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^ SnrkMitőaégl Iroda: -
j Ceik-Szereda | 
Molnár József  ügyvéd 

irodájáhan. I 
ho»áküldendő»lap szellemi 
.részét illető minden kőz-
| lemény. 

Kiadóhivatal: 
I Qyörgyjakab Márton 
| kGnyvkeieakedéBe, 
hava az előfizetési  pénzek és 

í® hirdetések k&ldendok. 

CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

ElőflBetóai  ár: 
BgéBi évre (Külföldre) Félévre . . Negyedévre 

4 frt. 
6 frt. 
2 fit. 
1 frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegdijért kalön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri oaikkek 
soronként 20 krért kOzfil-  ^ 

tétnek. ^ 
s^  -s-a* 

Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ : 

^ O L I T - Â - I S J O Z S E P . Egyes lap ára 10 kr. 

Előfizetési  felhívás. 
Egy fél  év telt el azóta, a mióta a 

„Csíki Lapok" szerkesztését átvettem. Azt 
hiszem, hogy a lap tartalma eléggé igazolja, 
hogy egyrészt a lap kitűzött programmja 
betartatott, másrészt pedig a szerkesztőség 
mindent elkövetett, hogy az olvasó közön-
ség kezeibe egy élénk és minden közügyre 
kiterjedő, s minden irányban független  la-
pot adjon. 

Midőn az uj évnegyed alkalmából ki-
bocsátjuk a felhivást  az előfizetésre,  csak is-
mételhetjük azon korábbi Ígéretünket, hogy 
továbbra is ugyanazon szellemben fogjuk 
vezetni a lapot, a mint ezt eddig tettük, a 
miért is kérjük a közönséget részéről is a 
támogatást. 

3*£ols .á .r József , 
azerke&ztö éa 

a „Csíki Lapok" szerkesztősége. 

A gazdák ba ja i . 
C s i k - S z e r e d a , június 22. 

Néhány nap múlva a nagy Alföldön 
elkezdődik az aratás A kormány fontos  in-
tézkedéseket tesz az alföldi  gazdák mezei 
munkája érdékében; mert a munkás nép 
oly követelésekkel lépett fel  a munkabérekre 
nézve, melyet a gazdák meg nem adhatnak. 
Valóságos munkás forradalom  van az Al-
földön,  melyet egyes foglalkozás  nélküli és 
munkakerülő agitátorok állandóan szitnak s 
a népet bolonditják. A kormány idegen 
munkások behozásával, a raboknak munkába 
állításával a a katonaság egy részének me-
zei munkába való állításával jő segitségére 
a gazdáknak. Lehet attól is tartani, liogy 
a felbujtogatott  munkások az idegenekkel 
szemben erőszakosan fognak  fellépni  és őket 
terrorizálni. Ezekkel szemben csendőrség és 
katonaság rendeltetett az illető vidékekre. 

Elég szomorú viszonyok. 
Manapság a gazdák más különben sem 

tudnak élni és boldognlni szerte e hazában 
s hogy még ilyen veszedelmek is utjokat 
állják, az elég szomorú. 

Nálunk szerencsére nem fenyegetik  a 
gazdákat munkás sztrájkok s nem szüksé-
gesek országos intézkedések a munkás vi-
szonyok rendben tartására, bár a mi mun-
kás viszonyaink is a munkabérnek szerfelett 
való felszökkenése  miatt teljesen tűrhetet-
lenek a gazdákra nézve. 

A földművelési  miniszter által évenként 
kiadni szokutt munkabér statisztika azt mu-
tatja, hogy a mi vármegyénkben majdnem 
legdrágább a mezei munkáskéz az egész 
országban. így hát ha nem is küzdnek a 
mi gazdáink a munkások tömeges sztrájko-
lásával, de küzdnek aval, hogy oly munka-
béreket kell fizessenek,  melyek értéke távúi-
ról sem felel  meg azon termény alacsony 
árának, a melyre felhasználtatott. 

Közgazdasági tudós írók épen ugy, 
mint praktikus gazdák az utóbbi évek alatt 
sokat foglalkoztak  ezen jelenség okának für-
készésével. Tudós irók a statisztika számait 
vetik latba s annak alapján fürkészik  a bajt. 
Praktikus gazdák pedig a gabona és marha 
árak alacsony voltát okolják. A két föltevés 
közt minden esetre legjogosultabb az utóbbi, 

melynek bizonyítására nem szükséges semmi 
nagy tudományit apparatua. Nézzük csak 
meg, hogy mióta állottak elő az Alföldön 
és egyebütt a munkás mozgalmak és sztráj-
kolások Nemde azóta, mióta a gabna és 
marha árak egész a potomságig csökkentek. 
Az előtt, míg egy köböl buza 8 10 forint 
volt, hírét sem ismerte a g.ixda a sztrájknak ; 
de mióta egy hektoliter linza ára 5—6 frt 
közt ingadozik, azóta folyt  >.i és napról-napra 
veszedelmesebb jelleget ö tnek a munkás 
mozgalmak. 

Hogy mi összefüggés  van a búzaár, a 
munkabér és a munkás mo galmak közt, azt 
e helyen nem szükség, ho y bővebben ki-
fejtsük,  mert azt igen l innyen megérti 
mindenki bővebb fejtegetést  k nélkül is. Vég-
következtetésül elég annyit mondanunk — 
a mit ugy is tud mindent. — hogy ma-
napság minden munkás igi n jól érzi magát 
s ugyanekkor minden gazd i a lehető legna-
gyobb szorongattatások kii; t tengeti napjait. 
Az alföldi  munkás mozgaln ak sein a miatt 
keletkeznek, mintha a munkások sorsa va-
lami mostoha volna, hanem épen megfor-
dítva azért, mert az ők életmódjukhoz ké-
pest igen olcsó megélhetési viszonyok közt, 
módjukban áll hetekig, st t hónapokig is 
munka nélkül kitartani. 

Itt nálunk például a uiífukás  osztálynak 
az a része, mely eddig a mezei és gazda-
sági munkásokat szolgáltatta s melyből bő-
ven jutott még Oláhországnak is, manapság 
megmódosodott — az ő igényei szerint — 
s alig van egy községben néhány olyan él-
hetetlen. a kinek legalább két igás állata 
ne legyen, még akkor is, ha egy barázda 
földje  sincs is. Az ilyen pedig már a ná-
lunk úgynevezett gyalog napszámra nem 
reflektál.  Csoda-e hát, ha nálunk a napszám-
bérek hallatlan magasra szöktek fel  ? 

Már most kérdezhetnők, hogy hát mi 
lehet ennek az oka ? Az oka nem magyar-
országi eredetű. Hiába tennők hát kizárólag 
a mi kormányunkat felelőssé  érte. Oka a 
nagy világ szélhámos közgazdasági politi-
kája, melynek meggondolatlan következmé-
nyeit mi is viseljük, mert viselnünk kell. 
Oka az, hogy manapság az egész világot a 
tőkepénz uralja s annak érdekei előtt közö-
nyös az, hogy vájjon a gazda éljen e, vagy 
pusztuljon. Okai azon intézmények és tör-
vények, melyek állandó és örökös törekvé-
seikkel a mindig zúgolódó és lázongó töme-
get kényeztetik azért, liogy kielégítsék és 
lecsendesítsék, melylyel pedig épen az el-
lenkező eredményt érik el s hova tovább 
minél jobban íog szaporodni az ilyen zúgo-
lódók és lázongók csapatja. Minél többet 
adnak neki, annál többet követel, de meg-
elégedni nem íog. 

