. Gyergyó Szt-Miklósnak életet, va-
gyont, forgalmat  és diszt kereskedelmünk mellett 
az ipar adhat. Ha nem lesz iparnnk, bátran meg-
maradhatunk falának.  A közintézetek, hivatalok 
lényeges részei ugyan a községi étetnek, de éle-
tének legfontosabb  tényezői az ipar és kereske-
delem. Ha tehát haladni akarunk, legféltékenyeb-
ben kell gondoskodni az ipar fejlesztéséről,  istápo-
lásáról s a kor színvonalára való emeléséről. 

A község kebelében levő iparosságot meg 
kell becsülnünk, azt a befolyástól  és szereptől 

nem kell elzárni, s ha olyannak tekintjük, mint a 
melyben a városi rangra való emelkedés csiráját 
látjuk, eddigi mellőztetéséből ki is fog  emelkedni 
s fejlődéséhíz  nj ösztönt és erőt fog  nyerni. 

E község viszonyaiban jobbára megvan 
mindaz, mi az ipar fejlődéséhez  szükséges. Nyers 
anyagunk az iparnak minden ágára van bőven és 
jó minőségben. De a természet adományai magák-
ban holt kincsek, melyek csak a kiaknázás, föl-
használás és feldolgozás  által válnak értékessé. 

Helyzete is kedvezőnek mondható. Iparával 
uralkodhatnék az egész megyén; Gyergyó pedig 
egyenesen reá van ntalva, a körülötte levő nagy 
községekkel mindennapos összeköttetésben áll.' 

Azon egyedüli hátrányos helyzetéből, hogy 
a világtól el vau zárva, rövid idő mnlva felszaba-
dul. A szászrégeni vasat megvalósulása csak rövid 
idő kérdése. Két-három év múlva megnyílik előt-
tünk az ut, mely olcsóbbá teszi a szükséges 
anyagokat s megteremti a forgalmat.  A gőzös 
füttye  Gy.-Szt-Miklós uj korszakát, uj és szebb 
jövőjét fogja  hirdetni. Az a hajnalfény,  melynek 
ma még csak derengő fényét  látjuk, gyorsan fel 
fog  sütni s éltető hatása alalt e községből város 
fog  kiemelkedni. 

Azonban azt óhajtanék, hogy a szép mun-
kából székelyeink is kivegyék részöket. Hiszszűk 
és meg vagynnk győződve, bogy meg fogják  érteni 
jövő haladásunk eszméit, s az a nép, melyben oly 
józan felfogás,  sok természetes képesség, találé-
konyság és munkaszeretet van, nem fogja  ezen 
erkölcsi kincseket parlagon hevertetni s áttér az 
ipar terére, hol ezeket busásan lehet gyümölcsöz-
tetni. Ha ezt elmulasztja, akkor pecsenyéje csak-
ugyan örökre a porba hull; a székelynek ősi 
szülőföldjét  el kell hagynia, helyét idegenek fog-
lalják el s Gyergyó-Szt-Miklós egy-két évtized 
múlva egészen más, idegen arczot fog  ölteni. 

A pSnkőnti búeitú. 
Csik-Somlyó, jnnius 6. 

Kedvezőtlen ansspiciumok mellett vette kez-
detét e hó 4-én a 3 napos pünkösti nagybucsu 
Csik-Sorolyón, a katholikus székely nép ezen régi 
kegyhelyén. A csaknem két hónap óta folyton 
tartó s az összes gabona terméseket már is ve-
szélyeztető esőzés szünetet tartani nem Ígérkez-
vén, pénteken reggel alig lehetett feltételezni, 
hogy a kedvezőbb idők mellett más években meg-
jelent bucsusoknak fele  része is ez idén fölkeresse 
Somlyót. 

Mindazonáltal a bivőket nem tudta feltelt 
szándékuktól egészben elriasztani a kedvezőtlen 
idő, mert ezúttal is a szokott pontossággal pén-
teken reggel 6 órakor dobpergés mellett megjött 
Maros-Tordamegye Mik^háza községének fjtatos 
népe, mely a nagytemplomban tartott csendes 
mise meghallgatása után kőrútját a hegy körül 
megtette. 

Alig félórával  ezek megérkezése után a ter-
hes esőfelhők  foszladozni  kezdetlek, s bár a lát-
határon még szombaton is mutatkoztak esővel 
fenyegető,  terhes felső  csoportok, mégis több eső 
nem zavarta az ájtatos népet vallásos buzgóságá-
nak gyakorlásában s ezen kedvezőre fordult  idő 
nagy befolyással  volt aztán arra, hogy a buou 
ezáltal is népes legyen. 

Pénteken délután kezdetlek érkezni Udvar-
helymegye havasalji községeiből is kisebb-nagyobb 
csoportokban keresztek és zászlók alatt a búcsú-
sok, s azután csak ugy özönlött be megszakítás 
nélkül ugy a szomszéd Háromszékmegyéből, mint 
a csiki részekből a hivők serege egész vasárnapi 
9 óráig. 

Szombatin délután Vj 4 órakor sorakozott 
mintegy 10—15 ezer főre  rugó közönség részint 
papjaik vezetése alatt a nagytemplom előtti téren 
a hegyre való felvonuláshoz  és megkezdődött a 
tolongás különösen a laborium körül, mely mellett 
érthetetlen okokból mindig helyet igyekezik fog-
lalni nemcsak a csiki, hanem más vármegyebeli 
községek bacsnjáró népe. 

Ez okozza azt, hogy a lakosságnak köteles-
sége eleve gondoskodni a közbiztonsági közegek 
kirendeléséről, hogy a versengésből származható 
véres összeütközéseknek eleje vétessék, a mi ez-
úttal is csaknem bekövetkezik vala, ha a csend-
őrség erős kordont nem von a versengők közölt 
s a lövétei és karcztalvi keresztek alját egymás-
tól el nem választja. Ezen kis mozgalom lecsila-
pitása után, minden nevezetesebb inczidens nélkül 
történt meg a kikerülés beláthatlan hosszn sorban, 
mely alkalommal a proczesszió élén Gyergyó vi-
dék lakossága állott, a menetet pedig a gyimesi 
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községek csángó lakosságának festői  csoportja 
zárta be.. 

Délntán 6 órakor vette kezdetét a'vecsernye, 
mely alkalomból a klastromban Bálint Lajos 
csatószegi plébános tartott remek egyházi szónok-
latot az ezerekre rugó közönség előtt, a templom 
előtti téren lévő Szt-János kápolna szószékéről 
pedig Fnksz Gusztáv ditrói segédlelkész prédikált 
messze elhalló érczes hangon a hivők sokaságának, 
minek hatását eznttal is, mint mindig, a tér kö-
rfii  lévő árnbódék zajongó közönsége valamint a 
szánalmat s néha undort keltő nagyszámn béna 
koldus lármás segélykiáltása zavarta meg. 

A vasárnapi professzió  már több mint 20 
ezer népet számlált magában. A reggeli felhőtlen 
ég és ragyogó napsugár ezer meg ezer embert 
csalt a vidékről bncsura s hajnal hasadtától 
kezdve részint keresztek alatt, részint szekereken 
egész 11 óráig szakadatlanfil  özönlött a nép Som-
lyóra ugy, hogy minden legkisebb tér, utcza és 
udvar, valamint a Kis-Somlyó hegy, puszta és 
erdős oldala megtelt néppel. A hegyre való fel-
vonulás 10 órakor kezdődött s ll-kor végződött 
s bár sz ekkorra itt-ott beborult ég kevés per-
meteg esőt hullatott, a felvonulást  nem zavarta 
még sem ez, sem pedig az elsőség iránti versengés. 

Kikerülés ntán a klastromban Murányi Kál-
mán telcsik kerületi föesperes  tartott ünnepélyes 
szentmisét fényes  segédlettel, az ünnepi szónok-
latot pedig bent Koródi Mihály csik-szentimrei 
plébános és künn a szabadban Zsigmond Gusztáv 
somlyói segédlelkészek tartották, mindkettő nagy 
sikerrel. 

A különböző árusok s nevezetesen a pálinka 
és sörmérök csináltak jó üzletet, s mint örven-
detes jelenséget fölemlíthetjük,  hogy annyi ezerre 
rugó nép között semminemű kihágás vagy rendőr 
ellenes cselekmény nem fordult  elő. 

S s i n k á z. 
Feszült várakozással s kíváncsisággal nézett 

a csiki közöaség Deák P é t e r színtársulatának 
első előadása elé. Résziut a társulat niveanjának 
megismerése, résziot s különösen a „Gyimesi vad-
virág" nagyszámú intelligens publikumot gyűjtött a 
színházba, kik nagyobb részt kritizálni mentek, mert 
hiszen kik volnának hivatottabbak megítélni egy 
színdarab értékét, mint épen azok, kiknek koréból 
annak tárgya vétetett. S a Gyimesi vadvirágot a 
közönség a darab minden szépsége daczára hidegen 
fogadta,  mert minden egyes ruhadarabot, minden 
egyes szót szigorúan latra vetett s ugy találta, hogy 
sem az, a ki a darabot irta, sem a színészek nem 
ismerik tökéletesen a gyiinesi csángókat. Csángó 
szójárások ugyan gyakran fordulnak  elő benne, de 
nincs meg a darabnak a tiszta csángó élet színe-
zete s különösen a hanglejtést egyik játszó sem 
volt képes visszaadni. Sokkal nagyobb hatást ért el 
G éczi másik darabja a .Leszámolás", melyről csak 
lapunk jövő számában referálhatunk. 

Különben a társulat egyes hiányoktól elte-
kintve, elég jól van szervezve s különös dicséret 
illeti meg Mezei Béla művezetőt, ki nagy buz-
galommal igyekszik színre hozni azokat az újdon-
ságokat, melyek még Csik-Szeredában elő nem adat-
tak. A lefolyt  hét műsora változatos s érdekes volt. 
Operette, népszínmű, vígjáték harmonikus sorrendben 
váltakoztak s 1—2 kivételével élvezhető előadásban. 

K. T a r n a y Leona asszony ugy látszik sok-
kal inkább otthon érzi magát az operettekben, mint 
a népszínműben. Tapasztaltuk ezt a Gyimesi vad-
virágban s az Ingyenélőkben. Nagyon is népies 
akar lenni s mesterkéltté válik. De kitűnően volt 
diszponálva a Suhanczban mint Józsi, melynek 
egyeB áriáit folytonosan  megujuló tapsok ós tetszés-
nyilvánítások között énekelte. Kiváló alakítást nyúj-
tott a Nebáncsvirágban is mint Denise, bár mint 
zárdaszüz nem tudta magát elég szemérmesnek mu-
tatni, de mint színésznő s katona elemében volt. 

A. Zo l t án Olga a mily nagy túlzással mu-
tatta be a Gyimesi vadvirágban Csuránét, ép oly 
distingváltan játszotta meg a két Durandban Louiset 
B a Goldstein Számiban Toncsikát. Nagy tehetsége 
uincs, de igen hasznavehető egyén az ensembleban. 

Zol tán Ilona még kezdő, kedvesen játszik 
B kicsike hangjával is jól tud bánni, de szerepeit 
még nem dolgozza át elég jól. Leginkább tetszett 
a Sulianczbau mint Eliz, de már az Ingyenélők úr-
hatnám kisasszonyát nem tudta jól visszaadni. Jel-
lemző sajátsága, hogy ez idő szerint még jobban 
néz ki az életben, mint a színpadon. 

A társulat drámai szendéje M. Ti 11 Róza. 
Nagy igyekezettel B tudással tanalja be szerepét, 
de sokkal kevesebb szerencsével játssa el, habár 
azért minden egyes alkalommal elfogadható  alakí-
tást nyújt. De hogy legszorgalmasabb tagja a tár-
sulatnak, azt minden fellépténél  kimutatta. Leg-
nagyobb hatást ért el a Gyimesi vadvirágban s a2 

Ingyenélőkben, de már a két Durandbeli cocotteja 
kissé drasztikus volt. 

B a r n a Ilona mint anyaszinészuó s komika 
tud hatást elérni, habár néha csak túlzásokkal, mig 
ugyan e nemben Nagy Mari igen jó benyomást 
tesz a szemlélőre disztingvált, ügyes játékával. 

F e h é r Laura segédszinésznó jól fest  a szín-
padon B kisebb szerepekben hasznavehető. 

A férfiak  közül B. Szabó JózBef  mint teno-
rista kitűnő hanganyaggal reudelkezik s bár a gyí 
meni vadvirágjával nem nagyon tetszett, később ki-
érdemelte a közönség rokonszenvét szép énekével 
s ügyes játékával. A népszínművekben a szebbnél 
szebb magyar nótákat érzéssel s nagy hatással éne-
kelte s az operettekben is zenei tudást árult el, 
sőt a bonvivánt szerepeket is elég vervvel játszotta 
meg a két Durandban B az Ingyenélókben. 

Kiváló erőnek mutatkozott Krémer Sándor jó 
mimikájával, routinos játékával fesztelen  mozdula-
taival s érzelemdus haugjával s ha beszélőképes-
Bégének nem volna meg az az óriási hibája, hogy 
hevesebb indulatok kifejezésénél  n szavakat tisztán 
kiejteni nem tudja s hadar, nagyobbszerii tehetség 
jeleit látnók benne. Leginkább észrevehető volt az 
a Gyimesi vadvirágban B az Ingyenélókben, mig 
Durând a fűszeres  egyik legkiválóbb alakítása volt. 
Még az operettekben is tetszett, habár az már nem 
az ó branchába vág. 

Kömley Gyula jó komikusnak B operette 
bufTunak  mutatkozott, de miut minden vidéki komi-
kus. túloz, mókáival azonban még mindenik darab-
ban gyakran inegkaczagtatta a közönséget, melynek 
már is kedvencze. Abszolút becs tekintetében leg-
kiválóbb alakítása volt a két Durandban mint 
Coguardier. 

Mezey Béla ugy látszik inkább foglalkozik  az 
igazgatással, miut a művészettel, mert szerepei kö-
zül csak a Nebántsvirág színigazgatóját s az Ingyen-
élók Boros Jánosát emelhetjük ki, melyeknél külö-
nösen az utóbbiban igen sok tapsot kapott. 

Izsó Zoltán tehetségesebb segédsziuész, meg 
Arday Attila feszes  mozgásával s sajátságos beszéd-
modorával nem képes hatást elérni. 