Azért jól teszi a belügyminiszter, hogy 
szigorú intézkedéseket teszen az alföldi  moz-
galmakkal szemben ; mert azoknak az ellen-
zéki újságíróknak, kik a jelen esetben is a 
munkások pártjára állnak s azoknak bajai 
orvoslását ajánlják a helyett, hogy a gaz-
dák bajait is mérlegelnék, nemcsak egy csép 
igazuk nincs, hanem ezt a közgazdasági 
fontos  kérdést is pártszempontból akarják 
megitélni s a helyett, hogy jobb és czél-
szerübb megoldási módokat ajánlanának, 
egyszerűen hibáztatják a miniszter fellépését 
és intézkedéseit. 

A honvéd tiszti iskolák ügyében a 
csikmegyei értekezlet által a honvédelmi miniszter-
hez küldött feliratra  Mikó Báliut főispánunk  a kö-
vetkező választ kapta. 

Ama szívélyes és nagybecsű üdvözléséért, melyet 
a vármegyei értekezlet pártszinezet nélkül a tisztkép-
zés reformjáról  szóló törvényjavaslat benyújtása alkal-
mából hozzám iutézui méltóztatott, a legőszintébben 
hazafias  köszönetet mondok, s erőss meggyőződésem, 
nogy ha e javaslat törvényre emelkedne, jelenté-
kenyen előfogja  mozdítani honvédségünk és összvéd-
erűnk további fejlődését,  főkép  akkor ha a müveit 
társadalom is közre fog  hatni a reform  életbelép-
tetésénél. 

B á r ó F e j é r v á r y s. k. 
honvéd mlDiuter. 

Katonaiskola Csibmegyében. 
Oivas'am a lapokban, hogy Csikmegye me-

morandumban fordul  a kormányhoz katonai reál-
iskoláért s hogy az esetben, ha a kormány ezt 
megadná a megyének, a megye nagyobb áldozat-
hozatalra is rászánja magát, hogy az iskolát el-
nyerhesse. 

Mint Csikmegye szülöttének, engedtessék meg, 
hogy néhány s/óval a lehető legtárgyilagosabb mó-
don én is hozzá szólhassak a kérdéshez. 

Mikor a székelység anyagi és szellemi hala-
dását fejles/.tö  intézkedések kerülnek felszínre,  — 
a minő lenne egy hadapród, vagy katonai reális-
kola is, — nézetem szerint mindig két szempont-
nak kell adni a vezérelvet: 

1. A Székelyföldnek  nem intelligencziája bír-
jon döntő sulylyal, hanem a szorosan vett nép. 

2. A székelységnek fejlesztése  leginkább gazda-
sági irányban szükséges. 

Ezek a szempontok a székely nép társadalmi 
viszonyaiból folynak.  Ott nem lehet megkülönböz-
tetni három jól elhatárolt kasztot, mint például itt a 
felvidéken,  mert a székely népnek intelligencziája 
legnagyobb részben a népből kerül ki s az intelíi-
genczia a legnagyobb mértékben össze van forrva 
a földmivelő  és más munkás osztálylyal. 

Tehát Magyarország ez egyetlen vidékén meg 
van a lehetőség arra, hogy nagy választék vétes-
sék figyelembe,  ha arról van szó, hogy kik szá-
mára állitassanak kulturális intézmények. Ilyen do-
logban a felvidéki  könnyen dönt, a genlrynek ilyen, 
a mágnásnak olyan s parasztnak amolyan, vagy 
talán semmilyen iskola kell. Ezeken a jobbágyság 
eltörlése még mindig uem segített, ők ma is igy 
fogják  fel  helyzetüket s igen lassan simáinak ahhoz 
a felfogáshoz,  a mi a Székelyföldön  magától ér-
tetődik. 

Végtelen szerencséje ez Magyarországnak, 
mert épen Erdély keleti oldalán van szükség olyan 
egysége» magyar társadalomra, mely nem osztály 
érdekből, hanem általános társadalmi érdekből 
indul ki, mikor intézményeket akar létesíteni s 
igy mindig elvi magaslaton marad, erkölcsi szem-
pontok vezetik. A ki jól fogja  fel  a székelység hi-
vatását ettől az általános szemponttól nem is tá-
vozhatik el. 

A katona iskola forszirozásánál  egyáltalán 
nem látom ezt a felfogást,  sőt — habár biztos 
vagyok benne, hogy semmi érdek, hanem pasztán 
téves felfogás  döntő e dologba, — azt kell látnunk, 
hogy épen a kaszt szellem nyilatkozik meg, mikor 
több év óta ismételten visszatér a megye a katona 
iskola kérdéséhez. 

Mert mi a katona ? Olyan invidiam a ki há-
borúban védi a hazát, hacsak lehet megveri az 
ellenséget, béke időben pedig, — katonatisztről 
szMok — ur, a ki udvarképes, finom  modora, a 
legelőkelőbb társaságokat kedvelő, kellemes tár-
salgó, első ranga udvarló, szóval rendes társadalmi 
viszonyok között s jó nevelés mellett a társadalom 
elite-jét képező egyéniség. Nem mondom, hogy 
ezenkívül nem végez hasznos munkát, mert elvégre 
annak a nagyerőnek kiképzése és rendben tartása, 
a mely hivatva van megverni az ellenséget, szint-
oly nagyméretű feladat,  mint adminisztrálni vár-
megyét, vagy tanitni az ifjúságot,  de a katonatiszt 
a hatalomhoz való közeli viszonyánál fogva  mindig 
megkülömböztetett valaki volt s határozottan osz-
tályt képvisel. 

Tehát nem indokom — azt állítani, hogy a 
megye a kaszt szellemet táplálja s urakat akar 
nevelni fiaiból,  ha a kotona iskolát pártolja. 
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A kik azt hiszik, hogy ezzel a székely népnek 
tesznek jót, messze járnak a valóságtól. A katona, 
ur lévén, uri életre van utalva a ez drága mulatság. 
Ha az a szegény székely földmives  ifja  katona 
lesz, a ki igazában arra volna inkább utalva, 
hogy szülein segítsen, még a szülei segítséget kell 
inkább igénybe vennie, mert bebizonyított tény, 
hogy a tiszti fizetés  a mai viszonyok között leg-
fölebb  csak elég a megélhetésre. Ámde figyelembe 
kell venni, hogy a leggazdagabb családból is ke-
rtinek ki tiszek s ezek ngy fel  csigázzák a tiszt 
igényeit, hogy lehetetlen magát teljesen vagyonta-
lannak fenntartani.  Ha a csiki nép nem megy ka-
tona iskolába, mert nem neki való, akkor minek 
oda katona iskola, hisz a csiki gazdagabb csalá-
dok elküldhetik gyermekeiket távolabb eső intéze-
tekbe is. 

Minden esetre még tisztelet illeti azokat a 
vezér férfiakat,  a kik hazafias  érzelmeikkel azon-
segitségére igyekeznek sietni a magyar tisztkép-
zés eszméjének, ez aszt is matatja, hogy ott még 
a viczinális eszmék nem uralkodnak, de bocsássák 
meg nekem, ha őszintén kimondom, hogy ez az 
irányzat csak ott lehetséges a hol a tanügy nem 
nem részesül helyes pártfogásban  és kellő mélta-
tásban. 

Csikmegyének nem olyan intézményekre 
van szüksége, a mely urat nevel, hanem olyanra, 
a mely szellemi és technikai szempontból vett 
müveit munkásokká alakítja a vármegye lakóit. 
Ha nagyobb összeg pénznek kiadása kerül 9zóba 
azt kár olyan czélra fordítani  a minek leginkább 
az ország vagyonos családjai fogják  hasznát venni 
előbb utóbb, mert gentry és rendesen bukott gyer-
mekek csak ugy nyomulnak a katonai reál isko-
lába s elfogják  lepni a csikmegyeit is, még hely 
sem lesz a szegény székely fiuk  számára s a me-
gye a pénzt ezeknek javára ki fogja  adni. 