Kiemeljük még Kovács Miksa karnagyot, ki 
kiváló zenei képzettséggel reudelkezik s még a 
rossz pianínón is szépen játszik. Csak a karra egy 
kicsit nagyobb gondot fordíthatna. 

Figyelmébe ajánljuk továbbá a társulat né-
mely tagjának, hogy nagyobb figyelemmel  legyenek 
s ne magok mulassanak, hanem mulattassanak. 
Igazság okából megjegyezzük végül, hogy a Bugó 
egész héten hangjánál volt. 

Referens. 
Heti műsor : Szerdán G a r a s o s a l i s p á n , 

itt először. Csütörtök Szegény Jonathánvig ope-
rette itt először. Péutek fél  helyáru előadás 
F a l u r o B s z a népszínmű. Szombaton D on Cae-
s a r legújabb operette. Vasárnap bérletben A gyi-
mes i v a d v i r á g , uj jelmez és uj szereposztás-
sal. Hétfőn  zóuaelóadás! R i p V a u W i u k 1 e re-
gényes operette. Kedden L i b a p á s z t o r operette, 
itt először. 

Gyűjtés Veres Lajos feltalálására. 
Ujabban Albert Ödön 1 frt,  Pál Albert ta-

nító Gy.-Alfalu  50 kr. Eddigi gyűjtés összesen 8 
frt  50 kr. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

K ö 11 ő István csíkszeredai adóhivatali lisztet a 
temes-kubini adóhivatalhoz ellenőrré nevezte ki, 
minek folytán  az uj ellenőr nejével együtt állásá-
nak elfoglalása  végett már temes-kubinba utazott. 
Gratulálunk a megérdemlett előléptetéshez. 

— Legfelsőbb  köszönet a kiállitási 
helyi bizottságnak, ö császári és apostoli kir. 
Felsége Bécsben mult évi deczember 19-én kelt 
legfelsőbb  elhatározásával a mnlt évi országos ki-
állítás helyi- és kerületi bizottságainak a kiállítás 
körfii  kifejtett  kiváló működésűkért a kereskede-
lemügyi miniszter ntján legfelsőbb  elismerést a ke-
reskedelemügyi miniszter vármegyénk alispánjának 
értésére adta, egyúttal a maga részéről is utóbbi-
val szemben őszinte köszönetét fejezte  ki hazafias 
közreműködéséért és hathatós támogatásáért. 

— Távozó kir. ügyész. Bartha Tgnácz 
kir. ügyész még e hó folyamán  elfoglalandja  uj 
állását a veszprémi kir. töévényszéknél. Míg az 
uj ügyészt kinevezik, helyetteséül Wittich József 
maros-vásárhelyi kir. alügyés rendeltetett ki, ki a 
napokban már meg is fog  érkezni s átveszi ide-
iglenesen az ügyészség vezetését. 

— Halálozás. Ft. Csiktusnádi Be tegh 
Imre, t. föesperes,  nyugalmazott gyergyó-remetei 
plébános élete 79 ik, papsága 66-ik évében május 
hó 24-én elhunyt. Béke poraira. 

— Az érettségi vizsgálatok eredmé-
nye. Lapnnk mult számában említést tettünk a 
csik-somlyói főgymnasinm  érettségi vizsgálatainak 
folyamatáról.  Eznttal annak eredményéről számol-
hatunk be, mely szerint a 28 szóbeli vizsgára bo-
csátott ifjú  közül 4 jeles és 19 jó eredménnyel ál-
lotta ki a vizsgát, 3 pedig egy-egy tantárgyból 3 
hó múlva pótvizsgára utasíttatott és kettő egy évre 
visszavettetett. Ezek szerint, tekintettel a vizsgá-
zónak nagy számára, az eredményt elég jónak 
mondhatni, a mi nemcsak a fiatalság  kitartó szor-
galmának, hanem a tanári testület lelkiismeretes 
kötelesség tudásának és hazafias  űgybuzgalmának 
is bizonyságául szolgál. 

— Zárvizsgák. A Csik-Szereda városi ele-
mi iskolában az 1896—97 tanévre a vizsgálatok 
a következő Borrendben tartatnak meg. Junius hó 
14-én d. n. III., IV. és V-ik fin  osztályokban 
minden tantárgyból; 16-én d. e. az I-ső Il-ik fiu 
és I-ső Il-ik leány osztályokban, ugyanaznap d. n. 
pedig a III., IV. és V-ik leány osztályokban min-
den tantárgyból. Melyekre a t. szülők és tanügy-
barátok tirztelettel meghívatnak. 

— ü j megyeház felavatási  ünnepély 
Sz.-Udvarhelyen. Udvarhelymegye közönsége 
díszes uj megyeházat építvén, annak ünnepélyes 
felavatását  e hó 26-án fogja  eszközölni, mely al-
kalomra vármegyénk közönségét is, mint egyik leg-
közelebbi szomszédot meleg hangn átiratban hívta 
meg. A mint halljak vármegyénk az ünnepélyen 
képviseltetni fogja  magát s a küldendő deputáczió-
hoz szivesen fogadja  az önként jelentkező törvény-
hatósági tagokat is, ha ebbeli szándékukat e hó 
20-ig az alispánnál bejelentik. Az indnlás 85-én 
fog  történni. 

— Jótékonyság. Sombory Lajosné született 
Kozma Irma urnő a Mária Josefinum  gyógyíthatat-
lan nyomorék gyermek menedékház javára ezer 
koronát adományozott. 

— A zsögödi fürdő  megnyitása. A 
zsögödi fürdő  megnyitása pünkösd másodnapján 
volt s daczára a znhogó esőnek nagy számú kö-
zönség rándult ki a fürdőre.  Az egész ünnepély 
jelentősége különben csak az, hogy a zsögödi für-
dőben a szezon junius 7-ével megkezdődött. 

— Érdekes házassági statisztika. Az 
országos statisztikai hivatal közleménye szerint a 
jelen év első 4 hónapjában Magyarországon 53888 
házasság köttetett; tehát 6437-tel több, mint a 
megelőző év hasonló időszakában. A vegyes házas-
ságok száma G51 volt, vagy is az egésznek l4°/o-ka« 
Keresztény-zsidó házasság 26 esetben köttetett, 
melyből 15 esetben zsidó vőlegény vett nőül ke-
resztény nőt; 11 esetben pedig keresztény vőle-
gény lépett házasságra keresztény növel. A 651 
vegyes házasság közül 112-nél kötöttek a házas-
felek  egyezséget gyermekeik vallására nézve. 

— Az Oltár-egylet estélyén felülflzet-
t e k : Jakab Lajos esperes 5 frt,  Demény Béla 3 
frt,  Leicht Károly 2 frt,  Apo:iyi Károlyné, Bándi 
Vazul, Bitay Béláné, Bokros Endréné, Éltes Elekné, 
Henter Józsefné,  Pál István kanonok, Székely En-
dréné, Pál Jánosné, Székely István postafelügyelő 
1—1 frt;  Kozma Istvánné, Lakatos Mihályné,Szo-
pos Albertné, Szőcs Mártonné 50 50 kr. Összes 
felűlfietés  22 frt. 

— A gyergyó-alfalvi  jegyző, Lörincz 
Vilmos 25 éves jubileuma alkalmából azt a helyre-
igazítást küldték be hozzánk, hogy a jegyző a dí-
szes tintatartót, tollat és két darab kétkarú gyer-
gyatartót mint emléktárgyakat a járási tisztvise-
lők nevében és megbízásából Nagy Tamás főszolga-
bíró nyújtotta át az ünnepeltnek, nem pedig Nagy 
Imre, mint lapnnk mult közleményében említve 
volt, mert tényleg Nagy Imre ugy szerepelt, mint 
egyik azoknak, kik az emléktárgyak költségeit 
arányosan hordozták. 

— Gyilkosság Zsögödön. Lapunk zárta-
kor veszszük a hírt, hogy Zsögödön 7. és 8-ika 
közötti éjjelen Csató László neveltatyját megölte s 
kirabolta. Hír szerint a tettest már le is tartóztat-
ták. Bővebb részleteket még nem tudunk, hanem 
azok jövő számunkra maradnak fenn. 

— Balánbányai lopás. Ezen nagymérvű 
bűntett ügyében a vizsgálat még folyamatban  van. 
— Ha o'vasóink még; emlékeznek rá, a bűnö-
sök kőzött felsoroltak  G y ö r g y J á n o s me-
gyebirót, ki a csendőrök jelentése szerint bűnös-
ségét beismerte. — G y ö r g y János a hét fo-
lyamán megjelent szerkesztőségünkben s kijelen-
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tette, bogy ő a lopásban részt nem vett s nem-
csak hogy nem vallott be a csendőrség előtt sem-
mit, hanem általnk még ki sem hallgattatott. Hogy 
aztán a csendőrök jelentése s György János közQI 
kinek van igaza, azt a vizsgálat fogja  kideríteni. 

— Női karénekek a templomban. A 
közmondás igy szól az énekről: „A mely házban 
éneket ballasz, oda betérhetsz, ott jó emberek 
laknak." A templomba is gyakrabban betérünk, 
ba szép éneket ballbatnnk ; mert a zenei világban 
nincsen vonzóbb és gyönyörködtetőbb az egyházi 
éneknél, kivált ha női csengő hangon szól. A 
gyergyó Szentmiklósi örm. szertartása templomban 
pünkösd első napján ily szép karénekekben gyö-
nyörködhettünk. A szent mise alatt Nóvák Harcsa, 
Rőmer Ilka, Lázár Ninaska, Eránosz Anna kis-
asszonyok Molnár Károlyné nrnő vezetése mellett 
gyönyörű kettős és négyeshangn darabokat éne-
keltek szépen és kifogástalan  szabályossággal. 
Szereplésük általános elismerésre talált. 

— A gy.-szentmiklósi szolgabírói hi-
vatal jelentése a mult hóról. A májns havi 
közigazgatási ügymenet képét a következők tün-
tetik lel. Iktatóra érkezett 531 ügydarab, elinté-
zést nyert 500 ügy. Kihágási iktatóra érkezett 
64 darab, elintéztetett 36. A közegészségi állapot 
az előző hónapnál kedvezőtlenebbnek mondható, 
a mennyiben járványos betegülési esetek nagyobb 
számban fordnltak  elő májas hóban, különösen 
roncsoló tnroklob majdnem minden községben. 
Az iskolákban az oktatás akadály nélkül folyha-
tott, az évzáró vizsgálatok a népiskolák nagyobb 
részében megtartattak. Élet és vagyonbiztonság 
nem volt veszélyeztetve, vizáradás, tüzeset sem 
fordnlt  elő. A közlekedés a megyei, valamint a 
községi közlekedési ntakon akadálytalanul folyt. 
A járási tisztviselők elismerést érdemelnek lelki-
ismeretes munkájokért. Legfőbb  elismerés azonban 
a főszolgabírói  hivatalt illeti. (Tudósító). 

— Öngyilkosság. Zsögödi Szabó János nőt-
len egyén pünkőat vasárnapján már korábban is 
észlelt s az alkalommal rohamosan föllépett  elme-
zavarában házától egyenesen az Olt folyóhoz  fn-
tott s abba beledobta magát, mit az ntána iramo-
dott testvére megakadályozni sem pedig a nagy 
viz miatt kimenteni képes nem volt. A viz által 
elsodort hnllát sem azon, sem a következő napon 
nem sikerült a hullámokból kihalászni. 

— A honvédek élelem szükségletének 
beszerzése tekintetében a következő hirdetményt 
vettük: A magy. kir. kolozsvári VI. honvéd kerü-
letbeli csapatok élelem szükségletének biztosítása 
iránt folyó  évi julius hó 1-én Marosvásárhelyen, 
2-án Kolozsvártt, 8-án Nagyszebenben és 13-án 
Brassóban — kizárólag Írásbeli ajánlatok utján — 
ajánlati tárgyalás fog  tartatni, az erre vonatkozó 
hirdetmény vaiamint szállítási feltételek  füzete  a 
helybeni honvéd zászlóalj kezelőtiszti irodájában a 
hivatalos órák alatt bármikor megtekinthető; a hol 
a szállítási feltételek  füzete  ártérités mellett esetleg 
posta utján is megszerezhető. 

— Eltűnt koldus. Gyergyó-Altalnból Bor-
sos István koldus ezelőtt mintegy két héttel 
eltűnt, hogy hová, azt egyelőre nem tudhatták. 
F. hó 5-én odavaló lakósok a vetések között 
véletlenül holttestére reá akadtak. 

Midőn dr. Kovács I z s ó fővárosi  orvosnak 
uj gyógymódjára oly rövid idő alatt vissíatérünk, 
ezt csak azért teszszük, bogy a szenvedő emberi-
séget e kiváló kezelési módszerre njra s őszinte 
meggyőződésből figyelmeztessük.  Dr. Kovács, ki 
magát Hőmopatbának (vérgyógyász) nevezte el, 
az é r v á g á s l e l k e s s z ó s z ó l ó j a és csakis 
gyógyfüvekkel  és szigorúan előirt étrenddel kezeli 
mindazon betegségeket, melyeket a vér kóros el-
változásairól származtat le. Naponta feltűnő  szép 
eredménynyel számol be s előre jósolható, bogy 
elvi álláspontjával és kezelési módjával hivatva 
lesz némely betegségekben az orvosi tudománynak 
nj és fölötte  üdvösnek mutatkozó irányt adni. 
Eddigelé a s t hma , sz iv és vese b á n t á l -
máknál , h ó l y a g és b ő r b aj okná l , sáp-, 
k ó r s á g n á l a legjobb sikereket ért el; utóbb' 
időben azon gyomor- és b é l b a j o k n á l i 
melyeket a vér kóros elváltozásaira képes vissza" 
vezetni, szintén ily módon kezeli igen szép ered-
ménynyel. 

K l a d L ó "fl  7 , e n e t 
Péter István urnák Győr. „Caiki Lapok*-ra elő 

van fizetve  szeptember végiig. A „Csikmegyei FOzetek'-re 
15. számig. 

Ca. D. Budapest. „Csiki Lapok*-ra 1897-re 4 frt, 
a .Caikmegjei Füzetek'-re 1-33. fazetig  ki van fizetve, 
azaz 6 fit  44 kr. 