Ismétlem, hogy a tanügy nem részesülhet he-
lyes felfogásban  és kellő méltatásban. A katona 
iskolák elvégre is csak kényszer intézmények az 
államok életében, de semmi esetre sem a modern 
kornak szüleményei. Az már aztán mindegy, hogy 
magyar-e az az iskola vagy chinai. 

Az ilyen intézménynek felkarolása  Magyaror-
szágon egy kissé különleges szempont alá esik, a 
mennyiben ez a szegény nemzet, a mely mindent 
megbűnhődött már, még ma is heroikus munkát 
és küzdelmet visz véghez, hogy legbiztosabb tá-
maszát a magyar hadsereget valahogy elnyerhesse. 
Az is tagadhatatlau, hogy a nemzetiségi szempon-
tok lenyakazása leghatalmasabb módon egy ma-
gyar hadsereg által volna lehetséges, mert ha a 
Kossuth név kiejtéstéséért lefokozzák  a magyar 
fiút  az osztrák hadseregben (közös), mennyivel 
igazságosabb volva a hazaáruló oláhot kardbojtjá-
tól megfosztani,  egy magyar hadseregben, a mi 
szintén valamicske arra nézve, hogy az oláh ifjú-
ság milyen szellemnek hódoljon. Az is tenne vala-
mit, ha a katonai pályán való haladás alapfölté 
tele a magyar nyelv volna s ha a kétéves önkén-
tesség nem a német, hanem a magyar nyelv nem 
tudásáért következnék be, szóval a hadsereg poli-
tikai és magyar nemzeti jelentőségével szemben 
nincs az agyam chinai fallal  körül véve, hanem 
ebből még nem következik, hogy a hazát rögtön 
Csikmegye mentse meg, mert van az országnak 
egész sereg megyéje, a mely tele van gazdag em-
berekkel, a kik minden valószínűség szerint ha-
marább és könnyebben lesznek katona tisztek s 
elébb fogják  a csikmegyei reált is igénybe venni, 
mint a csíkiak, állítsanak tehát ezek a megyék 
maguknak s maradványiknak iskolát, de ne a 
Csikmegye pénze adjon nekik állást, tényt és mű-
veltséget. 

De ép az utóbbi okból Csikmegye nem is jól 
menti a hazát Csikmegyének sokkal nagyobb fel-
xdata van mint akár Bndapestnek, hazánk törté-
netében. D« nem ám az mi gyerekek kiképzésével, 
hanem a saját földmivelö  nepének több oldalú ki-
mivelésével oldja meg feladatát 

A .Nemzeti Iskolában* az egész székely-
«égre vonatkozólag egy czikksorozmbun kivitet-
tem azon alHpes/meket, melyek a múltból és a je-
lenből merítve kiinduló pontját kell képezzék a 
székelység továbbfejlődésének  és ebben leginkább 
Csikmegyét tartottam szem előtt. 

Olt emlit^ttem. hogy C íkmegye rendkívül 
sok olyan anyaggal rendelkezik, melyek a gyár-
iparnak H a müiparnak snyagát képezhetnék, mi-
ből ipari tanműhelyek felállítására  lehetne követ-
keztetni, ezen kivül óvónő és tanitónóképzők vol-
nának állíthatók, mert 10,000 tanítóra volna szük-
sége az országnak s a székely fink  és leányokkal 
belebetne népesíteni különösen a nemzetiségi vi-
dékeken folyton  szaporodó állami iskolákat. 

A csiksomlyói tanítóképző kibővítése, nagyobb 
szabású (elszerelése és Csik-Szeredába való áthe-
lyezése is olyan dolog, a mi csak azért nem tör-
tént meg eddig, „mert a tanügy nem részesül a 
hely»*» felfogásban  és kellő méltánylásban." Mind-
ezekhez a/, állam okvetlen megadná a kellő segélu. 
a raiut erre c-tikmegye részéről a kell» lépesek 
megtörténnének. A gazdasági iskolákról ugy lát 
szik mintha kellőleg nem sikerültek volua, a mit 
abból lehet következtetni, hogy mindig kevés a 
növendékek száma, de ez természetes dolog, mert 
először az iskola kénytelen a legmagasabb gazda-

sági elvekből indulni ki, a melyek 10—16 éves 
gyermek által csak felfoghatók,  hanem visszama-
rad; ezen elvek azonban csak igen kis részletük-
ben alkalmazhatók a megyei mezőgazdaság viszo-
nyai mellett, látszatjuk nincs s a nép e miatt nem 
is tudja felfogni  azok jelentőségét. 

A mit 20 —30 esztendő czélszerütlennek mond, 
azon változtatni kell. 

Nehéz volna innen távolról részletezni azon 
intézkedéseket, melyekben a tanügy felkarolása 
nyerne méltó kifejezést,  de annyit határozottan 
merek mondani, hogy a csikmegyei n é p o k t a -
t á s i intézetek intenzivebb fejlesztésének  ideje el-
érkezett s ez nem csak megyei szükséglet, hanem 
a magyar állam szempontjai is követelik, miért is 
az állam segedelmét nem nehéz kinyerni, de épen, 
mert a népoktatás kiabál segedelemért, uri isko-
lára forditaui  az így felmerülő  szükségletekre épen 
alkalmas anyagi erőt a megyei, de véletlenül a 
nemzeti politikával is ellenkező eljárást képezne. 

Bocsássanak meg nekem forrón  szeretett 
szülőföldem  mélyen tisztelt szerető térfiai,  hogy 
ezeket elmondottam, d6 én egy eszmének igyek-
szem szentelni életemet, mely azt tartalmazza, hogy 
a hol lehet a nép érdekei előmozdittassanak, ha-
nem e tekintetben sehol sem érzem magam a kö-
telesség érzettől oly mélyen áthatva mint akkor, 
ha szülőföldemről  van szó. Már pedig erőss meg-
győződés mondja nekem, hogy a katona iskola a 
csikmegyei nép javát nem fogja  előmozdítani, vagy 
legalább nem annyira, a mennyire a megfelelő  ter-
hek más irányban előmozdítanák. 

Csikmegyében különben is azt lehet észre 
venni, hogy a tanügy legnagyobb részben az egy-
ház gondjaira van bizva s a világi elem csak mel 
lékesen törődik vele, e mi akkor mikor az egyház 
egész életére országosan befolyást  akarnak bizto-
tani a világi elemnek, mert ennek szüksége bekö-
vetkezett, különösen Erdélyben indokolatlan, hol 
százados egyházi autonomia van s azzal a veszély-
lyel jár, hogy a világi elem a tanügggyel nem tö-
rődik 3 lassankint elveszíti érzékét. Ebből követ-
keztetem azt, hogy nem mutatkozik elegendő tá-
jékozottság a tanügy különböző árnyalataiban s 
elég energia nagyobb tanügyi intézkedések meg-
teremtésében. 

Kóródy  Miklós. 
* 

Mi más véleményben vagyunk s észrevétele-
inket legközelebb, ha ugyan akkor még aktuális 
lesz, megteszszük. A szerkesztőség. 

A székely v^sutnk nemzetgazda-
sági értéke. 