KÖ2GAZDAMÁ6 én  I P A R . 
Kártékony férgek  Csíkban. 

Ugy a gyergyói, mint a felcsiki,  sót némely 
helyen az alcsiki részeken is a mult évben szórvá-
nyosan. az idén azonban tömegesen pusztítani kezd-
ték rétjeinket különböző férgek. 

A gyergyói részekben a bagolypllle és a 
csíkiakban a drótféreg  okozott sok kárt. Közérdekű-
nek tartjuk tehát a védekezési módot közölni. 

A bagolypille hernyója az őszi és tavaszi 
vetésekben sok kárt szokott tenni, mert igen fa-
lánk állat. 

A vetési bagolypille hernyója a mezőgazdaság 
legnagyobb ellensége, de kártételeit a gazda csak 
ősz felé  veszi észre. Leginkább a meleg és porha-
nyós talajt kedveli és abban a vetéseket olykor már 
augusztusban is kikezdi, de pusztításának legnagyobb 
mértékét Bzeptember havában és október elején fejti 
ki: akkor lerágja a vetés föld  feletti  részét és meg-
eszi még annak a gyökerét is. Kártétele nemcsak 
egy-két holdra terjed ki, hanein megsemmisítheti az 
a holdak százait is. 

Habár e hernyónak sok állati ellensége van, 
ezek még sem bírnak rajta mindig annyira erőt venni, 
hogy kárlételeit megakadályozzák; ilyenko r magá-
nak a gazdának is hozzá kell látni a védekezéshez. 

fi  végből szükséges először, hogy nyáron át, 
mikor a vetési bagolypille röpködik, földjén  és mes-
gyéiu a gazda semmi gazos-gyomos részeket meg 
ne tűrjön. A pille ilyen helyeken tojja petéit és itt 
kelnek ki az apró hernyók is. Ennek megakadályo-
zása végett az ilyen gyomos helyeket nem szabad 
meghagyni, hanem föl  kell szántani. Az ugarokra 
pedig sertéseket kell hajtani, melyek a hernyókat 
kitúrják és felfalják. 

A fő  az, hogy az őszi vetés, földje  és a hozzá 
közel eső részek a vetés előtt hosszabb ideig tisz-
ták legyenek. 

A hernyók számát szedéssel is lehet apasz-
tani, de ez inkább csak akkor lehetséges, ha a 
hernyó kis számmal, vagy csak foltonkint,  pl. dohány 
földeken  mutatkozik. Az ilyen szedési munkát gye-
rekekre és asszonyokra is lehet bizni, csak meg kell 
nekik mutatni, hogy hol tartózkodik és milyen szinü 
a hernyó. Fel kell keresni a nappali tartózkodási 
helyét is, a mely rendesen a megrágott növényhez 
közel van, vagy éppen annak tövén. 

A szedést meg lehet könnyíteni azzal is, hogy 
a megtámadott növények közé apróbb köveket, vagy 
félig  hervadt gyomot dobunk; a hernyó akkor in-
kább ezek alatt huiódik meg és nem vonul a Tőidbe. 
E kitett köveket és gazokat aztán meg kell regge-
lenkínt vizsgálni és az ott talált hernyókat meg-
semmisíteni. 

Ezt a hernyót éjjel is lehet szedni és pedig 
ugy, hogy a megrágott helyeket a szedő munkások 
késő este, vagy éjjel lámpával bejárják és a fala-
tozó hernyókat a növényekről leszedik. 

Ugyancsak igy kell eljárni tavassszal is a ta-
vaszi vetemény földje  szintén tiszta legyen. A hol 
pedig répáról van szó, ezt korán kell vetni és ül-
tetni, hogy jókor megerősödjék. 

A tisztán tartott földben  nem szaporodik el a 
hernyó. De szükséges, hogy az irtást ne csak egye-
sek végezzék : a siker csak akkor teljes, ha az ér-
dekelt gazdák együttesen közre működnek, mert 
különben a hernyók egyik főidről  a másikra húzód-
nak át. 

Védekezés a „drótféreg"  ellen. 
A „drótféreg"-nek  jelenleg alkalmasható irtása 

a m. kir. állami rovartani állomás utmutatása sze-
rint abból áll, hogy a fertőzött  vetésfoltokat  sekély 
árokkal körül kell venni s azokra a föld  befagyásáig 
minél gyakrabban sertéseket kell terelni, melyek a 
„drótférget"  feltúrják  és felemésztik.  Ezt meglehet 
ismételni tavaszBzal is. 

Hogy pedig jövőben ezen kárt tevő rovar a 
vetésben elő ne fordulhasson,  igen tanácsos az ilyen 
ófizi  vetés alá kerüld földeket  már a bevetés előtt 
e féregtől  megtisztítani. Ismeretes ugyanis, hogy a 
„drótféreg"  nemcsak a vetések ellensége, hanem 
minden növénynek, mely a szántó földön  megterem, 
legyen az termesztett, vagy pld. ugarföldön  vadon 
termő növény; ezekben él nyáron, B eltávolításuk 
után (aratás, vagy Ieszántáskor) bennt marad a 
földben,  hogy aztán az odavetett ujabb növényt, 
pld. ai ósiívetéat, vagy tavassssal bármely mást 
újra megtámadja. Ez a körülmény tehát lehetet-
lenné teszi, hogy a rovar ellen mint mindent pusz-
tító kárttevő ellen vetésforgóval  védekezni lehessen 
B nincs más mód, mint a sertésekkel való irtás, 
melynek ősasiel a bevetés előtt is ugy kell tör-
ténnie, mint azt az előbb a foltok  irtására ajánlottuk. 
Ez irtás annál sikeresebb, minél hosszabb ideig és 
minél gyakrabban járnak ki a sertések a megtáma-
dott földekre.  — 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- fa  LAPTULAJDOHOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
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Árverési hirdetmény. ~~ 
Alulirt kir. bírósági végrehajtó az I 881. évi 

60. t.-cz 102. § sa értelmében ezennel közhírré 
teszi: hogy „Száva Testvérek" gyergyó szentmik-
lósi kereskedő czég csődügyébén a csődválasztmány 
határozata folytán  a c s ő d I e 11 ár 1 —746. f  o I yó-
s z á m a i a l a t t ö s s z e i r t s ö s s z e s e n -
3799 f r t  64 k r r a b e c s ü l t rövid és hosszú 
bolti árnczikkek, férfi-  és női ruhakelmék; kész 
ruhák, czipők, kalapok; házi és pipere áruk 
e g y ü t t e s e n , egy t ö m e g b e n nyilvános ár-
veéésen eladatnak. 

M»ly árverésnek a csík szeredai kir. törvény-
szék, mint csődbíróság 9781/1897. polg. számú 
kiküldő végzése következtében Gyergyó-S zent-
mik lóson , v a g y o n b u k o t t „ S z á v a T e s t -
v é r e k " c z é g b o l t i ü z l e t h e l y i s é g é b e n 
leendő eszközlésére 1897. évi junius hó 26-ik 
napjának délutáni 3 órája határidőül kitüze-
tik és ahhoz a venni szándékozók meghívatnak. 

Árverési feltételek  : a csődválasztmány hatá-
rozata szerint: 

1. Kikiáltási ár : a csődleltár szerinti 3799 
frt  64 kr o. é. becsérték. 

2. Becsáron alul az áruczikkek el nun 
adatnak. 

3. Az árverés nyilvános, szóbeli, kezdetét 
veszi 1897. junius 26-án délután 3 órakor; ezt 
megelőzőleg írásbeli zárt ajánlatok ugyanezen nap 
déli 12 öráig tömeggondnok kezéhez elismervény 
mellett beadhatók. 

4. Ezen zárt ajánlatok csak a szóbeli ígé-
retek befejezése  után bontatnak fel. 

5. Akár szóbeli igérő, akár zárt ajánlattevő, 
500 frt  bánatpénzt köteles letenni az árverés meg-
kezdéséig tömeggondnok kezéhez. 

6. A bánatpénzt a legmagasabb ígéretet tevő, 
mint vevő az árverés ntán 48 óra alatt a vételár 
20%-ig kiegészíteni köteles. 

7. A hátralévő vételár az árverés napjától 
számítandó 6%-os kamattal olykép fizetendő  le, 
hogy az árverés napjától 15 nap múlva 20°/o? 30 
nap mnlva 20°/o, 45 nap múlva 30°/, és 60 nap 
múlva szintén 20°/o fizetendő  le. 

8. Ezen részletfizetési  kedvezmény azonban 
csak a csőd választmány által elfogadott  biztosíték 
vagy kezesség mellett adatik meg. Ellenkező eset-
ben a vételár az árnk átadása előtt 48 órával 
teljesen lefizetendő. 

9. Késedelmes fizető  bánatpénzét elveszti. 
Kelt Gyergyó-Szentmiklőson, 1897. májns 

bó 29-én. 
J l a J a Á e z B l á i r o l y , 

kir. bírósági végrehajtó. 

A felcsiki  járás főszolgabírójától. 
Sz. 2736—1897. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Karczfalva,  Csik-Jenőfalva  és Csík-

Dánfalva  községebből Csik-Karczfalva  szék-
helyijei alakult körben a körjegyzői állás 
Üresedésbe jővén az 1886. évi XXII. t. cz. 
82, §-a értelmében arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Ezen állással a községek pénztáraiból 
kapandó 500 frt  fizetés,  60 frt  lakbér, 40 
frt  iroda átalány, 40 frt  utazási átalány a 
a magán munkálatokért Bzabályrendeletileg 
megállapított munkadijak élvezése járnak 
8 ezen kivül egy a község által fizetett 
ktlldöncz áll rendelkezése alatt. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t. 
cz. 6. §-ának megfelelőleg  felszerelt  és eddigi 
szolgálatukat igazoló pályázati kérelmüket 
hozzám legkésőbb az 1897. évi junius bó 
29-ig mulhatlanul nyújtsák be. A választás 
Csik-Karczfalva  községházánál az 1897. évi 
julius hó 5 én d. e. 8 órakor fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1897. május hó 22-án. 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 

Átköltözés miatt 
a vállalati szakaszmérnöknél Lóvé-
szen a Karakónál csaknem uj, mo-
dern, faragott  bútorok, hálószoba-, 
ebédlő- és konyhaberendezés meg-
lepó olosó áron eladók. 

Nyomatott Caik-Szeredéban a laptulajdonos ás kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" junius 9-iki 23-ik számához. 
Hirdetmény. 

Alólirott. közhírré teszi, hogy a Csiky 
Lajos csődtömegéből visszamaradt üzleti áll-
ványok, áru asztalok, ilveges szekrények, 
pénzszekrény (Wiesse féle),  továbbá férfi-  és 
női kalapok, -temetkezési és más többféle 
áruk folyó  hó 13-án reggel 9 órakor 
egy tömegben becsáron alól is elfognak  adatni. 

Addig is értekezhetni alólirottnál, 
Csik-Szereda, 1897. junius hó 7-én 

Gál Józset. 

Árverési hirdetmény. 
A esiki vasotépitkezési és élelmezési rész-

vénytársaság tulajdonát képező alább felsorolt  va-
gyonrészek a következő sorrendben fognak  önkén-
tes nyilvános árverésen értékesíttetni: 

1897. junius 13-án Szentkirályon a tégla-
gyár és berendezése. 

1897. junius 13-án a helyszínén a csik-
azentmihályi állomásnál levő deszkabarak és a Ka-
rakőtetön levő deszkabaraképület. 

1897. junius 14-én Szentmihályon a főrak-
tárlielyiségben levő élelmezési czikkek, fűszeráruk 
és bor. 

1897. junius hó 20-án az alagút, bejárat-
nál levő faragott  fából  készült nagybarak és az 
alagút kijárati barak, valamint a görbepataki 
barak. 

1897. junius 27-én A felsőloki  barak és 
a középloki állomással szembe fekvő  barak. 

Mihez a t. venni szándékozók azon megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy a szentkirályi téglate-
lepen az árverés a kitűzött nap délutáni 2 órája-
kor kezdődik meg, a többi árverések a megjelölt 
napokon reggel 8 órakor kezdődnek. 

C*ik-Szereda, 1697. junius hó 4-én. 
Csiki vasút építkezési és élelmezési 

részvénytársaság 
felszámoló  bizottsága. 

25113, 25116, 25167,25170,25173, 25189,25192. 
hisz. a. 84 frt  becsértékü egész ingatlanokra az 
árverést a fentebbi  becsértékben ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi július hó 
26-ik napján délelőtti 9 órakor llemete község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok ber.sárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1681. 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 átszolgáltat ni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy.-Szentiniklőson, 1896. évi deczember 