II. 
A székelyföldnek  meg van ugyan a saját 

vasút vonala, mely idővel egy egész hálózattá fog 
kiegésszittetni, ammennyiben egyrészt Székely-
Udvarhely, másrészt Szászrégen állomásokon a már 
fennálló  vasútvonallal fog  összekapcsoltatni, de 
ezen hálózat mindegyik végpontja csak egy helyi 
érdekű vasútvonallal jön kapcsolatba és sehol sem 
érinti a M. A. V. fővonalát,  az általa érintett vi-
vékek tehát nem élvezhetik teljesen azokat a je-
lentékeny gazdasági előnyöket, melyeket a M. Á. 
V czéltudatos felejthetelen  emlékű Baross minisz-
ter égisze alatt inaugurált nagyszabású tarifa-poli-
tika úgyszólván az egész országnak biztosított. 

A hiba pedig nézetünk szerint ott történt, 
hogy a székely vasutak kiindulási pontjául Sepsi-
Szent-Györgyöt vették, nem pedig Ágoston falvát 
honnét a termékeny Erdővidéket érintve a székely-
töld szivébe leheteti volna a vasutat vezetni annél-
kül. hogy egy idegen heiyi érdekű vasutat kellett 
volna igénybe venni. 

Igaz ugyan, hogy ezen vasút vonal építése a 
természeti akadalyuk folytán  nehezebb, tehát költ-
ségesebb is lett volna, de ezen több költség által 
annyi közvetett és közvetlen előny lett volna elér-
tető, hogy az a más olditlról elért előnyök által 
teljesen megszűnt volna. 

Az előnyök következők lennének: 
a) A székely vasutak a M. Á. V. fővonalai-

val közvetlenül érintkezve, a Székelyföldről  és oda 
irányított szállitmányik jelentékenyen olcsóbban 
volnánsk szállít hatók 

b) A székely vasutak a M. Á. V. fővonalai-
val bár csak egy ponton is közvetlenül! érintkez-
vén. a tölibi csatlakozó helyi érdekű vasutvonalak 
egy verseny vonallal állván szemben, kénytelenek 
volnanak díjszabásaikat, a M. Á. V.-éhoz alkal-
mazni és ugyanazon díjtételek mellett szállítani, 
hacsak ezen szállítmányok egy jelentékeny részé-
től megfosztatni  nem akarják magukat. 

c) A székely vasutak kiindulási pontjául 
Ágoston falvát  választani egy országos közérdek 
parancsolta. Tudvalevő dolog, hogy a székely vas-
utak helyi jelentőségükön kivül azon fontos  fel-
adatra vannak hivatva, hogy az országot a Fekete 
tenger kikötőivel, VHgyis Galac/czal és Kü«tend 
zsetnvel a lehető legrövidebb Útvonalon kössék 
össze. E/.HU útvonal Ágostonfalva,  Mikó Ujtalu, 
Gyimesen és Oknán át kb. 80 kilométerrel lett 
volna rövidebb, mint Brassó-Sepsi-Szent-Györgyön 
át, míg jelenleg épea olyan hosszú, mint a jelen-
leg fennálló  Predeál-Buzeni vonal. 

d) Ez esetben is megmaradt volna a M. Á. 
V. díjszabási önállósága a Fekete tenger kikötői 
felé  és vissza irányuló forgalomban  egész az or-
szág határáig, mig jelenleg e tekintetben is kény-
telen a közbeékelt helyi érdekfl  vasatokra figye-
lemmel lenni. 

e) Tudomásunk szerit a U. Á. V. a Fekete 
tenger felé  irányuló személy forgalmat  is a szé-
kely vasutakra kívánja átterelni és e czélból idő-
vel egy Sepsi-Szent-György-Szereda-Gyimesen át 
közlekedő gyorsvonat bevezetése czéloztatik; ezen 
okból a székely vasutak, mint I. rangú vasút épít-
tetett, hogy a nehéz gyorsvonatu kocsik (háló és 
étkező kocsik) forgalmát  megbírja. Igen ám, de a 
báromszéki vasút brassó-sepsiszentgyörgyi vonal-
része e czélra nem alkalmas és igy ezen vonalrész 
megerősítése válik szükségessé, mely jelentékeny 
költség egy vagy más módon, de minden esetre a 
M. Á. V.-at fogja  terhelni. Ezzel tehát már az 
Ágostonfalva-Mikóqjfalu  vonalrész építési költsé-
geinek egy jelentékeny része fedezhető  lett volna; 
sőt ha tekintetbe vesszük, hogy ez esetben a 
Sepsi-Szent-György-Mikóujtalo vonalrész építésén t-k 
szükségessége, teljesen elesik, bátran mondhatjuk, 
hogy e két kiadási összeg megtakarítása által az 
Ágostonfalvi  vonalrész kiépíthető lett volna. 

Az eddig előadottakból világosan látható, 
hogy azon várakozások, melyeket a székely vas-
utak létesítéséhez, a vidéken, valamint ország-
szerte fűztek,  sem a c s i k v á r m e g y e i ér-
d e k e l t s é g s z e m p o n t j á b ó l , sem pedig 
az o r s z á g o s k ö z g a z d a s á g i é r d e k 
s z e m p o n t j á b ó l t e k i n t v e , a kiindulási 
pont helytelen megválasztása folytán,  nem teljesül-
tek ugy mint azt reméltük. 

Most már tehát csak az marad hátra, hogy 
a meglevővel számítva, miként lehetne a hibát — 
legalább részben — helyreütni. 

Nézetünk szerint erre 2 mód kínálkozik: 
Egyik mód a közbeékelt helyiérdekű vonalak 

(Brassó-háromszéki h. é. vasút, Héjasfalva-székely-
udvarhelyi h. é. vasút Maros-ludas-szászrégeni h. 
é. vasút) államoMtása volna, illetve miután ez csak 
végső eszköz, elég volna, ha ezen h. é. vasutak 
az átmeneti forgalomban  a M. Á. V. _ tarifa-fen-
hatósága alá helyezkedvén, mint M. Á. V. vona-
lak tekintetnének és az átszámítás ezen alapon 
közvetlenül történnék. 

A második mód valamivel költségesebb, de 
nézetünk szerint sokkal radikálisabb volna, mert 
ez által a kiindulási pont helytelen megválasztana 
által elkövetett hiba legalább némileg helyrebozat-
nék. Ez pedig az volna, ha a M. A. V. az 
amugyis t e r v e z e t t S e p s i s z e n t g y ö r g y 
F ö l d v á r i v o n a l a t m i e l ő b b k i é p í t e n é . 
E z e n c s a k 2 4 k i l ó m e t e r h o s s z ú vas-
u t v o n a l k i é p i t é s e á l t a l e g y r é s z t a 
S z é k e l y V a s u t a k a M. Á. V. f ő v o n a l á -
va l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e k ö t t e t n é k , 
m á s r é s z t p ed ig a Bud p e s t és G a l a c z 
k ö z ö t t i t á v o l s á g 30 k i l o m é t e r r e l 
m e g r ö v i d ü l n e . 

Csakis ilyen módon volna az elkövetett hiba 
helyrehozható és ez esetben teljesülnének is azon 
várakozások, melyeket a c s i k v á r m e g y e i 
é r d e k e l t e k a vasút létesítéséhez fűztek,  de 
előnyére válnék ez az e g é s z o r s z á g közgaz-
dasági érdekeinek is. 

Ajánljuk ezen megoldást a mérvadó körök 
figyelmébe. 

Székely  Igaácz. 

S z í n h á z . 
Az operettek s énekes bohózatok hete. Liba-

pásztor, 3 Kázmér, Kis Alamuszi, Fenelányok, Vi-
géczek mentek, összevágó jól rendezett előadásban 
megszakítva egy színmű: a Dolovai nábob leánya 
8 egy népszínmű a Qyimesi vadvirág által, ez a 
hét története. 

A Libapásztorban a három fő  női szereplő 
Tarnai Leona, Zoltán Olga, Zoltán Ilona emelhetők 
ki elsősorban, mert Tarnai Leonának, naiv libapáss-
tora, Zoltán Olga pajkos Dofénja  s Zoltán Hona 
Noémije kiváló alakítás volt s megmentette a dara-
bot, mivel bizony a férfiak  — bár Szabó Saralodot 
elég jól, de kedély nélkül, Barabás Crespint némi 
sikerrel adta vissza B Arkosi és Krémer is jók vol-
tak — messze mögötte maradtak a nőknek, Kömley 
e szerepében nem volt diszponálva s csak épen, 
hogy eljátszotta azt, mig a többi darabokban bőven 
kárpótolta a közönséget. így például a Három Kái-
mérban mint John Sook s különösen, a Kis alamu-
sziban, mint Tom valóságos tapsolásra ragadta a 
kaczagó publikumot. Ügyes Ellen Blook volt Tarnay 
Leona s kedves Margit Zoltán Ilona, a Három Kái-
mérban. 

Arkosi Oelb Salamonjával megmutatta, hogy 
nemcsak kitUnő népszínmű baritonista, hanem komi-
kus szerepekben is hasznavehető scinész. Szalóky 
Dezső — bárha fellépéae  visszatetsző — elég ügye-
sen mozog a színpadon s Kalotai Pistát ha nem ia 
rokonszenvesen, de kellő sikerrel adta vissza. Kré-
mer, Nagy Mari, Barna Ilona s Szabó kisebb sze-
repeikbe beillettek a különben vontatottan előadott 
darab keretébe. 

Egyik legsikerültebb o perette előadás volt a 
Kis Alamuszi Tarnay Leona Phatean Renard siere-
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pében. Kömley. mint Tom valósággal brUirozta^ 
Szénen 8 kedvesen játszotta meg s énekelte Zoltán 
Olga Saráht s Zoltán Ilona Marit, Arkosi k e d é l y e s 

Mac Donald. Krémer mulatságos prefet,  Szabó ele-
gáns St. Remy voltak, de már Szalóky kosztümje s 
iátéka Ízléstelen és visszataszító. 

A Fenelányokban virágokat dobáltak. Egyéb 
megemlítésre érdemes azután nem is történt benne. 

Ha a Kis alamuszit a legsikerültebb operette 
előadásnak mondottuk, ez csak az előadásra szólott, 
mert külső hatás tekintetében első helyen áll a kö-
vesi Albert Vigéczek czimü énekes bohózata. A mi 
mulattató bolondság csak elképzelhető, az mind 
össze van hordva e darabban, ugy hogy a néző 
közönség soha ki nem fogy  a kaczagásból. Szabó 
adta a fővigéczet  s bár nem voltak elég ügyes 
mozdulatai s nyelve sem nagyon pergett, alakítása 
megnyerő volt s némi hatást is ért el. Barabás 
Czakója, s Árkosi Berzsenyije tapsot kapott bemu-
tatkozásuk alkalmával, úgyszintén Szalóky Grifflije 
is, de legnagyobb hatást Deák Péter Abeles Samuja 
s Kömley Müllerje, értek el. Mindketten diskrétül 

a mennyiben e darabban diskrétül lebet játszani 
— s mégis oly mulattatóan játszották meg Bzere 
peiket, a énekelték kupléikat, hogy a közönség való 
ságOB kaczagó görcsöket kapott, különösen mikor 
Nagy Mari is hozzájárult mókáihoz. Zoltán Ilona, 
Tarnai Leona, Fehér Laura kis szerepükben kedve-
sen játszottak s énekeltek, mig úgyszólván freneti-
kus hatást ért el Árkosiné a Jammo társasággal, 
melynek dalait megkellett ujrázniok. 

Az egyetlen szinmtt a mi a héten ment 
Dolovai nábob leánya sikerült előadásnak mondható. 
Krémer Tarján Qidája rokonszenves, s jól átgondolt 
alakítás volt, s ha nem vagyunk valami különösen 
nagy igényűek, Zoltán Olga Joób Vilmáját is ilyen' 
nek kell elfogadnunk.  Fehér Laura Szentirinaynéja 
elég huszáros menyecske volt, de nem bírta végig 
megtartani s néha-néha kiesett szerepéből. Kömley 
Bilitzkynek nagyon kövér. A szerepet eljátszotta jól, 
de Merczey fiatal  könnyüvérü, de alapjában jószivü 
kadetját nem bírta ugy vi.-szaadni, hogy az iigyes 
játék mellett az illúziónak is hagyott volna valamit 
fenn.  Szabó, Arday, Szalóki, Arkosi beillettek az 
ensembleba, de nem is emelkedtek ki belőle. 

Hétfőn  este a Oyimesi vadvirág került színre 
bérletben másodikszor, a mi nagyon rossz hatást 
tett a közönségre, mivel rövid tiz nap alatt a bér-
lők, az első előadást is oda számítva, 3-or voltak 
kénytelenek végig nézni, a mi mégis sok, különösen 
mikor a keddi színlapon a kék asszonyt bérletszü-
netben láttuk hirdetni, különben az előadás, ha nem 
is érte el a második niveauját jó volt. Arko.sy, Tar 
uay Leona. Zoltán Ilona szépen énekeltek, Krémer 
hatásosan játszott s a többiek is a régiek valának 

Referens. 

H V L O H Í F E L E K . 
— Kinevezések. A kereskedelmi miniszter 

a m. kir. államépitészeti hivatalok létszámában 
csikdelnei születésű Bocskor Árpád kir. fömérnö 
köt a VlII-ik fizetési  osztály második fokozatába 
léptette elő. — A belügyminiszter a békási anya-
könyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé 
Prekup Sándor segédjegyzöt nevezte ki s kettős 
minőségbeni díjazására az állampénztárból 300 frt 
évi fizetést  engedélyezett. 

— Tudorrá avatás. R é s z e g h Lajos 
csik-szentmártoni illetőségű, maros-vásárhelyi ügy-
védjelölt folyó  hó 12-én a kolozsvári tudomány-
egyetemen a jogtudományok tudorává avattatott. 

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyminisz-
ter gyergyó-szentmiklósi Nagy Lajost, ki a mult 
év aug. óta a maros-vásárhelyi törvényszéknél jog-
gyakornok volt 8 f.  évi április hóban a jogtudo-
mányi államvizsgát nagyon szép sikerrel letette, 
a beszterczei kir. törvényszékhez aljegyzővé ne-
vezte ki, melyhez gratulácziónkat csatoljuk. 

— Urnapi isteni tisztelet. Az oltári szentség 
szerzésének ünnepét, mely nagy csütörtökön az 
akkori szenvedő napok miatt meg nem tartható, s 
melyet V-ik Kelemen pápa Szentháromság után 
való csütörtökön rendelt megünnepelni, megyeszerte 
díszesen lett a kath. egyházakban megünnepelve. 
Csiksomlyón a szent Feredczrendi szerzet nagy-
templomában az ünnepi szertartás kikerüléssel a 
helybeli és szoms7édközségi népek nagyszámú 
részvéte mellett a közelebb mult vasárnap tarta-
tott meg, hol főtisztelendő  Gergely Ignácz erdélyi 
püspöki főegyházmegyei  kanonok fényes  segédlettel 
pontifikált.  Jelenvolt az isteni tiszleten a megye al-
ispánja s főjegyzője  s több más előkelő egyén. 