hó 3. napján. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Sz. 3253—1896. tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyergyó 
szentmiklósi Népbank-részvénytársaság végrehajta-
tónak Porlik (hegyi) Jánosné sz. Portik Erzsébet 
és Albert Jánosné sz. Portik Rozália gy.-remetei 
lakosok végrehajtást szenvedők elleni 250 frt  tő-
kekövetelés és járnlékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-szent-
miklósi kir. járásbíróság) területén lévő Remete 
község határán fekvő,  a remetei 368. sz. tjkben 
foglalt  1793. hrsz. alatti 7 frt,  2511. hrsz. a. 4 
frt,  2798. hrsz. a. 10 frt,  2930, 2931. hrsz. a 11 
frt,  3037. hrsz. a. 8 frt,  3201/2. hrsz. a. 11 frt, 
4303. hrsz. a. 5 frt,  5033. hrsz. a. 3 frt,  7513. 
7589. hrsz. a. 24 frt,  8707. hrsz. a. 3 frt,  10608 
hrsz. a. 19 frt,  10044. hrsz. alatti 9 frt,  10661, 
10694. hrsz. a. 24 frt,  10752/,. hrsz. alatt 2 frt, 
10977. hrsz. a. 4 frt,  11358/,. hrsz. alatt 4 frt. 
121)03, 12004. hi sz. alatt 58 frt,  12270, 12271 12545, 
12546. hrsz. a. 74 frt,  21342. hrsz. a. 8 forint. 
28455. hrsz. alatti 1 frt,  28463-28465, hrsz. a. 
20 frt,  30924-30926. hrsz. a. 19 frt  becsértékü, 
a 3198. sz. tjkvben foglalt  842/2 hrsz. alatti 60 
frt,  a 3348. sz tjkvben foglalt  7423. hrsz. a. 3 
frt,  8351/,. hrsz. a. 2 frt.  8684. hrsz. a. 3 frt, 
10002. hrsz. a. 16 fit,  10681. hrsz. a. 6 forint, 
11035/,. hrsz. a. 4 frt,  11038. hrsz. a. 5 forint, 
19421. hrsz. a. 3 frt,  21648. hrsz. a. 5 frt,  23341 
hrsz. alatti 23 frt,  23348. hrsz. a. 2 frt,  24847— 
24850. hrsz. a. 11 frt,  24926—24929. hrsz. a. 27 
frt,  26945—26953. hrsz. a. 14 frt,  26379. hrsz. 
a. 3 frt,  27342. hrsz. a. 12 frt,  27823. hrsz. a. 
22 frt,  28073. hrsz. a. 6 frt,  30161. hrsz. a. 14 
frt,  30224, 30220. hrsz. a. 16 frt,  30984. hrsz. a. 
20 frt  becsértékü, az 1059. sz. tjkvben foglalt 
5315, 5316. hrsz. alatti 10 frt,  8232/g. hrsz. a. 3 
frt  becsértékü, az 1076. sz. tjkvben foglalt  10657. 
hrsz. alatti 7 frt,  21287—21289. hrsz. a. 31 frt 
becsértékü, az 1470. sz. tjkvben foglalt  10050. 
hrsz. a. 2 frt,  10513. hrsz. a. 26 frt,  11140-
11145. hr. a. 13 frt,  27828. hrsz. a. 15 frt  becs-
értékü, a 973. sz. tjkvben foglalt  4631—4636. 
hrsz. alatti 7 frt,  4742-4751. hrsz. alatti 19 fit 
becsértékü, a 714. sz. tjkvben foglalt  2075—2080. 
hrsz. a. 30 frt  becsértékü, az 1156. sz. tjkvben foglalt 
5926—5961. hrsz. a. 27 frt  becgértéktt az 1886. 
sz. tjkvben foglalt  22601., 22602, 22605-22607., 
22609-22613. hrsz. alatti 144 frt  becsértékü, az 
1919. sz. tjkvben foglalt  28215—28217. hrszám 
a. 39 frt,  becsértékü, a 2021. sz. tjkvben foglalt 
25475—25490., 25493—25497. hrsz. alatti 134 
frt  becsértékü, a 2414. sz. tjkvben foglalt  11344. 
11345. hrsz. alatti 20 frt.  becsértékü, a 2601. sz. 
tjkvben toglalt 24647/,, 24649/a, 24651/«, 25110,1 

játitó által beadott kivonatos kisajátítási összeirás-
ban foglalt  ingatlanokra nézve a kártalanítási el-
járást elrendelte, annak határnapjául 1897. ivi 
junius hó 16-ik napjának d. e. 9 óráját Csik-Szent-
Simon községébe a helyszínére kitüite, 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 
tartózkodásuak 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 mialt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csík szeredán, 18<>6. deczember 22-én. 

Gi-7-ákrfábS  XiáuSZlÓ, 
3—3 elnök. 

Sí. 4415/897. 
Sz. 5455—96. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint le 
lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyergyói 
első mezőgazdasági elöleg-egylet végrehajtatónik 
dif.rói  Iiángi Árpád és neje Csercsér Mária végre-
hajtást szenvedő elleni 90 frt  tökekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a esik szeredai kir. 
törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő, Ditró község határán fekvő  a ditrói 
3140. sz. tjkvben foglalt  14254., 14255. hrsz. a. 
8 frt,  19052, 19053 hrsz. alatli 1G frt,  20548. hi sz. a. 
24 frt,  19258. hrsz. a. 3 fit,  19260. hrsz. a. 5 
frt,  19532 hrsz. a. 79 frt,  32429. hisz. a. 4 frt, 
33793. hrsz. a. 2 frt  becsértékü, a 3309. számú 
tjkben foglalt  18141. hrsz. a. 4 frt,  20557 a . hrsz. 
a. 9 írt, 27727. hrsz. sz. a. 8 frt,  17069. hrsz. a. 
10 frt  becsértékü, a 2743. számú tjkvben foglalt 
13699, 13700/,. hrsz. a. 39 frt  becsértékü, a 4387. 
sz. tjkvben foglalt  13700,'a., 13701. hrsz. alatti 39 
frt  becsértékü, az 1808. számú tjkvben foglalt 
20709-20711., 20729, 20730. hrsz.'alatta 82 frt 
becsértékü. a 2597. sz. tjkvbeu foglalt.  24790/a,. 
hrsz. alatti 6 frt  becsértékü, az 1350. sz. tjkvben 
foglalt  13090—13093, 13098 — 13101. hrsz. alatti 
11 frt,  becsértékü egész ingatlanokra az árverést 
a fentebbi  becsértékekben ezennel megállapitolt 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok 1897. évi julius hó 15-ik napján 
délelőtti 9 Órakor Ditró község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10"/0-át készpénzben vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügymiuiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1696. decz. 3-án. 

Páll Venczel, 
aljbirú. 

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 összekötőit ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
9. §-ában megjelölt minősítést igazoló bizonyít-
ványnyal fölszerelt  kérvényeiket a vármegye főis-
pániához méltóságos Mikó Bálint nrhoz czimzelten 
legkésőbb folyó  év junius 5-ig terjeszszék be. 

Csik-Szeredán, 1897. évi május hó 13-án. 
Alispán helyett: 
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Mihály Ferencz, 

főjegyző. 

Szám 1205-1897. 

Hirdetmény. 

Sz. 7261—1896. plg. 

Hirdetmény. 
A csikszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hirré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira 
Csik-Szentsimon község határában kisajátitatt, Ve-
ress József  és társai tulajdonát képező s a kisa-

Arról hogy Gy.-Reuiete 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 
épités és kereskedelmi czélra alkalmas alábbi 
famennyiség  kihasználása a megyei törvényhatósági 
bizottságnak 1443—1897. szám alatt kelt hatá-
rozata értelmében a Gy.-Remete község hivatalos 
házánál 1897. évi junius hó 14-én 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 cm térig átlag és kereken 1900 m* 
31-40 „ „ n 3700 m» 
41-100 n n n &100 m» 

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

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

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

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

Varga Imre, M. Deák Pál, 
k. biró. jegyző. 

A sepsi-szentgyörgy—csik-szereilai vasút vonalnak a forgalomba  történt átadása 
következtében a vasúti forgalmon  kivül eső nagy közönségnek, de különösen a kereske-
dőknek nélkiilözhetlen szükségük van arra, hogy a csik-szeredai végállomásra részükre 
érkező szállítmányokat, áruezikkeket olcsón, gyorsan és pontosan megkaphassák és saját 
küldeményeik szint oly pontossággal továbbíthassanak. Ezen nagy fontosságú  érdeket tartva 
szem előtt üzleti működésemet a szállítási üzletre is kiteijesztettem és ennek következtében, 
midőn van szerencsém értesíteni az érdekelt közönséget, hogy a továhbitási, illetve szállí-
tási üzletet már tényleg meg is kezdettem; midőn ígérem, hogy legfőbb  kötelességemnek 
fogom  tartani a rám bízott szállítmányok olcsó, gyors és biztos továbbítása és a kereske-
delmi érdekek lelkiismeretes kielégítése által teljes megelégedését kiérdemelni, kérem 
miszerint becses bizalmával megtisztelve, előforduló  esetekben közreműködésemet érkezendő 
vagy külftémló  szállítmányi továbbítása czéljából igénybe venni és rendelményeit ugy tenni 
szíveskedjék, hogy azok továbbítás végett czimemre küldessenek. 