— 25 éves jubileum. Szép s meghatóan 
magasztos ünnepély folyt  le folyó  hó 13-án Szent-
király községében (Udvarhelym-gyében). hol Elekes 
Balázs körjegyzői működésének negyed százados 
jubileuma tartatott meg, mely alkalommal Szent 
király község által nevezettnek a házasságkötési 
funkczióiboz  ajándékozott kard, kard öv és kalpag 
is átadatott. 9 órakor megérkezett dr. Demeter 
Lői incz j. főszolgabíró  ünnepelt lakására, hová 
összegyűltek tisztelői és barátai is. A jubiláns tisz-
teletére tartott diszgyfllést  a zsúfolásig  közönség-
gel megtelt iskola teremben igen hatásos beszéddel 
nyitotta meg a főszolgabíró,  hová ünnepelt kül-

döttségileg hivatott meg, megemlékezvén a jubiláns 
érdemeiről. Az emléktárgyaknak k. bíró Bodó Ig-
nácz által tartott rövid beszéd kíséretében lett 
átadása után jubiláns azokat meghatottan köszönte 
meg Szentkirály községének, visszapillantván a 
jegyzői intézménynek, mint ilyennek keletkezésére 
és fejlődésére  s ünnepélyes ígéretet tevén, hogy 
lankadatlan buzgalommal s mint eddig, ngy jövő-
ben is kitartóan fog  működni mindig a közügyek 
előmozdítására s köre közönségei javára. Ezután 

közönség a tedeummal egybekötött isteni tiszte-
letre templomba vonult, minek végeztével ünnepelt 
lakásán 80 terítékű bankett volt. Ebéd közben 
patrio more több lelkes pohárköszöntő hangzott 
el. Elekes Balázs Gyergyó-Ujfaluban  a régi székely 
neme* Elekes családból származott, honnan kis 
gyermek korában anyja idevaló férjhezjövetele  al-
kalmával jött Szentkirályra. 

— Záróvizsgák. A csikmegyei polgári 
leányiskolában az 1896—97. tanév z á r ó vizs-
g á l a t a i a következő sorrendben fognak  meg-
tartatni : Junius hó 25-én délulőtt 8—12-ig az I. 
osztály vizsgálata minden tantárgyból; délátán 
2—6-ig a II. osztály vizsgálata minden tantárgy-
ból ; 6—6-ig I. és II. osztály vizsgálata a test-
gyakorlásból. Junius hó 26-án délelőtt 8— 12-ig 
a III. osztály vizsgálata minden tantárgyból; dél 
után 2—5-ig a IV. osztály vizsgálata minden tan-
tárgyból ; 5—6-ig a III. és IV. osztály vizsgálata 
a testgyakorlásból. Junius hó 27-én délelőtt 10 
órakor hálaadó istentisztelet; délután 4 órakor 
ének-, zene- és szavalatokból álló z á r ó ünnep-
ség, mely után az értesítők felolvastatnak  és ki' 
osztatnak. A vizsgálatok alatt a rajz-, munka- éi 
írásbeli dolgozat-kiállítás megtekinthető. E vizsgá-
latok nyilvánosak levén, arra a tisztelt szülőket 
és a tanügy barátait tisztelettel meghívja a t a n 
t e s t ü l e t . A záróünnepély műsora: 1. Veni 
Sancte. Engeszertöl. Éneklik az összes növendékek. 
2. Valse mignonne. Streabbogtól. Zongorán ját 
szák: Nagy Juliska és Schönteld Marcxa I. o. nö-
vendékek. 8. Szavalat. Előadja Vizoly Auna I. o. 
növendék. 4. Galopp. Streabbogtól. Zongorán ját-
szák : Szultán Róza és Albert Berta III. o. nö-
vendékek. 5. Népdal egyveleg. Éneklik az összes 
növendékek. 6. Pas Retouble. Streabbogtól. Zon-
gorán játszák : Zakariás Mariska IV., Mánya Berta 
és Kopacz Ilona III. o. növendékek. 7. Szavalat 
Előadja Bohacsek Erzsi II. o. n. 8. Magyar tán-
czok. Brflcktöl.  Zongorán játszák: Balló Veronika 
és Nagy Anna III. o. növendékek. 9. Mindent ha-
zám teérted. Schuberttől. Éneklik az összes növen-
d'k«k. 10. Lnstige Tarohour. fíurczuneltöl.  Zon-
gorán játszák : Schönfeld  Róza és Gál Irma III. 
0. növendékek 11. Ha a tecske útra kél. . . Abtól. 
Éneklik az összes növendékek. 12. Schneeglöckchen-
Valzer. Behrtől. Zongorán játszák : Élthes Margit 
s Csiszér Gizella II. o. növendékek. Szünet. 13. 
Zsoltár. Glcuktól. Éneklik az összes növendékek. 
14. Magyar tánczok. Brücktől. Zongorán játszák : 
Orbán Erzsi III., Romfeld  Juliska IV. o. növen-
dékek. 15. Szavalat. Előadja Fuszl Teréz III. o. 
növendék 16. Madarak búcsúja. Mendelssohntól. 
Éneklik : Barabás Róza III. és Zakariás Mariska 
IV. o. növendékek. 17. Rnssische Schlittenpost. 
Hummeltől. Zongorán játszák : Pap Irma és Lázár 
Iza II. o. növendékek. 18. Népdal egyveleg. Ének-
lik az összes növendékek. 19. Terzen-Polka. Behr-
től. Zongorán játszák: Fuszl Teréz és Kritsa 
Melitta III. o. növendékek. 20. A hontalan. Melo-
dráma. Vörösmarty-Elberttöl. Előadják Ferenczy 
Irén IV. és Fuszl Teréz III. o. növendékek. 21. 
Részlet Csipkerózsából. Abtól. Kar: Éneklik az 
összes növendékek. Jó tündér : Zakariás Mariska ; 
csipkerózsa Barabás Róza IV. o. növendékek. Zon-
gorán kíséri Aronsohn Zseni III. o. n. 22. Fleurs 
Despagne: Una Declarasion. Behrtől. Zongorán 
játszák: Aronsohn Zseni III. és Schönfeld  Ştefani 
IV. o. növendékek. 23. Bucsu az iskolától. Siicher-
től. Éneklik a nagyobb növendékek. 24. Bucsu 
beszéd. Tartja: Kovács Ilona IV. o. n. 

— Ujitás a vasúti menetrendben. Ér-
tesülésünk szerint a folyó  évi május hó 1-től ér-
vényes államvasuti menetrend hirdetmény III. ré-
szében közzétett és Tusnádtól folyó  évi jnlius hó 
1-től kezdve d. e. 10 óra 3 erczkor Sepsiszent-
györgy felé  indítandó 7615. sz. vegyes vonat a 
mondott naptól kezdve már Csik-Szeredáról kiin-
dulólag fog  közlekedni. Ezen vonat Csik-Szeredá-
ról d. e. 8 óra 20 perczkor fog  indulni és Brassóig 
1. és II. osztályú közvetlen kocsit fog  vezetni 

— A magyar nyelv a gyergyói román 
felekezeti  iskolákban. A gyergyói határszéli 
gör. kel. felekezeti  iskolák vizsgálatai K o d á r c s a 
Artemiz esperes vezetése alatt a mult héten feje 
ződtek be még pedig azon dicséretes eredménynyel 
hogy a magyar nyelvben ngy szó-, mint Írásbeli 
képességben szép haladást mutattak fel  iskoláikban 
az egyes tanítók, a mi egyfelől  az egyes iskolák-
nak dicséretére, másfelől  a tanulóknak jövendőben 
hasznára válik. 

— Vizsgálatok sorrendje. A gyergyó-
szentmiklósi polgári fiúiskolában  az évzáró vizsgá-
latok f.  hó 23., 24. és 27-én, a „Fogarassy nevelő 

intézet" -nél az elemi és polg. iskolai vizsgálatok 
21 ikétöl 2fi-ig;  a ditrói polg. fiúiskolában  26-án, 
a gy.-alfalvi  áll. felsőnépiskolában  21. és 22-én 
lesznek. 

— Csikiak Brassóban. A Brassóban lakó 
csíkiak az együvé tartozás ápolására és első sor-
ban kölcsönös megismerkedés czéljából folyó  hó 
27-én délután 7 órakor a Zöldfa  kerti helyiségé-
ben társas összejövetelt rendeznek. Ezen össze* 
jövetelre mindenkit, ki a czélt üdvösnek tartja, 
szívesen lát a rendezőség. 

— Banderisták lefestése.  A Fesity kör-
kép társaság megbízásából folyó  hó 21-én városunkba 
érkezett Márk Lajos festőművész,  ki a bandé-
rium tagjait egyenként lefestette  s egyszersmint a 
vele érkezett V á r a d y Gyula valamennyiről fel-
vételeket eszközölt, a bandérium nagy körképe 
számára. 

— Telt börtönök. Nem tudható, hogy az 
életviszonyok változásában avagy az erkölcsök el-
fajulásában  kereshető-e azok, de annyi bizonyos, 
hogy a csik-szeredaí bírósági, valamint a rendőr-
ségi fogházak  annyira telve vannak foglyokkal, 
hogy oda több be nem fér.  Ezért e hó 18-án a 
rendőrkapitányságtól a kir. ügyészséghez küldött 
több napra elitéit két foglyot  vissza kellett „túl-
zsúfoltság  miatt" utasítani. Szomorú jele az 
időknek 1 

— A vidéki szülők figyelmébe.  Bátor 
vagyok a tisztelt szülők szíves tudomására hozni, 
hogy miután a kolozsvári felsőbb  leányiskolában a 
jövő tanévben csak egy első és egy második osz-
tályt engedélyez a magas minisztérium, ajánlatos 
a növendékeket már most beíratni az első és má-
sodik osztályokba, hogy legalább előjegyezve le-
gyenek és ki ne maradjanak. Addig is, mig az q 
iskolai épületben szervezendő állami internátus fel-
épül, két-három év múlva, a vidéki szülők könnyí-
tésére, ugy rendeztem be házamat, hogy 10—15 
jó családból való leánykát befogadhatok  magam-
hoz, és igy egész nyugodtan végezhetik felsőbb 
leányiskolái tanulmányaikat; egy franczia  nevelőné 
segédkezik nekem a felügyeletben.  De G e r a n d o 
A u t o n i n a , a felsőbb  leányiskola igazgatója. 

— Irodalmi jelentés. Csik-Somlyón, Erdély 
egyedül igen látogatott bucsu helyén, egy „Paduai 
Szent Antal Társulatának Története és ÁjtstosBági 
Kalauza, Csik-Somlyón" ozimü érdekes könyvecske je-
lent meg. Györgyjakab Márton kiadásában Csík-
szeredában. Mint már neve is mutatja, czélja nem egyéb, 
mint hogy Paduai Szent Antal e csodás nagy szent 
iránt az ajtatos olvasó közönség szivében az érdek-
lődést és tiszteletet fel  keltse, azt ápolja és fokozza. 
A müvecske 160 kis nyolczad lapon van csinosan 
kiállítva. Félvászon kötésben ára: 30 kr. Kapható 
szerzőnél : Kovács Gergely Bzent Ferencz-rendi ál-
dozópapnál Csik-Somlyón, Erdélyben. Vidékre postán 
küldve: 35 kr. 

— Szocziális mozgalmak. Hogy mily 
nagy mérvet öltöttek az Alföldön  s Dél-Magyar-
országon a szocziális mozgalmak, annak szomorú 
jele az, hogy a helyben állomásozó csendőrszárnyból 
4 altisztet s 23 csendőrt Nagy-Becskerekre vezé-
nyeltek a szocziális mozgalmak elnyomására, kiket 
a parancsnok már útnak is inditott. 

— Gyilkosság Kászonban. Kászon-Jakab-
falván  folyó  hó 19-én este Csu tak Károly község-
biró lakásába ismeretlen tettes az ablakon keresztül 
belőtt. A lövés a birót találta ugy, hogy az össze-
rogyott a nyomban szörnyet halt. A csendőri vizsi 
gálát s nyomozás eddigelé még semmi elfogadható 
támpontot nem nyújtott arra, minek lett áldozatává 
a szerencsétlen bíró. 

— Föltalált hulla. Emlitést tettünk volt 
arról, hogy pünköst napján zsögödi Szabó János 
elmezavar folytán  az Olt vizébe dobta magát s hul-
lája szorgos keresés után sem volt akkor megtalál-
ható. A napokban a községen alul az Olt medrében 
egy fűzfa  bokorban megakadva a hulla megtalál-
tatott s a személyazonosság konstatálása után elte-
mettetett. 

— Gyilkossági kísérlet Kászon-Felti-
zen. B e c z e Simon feltizi  lakos junius hó elaö 
felében  forgó  pisztolylyal eddig még kiderítetlen ok-
ból ugyan odavaló Nagy Lajosra lőtt, kik azonban 
gyorsan észrevevén Becze szándékát, megragadta a 
kezeit ugy, hogy a lövés félrement  s a katasztrófa 
be nem következett. Tettestől a pisztolyt a csendőr-
ség elkobozta s ellene a jelentést megtette. 

— öngyilkosság. Csik-Szt-Mihályon Bartis 
János földműves  felakasztotta  magát Hogy mi vitte 
ót e végzetes tettre, ez idő szerint még kidéritve 
nincs. 

Egy jó zongora, két ágy, 1 bőrgarni-
túra, 1 gyermekkerékpár eladó. Czim a 
kiadóhivatalban. 

a d . 6 egy elegáns uri lakás (kőház) 
&"ik Somlyón, mely áll 5 szobából, konyha», kam-
rából és két pinczéből, hozzá számítva az istállót, 
kocsiszint és ólokat, ezen kivűl egy veteményes-, 
gyümölcsös- és egy diszkertet. Ugyanitt jntinyos 
áron eladók egy majdnem uj télfedelű  kocsi, sta-
katnrhoz való nád és vaskapcsok. Hol ? Megmondja 
a kiadóhivatal. 
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S z e r k e s z t ő i ü z e n e t 
Egy koma. tag Gy.-Ditró. Beküldött levelét nem 

közölhetjük, mivel ilyesfajta  czikkekért minket terhel a fele-
lősség, pline mikor ön sorait alí sem írja. Nyilt-térben név-
aláírással, ha kívánja, a kellő dij lefizetése  mellett kiadónk 
közzéteheti. 

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

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

azonnal felvétetik  egy jó 
háztól való 13-14 éves fiu 
csik-szeredai He Ív ig G. 

János sütődéjébe. 

Pályázat. 
Csik-Szereda rend. tan. városhaii a városi 

orvosi állomás lemondás folytán  megüresedvén, 
arra pályázatot hirdetek. 

A városi orvos javadalmazására évi 400 frt 
s a szabályrendeletileg megállapított látogatási 
dijak. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy a tiszti orvosi vizsga lete-
vését, magyar nyelvbeli jártasságukat, életkorukat 
s eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal 
fölszerelt  sajátkezöleg irt s szabályszerüleg föl-
bélyegzett pályázati kérvényüket folyó  évi junius 
hó 30-ig alulirt polgármesterhez adják te, 

Csik-Szereda, 1897. junius hó 11-én. 
Élthes Jakab s. k. 