Csik-Szereda, 1897. május hó. 
Kiváló tisztelettel 

2 - 2 NAGY GYULA. 



u s . C S Í K I L A P O K . szám. 

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, 

2—2 alispán. 

Legbiztosabb szer, 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

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

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

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

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

Zen.l£e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és oszt. esisz. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 
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Pántlikagilisztában és gynmorbajban szenved 
az emberiség fele  része. 

A szenvedő emberiség 
vigasztalására és se-

gélyére ! 
Kik galand féregben  «9 gyn-

morbajban szenvednek! 

Pántlikagiliszta 
fejestől,  és gyomor-

ba j 
a páfrány-tokocskák  ál-
lal, fájdalom  nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (C perez alatt) teljesen 

elhajlalik. 
Egyedül valódi kapható: 
Schneider József 

gyógyszerésznél, 
Resiczén, fö  utcza 3. 

Védjegy. (Délmagyarország) 
Ezen kitűnő gyógyszer fájdalom  nélküli, gyors és biz-
tos eredményééit jótállás nyujtatik. Nem árt, ha a 
páotlikagiliszta-féreg  nincs is jelen. — Az életkor meg-
jelölendő — Törvényesen védve. — Egy eredeti 
boboz pontos használati utasítással a bel- és külfüld 
részére 3 frt  50 k r postai utánvéttel vagy a fenti 
összegnek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta 
tünetei a következők: az arcz halvánjBága, bágyadt 
tekintet, kék szemkarikák, lesoványodás, elnyálkásodás, 
bevont nyelv, cmésztheilenség, étvágytalanság, felváltva 
mohó étvágygyal, gyakori rosszulét, vagy épen ájulások 
és szédülés főleg  éhgyomornál, egy gombolyag felszál-
lása egész a nyakig, nyálö»szegyülemlé4, a test meg-
dagadása, gyomorhév, gyakori felbefögés,  bélgörci, hen-
gergette, hullámszerű mozgások, sznrú szivó fájdalmak 
és szúrások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés 
rendetlenségei különösen nőknél, gyakori véletlenül he-
áUó főfájás,  a buskomorságra való hajlam, életunság és 
a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kap-
ható. Santaltokooskák hatásukban felülmulhatlanok, 
gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál 
elgyengült férfierőt,  liugycsőfolyásokat,  folyásoknt  nők-
nél és uraknál befecskendezés  nélkül. fcgy  doboz ára 
2 frt  50 kr. Makacs baj ellen egy dupla adag 4 frt. 
Mind egyedül valódiai) kapható: 
Schneider J. gyógyezeréiznél, Besiozin, fo-ntoza  3. ez. 

(Délmagyarország.) 
• C Millió betegnek eegiteit már ez a ezer. 
Itt még kapható a legjobb iszákosság (részegség) elleni 

szer, 1 üveg ára 2 trt, öreg bajnál 4 frt  3—5 

Női diszkalapok és női felöltők  nagy raktára . 

mwé$mi « ^ á l l i t i t t áraimét 
május hó 25-étől junius 25-éig 

a tisztelt városi és vidéki közönségnek becses ügyeimébe ajánlum, iigymint: 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

rőf  ill sziléziai vászon 
„ 4/4 Creasz vászon 
„ iU igen jó házi vászon 
„ *U '«en jó congo „ 
„ 4/+ I. rendű liliom „ 
„ 4/« Rumburgi vászon 
„ '/4 Schifton  gyolcs HL. 
„ *U Schiffon  gyolcs R. 

3—3 

vég 30 rőf  sziléziai vászon ezelőtt 6 frt  20 kr, most csak 
6 „ 40 „ „ „ 
7 „ 60 „ „ „ 
' . M , „ „ 
8 „ 70 . „ „ 
9 . 5 0 , n n 
7 . SO „ „ „ 
9 „ 51) „ „ „ 

6 lepedőre H/4 varásnélküli vászon 9 „ — „ B B 
30 röf  4/« rőf  sárga, kék és piros Nángin 
Jó 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-Satiu 40 és 45 kr „ 
Jó színtartó Pigén diágonál 35 és 38 kr méterje. 

Becses látogatást kérve maradok mély tisztelettel 

B A B € S 4 Y K . 
első divatkereskedése Cs.-Szeredán. 

4.50. 
4.70. 
5 95. 
5.95. 
7.20. 
7.50. 
5.75. 
6.90. 
7.20. 
5.85. 

ts Ml (d a 

Női diszkalapok és női felöltők  nagy raktára . 

A g a z d a k ö z ö D s é g és a gépkereskedők 
fi.g'^elaaci.éTo©  I 

Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-
galma, minden nentü gazdasági gépekből, u. m 
4, 6 és 8 HP gözeséplőkészletek, járgányok és járgányos cséplőgépek, Backer-rendazerü és 
Vidats-féle  rosták, egy és többvasn ekék, boronák, rögtön hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  szecskavágók, répavágók és zuzók, kukoricza morzsolok 

és csöves 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 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozznk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bitka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak és előnyős feltótelek  mellett beszerezni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk c/.imzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 

SCHUCK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
13-18 Budapest, Külső váczi-ut 29—37. 
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Uzlet-megnyitás. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogv 

a Potoczky Gergely-féle  házban a llutter-szállodával átellenben egy 

liszt és terményraktárt 
állítottam fel. 

Kötelességemnek tartom a nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy raktáromon lévő czikkeket, ugy mint liszt, CZUkor, kávék, 
rizs és köleskásák, tejgyertyákat a legjobb minőségben és legjntá-
nyosahb árban képes vagyok elárusítani, miért is esedezem állitásom valósá-
gáról próba vétel által meggyőződést szerezni. 

A nagyérdemii közönség kegyes pártfogásáért  esedezve tisztelettel 

3 - 3 R É Z E K M A N l E I i . 
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S Z A B Ó F E R E N C Z * 
nyerges , k á r p i t o s és s z í j gyá r tó 

— = C e i l c - S z é p v i z e i i . = — 
Van szerencsém a helyi és vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, 

bogy 13 év óta itt e megyében fennálló 

nyerges, kárpitos és szijgyártó üzletemet, 
a jelenkor igényeinek minden tekintetben megfelelően  rendeztem be; hol készítek minden-
nemű kocsi, szekér, szán és töltött bútorokat; raktáron tartok díványokat, kocsiüléseket, 
egyes szíjgyártó-munka részeket, izzasztókat stb. Továbbá ajánlom készkoporsó raktáro-
mat, bol található mindennemű fakoporsó  I drb 1 frttól  30-ig és temetkező gyászkocsimat 
a legjntányosabb árban készséggel szolgálom a n. é. közönség rendelkezésére s kérve 
további becses pártfogását  kiváló tisztelettel 
1 - 3 S Z A B Ó F E R E N C Z , 

nyerges, kárpitos ós szijgyártó. 