Csik-Szereda rendezett tanácsú város 
2—2 polgármestere. 

Meghívó. 
A csiki vasutépitkezési és élelmezési részvénytár-
saság — felszámolás  alatt — folyó  év julius hó 

4-én délután 2 órakor 

rendkívüli közgyűlést 
tart Csik-Szeredában a Romteld-féle  helyiségben, 

melyre a részvényesek ezennel meghívatnak. 
A közgyűlés tárgyai : 

1. A felszámoló  bizottság jelentése eddigi 
működéséről. 

2. További intézkedéseknek kikérése a köz-
gyűléstől. 

3. Egy felszámoló  bizottsági tag leköszönése 
s egy uj bizottsági tag választása. 

4. Egyéb indítványok. 
A részvények a közgyűlést megelőzőleg azon 

helyiségben — hol az megtartatni fog  — helye-
zendők letétbe. 

Csik-Szereda. 1897. jnniu» hó 20-án. 
Csiki vasutepitkezéH és elelmerési 

részveny-tarsasag felszámoló  bizottsága. 

Átköltözés miatt 
a vállalati szakaszmérnöknél Lövé-
szen a Karakónál csaknem uj, mo-
dern, faragott  bútorok, hálószoba-, 
ebédlő- és konyhaberendezés meg-

lepő olcsó áron eladók. i i 

ATTILA-PERMETEZOGÉP. 
Az „Attila" permetező mindazon bajokat, 

melyek n szőlősgazdát eléggé bosszantják, elhárítja 
és pedig az által, hogy a szélkazánt egy csavarin-
tás által a pnttyonból kivehetjük, mi által az egész 
szerkezet már kezünkben van. Ugy a puttyon, 
mint a szerkezet tisztán tartható és a legegysze-
rűbb munkás szétbontja és össze rakja. Soha sem 
pusztulhat, soha gépész kezébe adni nem kell; 
mindenki maga bánhat vele. A szórója is páratlan 
jól szór, valóságos ködöt csinál! 

Ára 18 frt. 
B Z I O E T I S Á N D O R 

KECSKEMÉT. 1- 4 
Ugyanittt kitűnő bicziklik 130 frtért. 

Sz. 111/97. 

Árverési hirdetmény. 
A csikvármegye magán tulajdonát képező 

Baska erdejének a kövespatakra hajló lejtjén 24 
kat. hold területen megperzselt, tőrzsenkinti becs-
lés alapján 1047 drb Ifi  tői 20 cm., 2937 drb 21-től 
35 om. és 1197 drb 36-tól 80 cm. átmérőjű, lécz, 
épület és tőketa 5409 m8 tartalommal, 985 frt 
összbecsár mint kikiáltási ár mellett, 1897. julius 
hó 13-án d. e. 10 órakor Csekefalva  és Szent-
márton község közös hivatalos házánál, nyílt szó-
beli és zárt írásbeli árverésen azonnali készpénz 
fizetés  mellett elfog  adatni. 

Bánatpénz 100 frt. 
A használati idő tart 1898. évi ápril végéig. 
A közelebbi feltételek  a megye alcsiki erdő-

őre Bodó Déliesnél, a hivatalos órák alatt bete-
kinthetek. 

Gy.-Sznntmiklós, 1897. junius hó 12. 
Csikmegye havasi javai igazgatósága: 

L á z é n 3S£erL3rti.ért, 
igazgató. 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyu't 
u 

»» 
cziniii növényszer gyomor-likör készítményem. 

Székrekedés, étvágytalanság és az 
ebből eredő bajok ellen. 

Egy üveg ára 40 és 80 kr. 
Kapható Csik-Szereda és Gyergyó-Szentmiklós 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt. Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Em.-Vásárhely, Arpád-utoza 12. 

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

védve. 6—10 
Kapható Csik-Szeredában : 

Albert Balázs, Jakab Gyula és Nagy 
Gyula kereskedéseiben. 

Pántllkagilisztiban is gyomorbajban szenved 
az emberiség fele  része. 

A szenvedő emberiség 
vígasztaláéira is se-

gilyire! 
Kik galand féregben  és gyo-

morbajban szenvednek! 

Pántlikagiliszta 
fejestől,  ós gyomor-

baj 
a p áfriny-tokooBkák  ál-
tal, fájdalom  nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (6 perez alatt) teljesen 

elhajtatik. 
Egyedül valódi kapható: 

Schneider József 
gyógyszerésznél, 

Resiczán, fő  utcza 3. 
Védjegy. (Délmagyarország) 

Ezen kitűnő gyógyszer fájdalom  nélküli, gyors és biz-
tos eredményéért jótállás nynjtatik. Nem árt, ha a 
pántlikagiliszta-féreg  nincs is jelen. — Az életkor meg-
jelölendő — Tőrvényesen védve. — Egy eredeti 
boboz pontos használati utanítással a bel- és kűlfóld 
részére 3 frt  50 kr postai utánvéttel vagy a fenti 
összegnek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta 
tünetei a következők: az arcz halványsága, bágyadt 
tekintet, kék szemkarikák, lesoványodáB, elnyálkásodás, 
bevont nyelv, emészthetlenség, étvágytalanság, felváltva 
mohó ítvágygyal, gyakori rosszulét, vagy épen ájulisok 
és szédülés főleg  éhgyomornál, egy gombolyag felszál-
lása egész a nyakig, nyálönszegyülemlés, a test meg-
dagadása, gyomorhév, gyakori felbdfógés,  bélgörc*, hen-
gergeti, hullámszerű mozgások, szúró szivó fájdalmak 
és szúrások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés 
rendellenségei különösen uőknél, gyakori véletlenül be-
álló főfájás,  a buskomorságra való hajlam, életunság és 
a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kap-
ható. Santaltokooskák hatásukban felülmulhailanok, 
gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál 
elgyengült férfierőt,  bugycsőfolyásokat,  fnlyásokut  nők-
nél és uraknál befecskendezés  nélkül. Egy doboz ára 
2 frt  50 kr. Makacs baj ellen egy dupla adag 4 frt. 
Mind egyedill valódian kapható: 
Schneider J. gyógyszerésznél, Beeiozán, fí-ütoza  3. iz. 

(Délmagyarország.) 
D C H11U6 betegnek segitett már ez a szer. ~9U 
itt még kapható a legjobb iszákosság (részegség) elleni 

szer, 1 üveg ára sí irt, öreg bajnál 4 frt  5—5 

S Z A B Ó F E R E N C Z 
n y e r g e s , k á r p i t o s é s s z í j g y á r t ó 

— = C s l k - S z á p v i z e n . — 

Van szerencsém a helyi és vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, 
hogy 13 év óta itt e megyében fennálló 

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

nyerges, kárpitos és saij gyártó. 

V 

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

galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 
4, 6 és 8 HP gözcséplőkészletek, járgányok és járgányon cséplőgépek, Backer-rendszerü és 
Vidats-féle  rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtőrő hengerek, vetőgépek, tengeri Tető-
készülékek, aratogépek és fúkaszálök,  szecskavágók, répavágók és znzók, kukorloza morzsolók 

és csöves tengeri darálók, egy és két járata örlőmalmók, olaj prések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
h°gy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakou való eladását akarja eszközölni. 

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

Bitka alkalom kinálkozik most az érdekelteknek, ellamert kitfinő  minőségű gaadaaági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alaosony árak ós előnyös feltételek  mellett beszerelni. 

Míndeu ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágobitással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 
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