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Megjelenik minden szerdán. F£LELÖSSZERKESZTŐ: 
^coxjirA^e TÓZSEP. Egyes lap ára 10 kr. 

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

„Csíki Lapok" szerkesztését átvettem. Azt 
hiszem, liogy a lap tartalma eléggé igazolja, 
liogy egyrészt a lap kitűzött programmja 
betartatott, másrészt pedig a szerkesztőség 
mindent elkövetett, liogy 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 felliivást  az előfizetésre,  csak is-
mételhetjük azon korábbi igéretünket, hogy 
továbbra is ugyanazon szellemben fogjuk 
vezetni a lapot, a mint ezt eddig tettük, a 
miért is kérjük a közönséget részéről is a 
támogatást. 

2*£olza.á,r József, 
tiierkeszlö r* 

a „Csiki Lapok" szerkesztősége. 
A „Csiki Lapok" előfizetési  ára: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Küllőidre : 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentmikló-
son Kricsa Péter ur. 

.A. „Csilsi Lapok" 
szerkesztője és kiadója. 

Az országos katholikus autonomia. 
Az országban mindenütt megkezdődött 

a katholikus autonomikus mozgalom. Me-
gyékben, városokban egymásra tartják a 
gyűléseket, hol a papok kezdeményezésére, 
hol a nélkül. Egyedül nálunk Csikvárme-
gyéberi honol nagy némaság, mintha az 
egész dolog nem is érintené az idevaló katho-1 

likusokat. Nein tudom, hogy ezt a közö-
nyösség és az érdeklődés hiánya, vagy egy 
leplezve tartott terv okozza-e, de annyi bi-
zonyos, hogy az ilyen eljárás nem méltó 
sem az Ugy fontosságához,  melyről szó van, 
sem a lakósság értelméhez és vallási érdekéhez. 

Az országos katholikus autonomia kér-
dése nagy dolog, mely ha megoldásra ke-
rül az őszre összehívott kongresszuson, egész 
iordulatot fog  előidézni a hivek észjárásában 
és vallási buzgóságában ia. Azt nem lehet 
tagadni, hogy idáig az országban a katho-
likus vallás érdekeit csakis a papság védte, 
azonban a világiak teljesen visszavonultak 
és innen magyarázható meg, hogy sokszor 
és igen mélyen szenvedett vereséget a katholi-
kus érdek. 

Ezen nem is lehet csodálkozni, mert 
hisz habár nálunk Magyarországon a papság 
híven követte is a katholikus vallás általá-
nos jellegéből folyó  elveket, de a nélkül, 
hogy elhagyta volna nemzeti és pedig ma-
gyar jellegét, hiányzott a támogatók sorából 
a hadsereg, a világi elein és igy szavuk és 
fellépésük  nem mint a katholikus közvéle-
mény óhaja tekintetett, hanem mint egyes, 
többé-kevésbé nagyobb vagy kisebb befo-
lyású és magas állású egyének nyilatkozata. 

Nézetem szerint tehát az országos katho-
likus autonomia egyik sarkalatos vívmánya 
lesz a katholikus közvélemény összehozása 
vallási ügyekben és érdekekben s már ezért 
is több érdeklődést érdemel a dolog, mint 
a mennyi eddig mutatkozott. 

Azonkivül egyéb nagy kulturális követ-
kezményei is lesznek az autonomia szerve-
zésének ; az ifjúság  nevelése, a vagyonke-
zelés százszemü ellenőrzése, a világi katho-
likusok közreműködése minden nevezetesebb 
katholikus érdek előmozdításánál, mindez 
közre fog  hatni arra, hogy lehetőleg leg-
kevesebbre apasztassék a protekcziók be-
folyása  és igy az érdemesek jussanak előre. 

Az ország egyes részeiben a papság 

kisebb csoportja, ha szabad ugy mondani, 
a túlzásokból ismert része attól fél,  legalább 
az eddig megnyilatkozott szócsövekből ez 
tűnik ki, hogy egyes emberek a katholikus 
kongresszuson esetleg a papság hierarchikus 
szervezetét támadhatnák meg. Ez nézetem 
szerint teljesen ki van zárva, mert fel  nem 
tehető, hogy egy katholikus kongresszusi 
képviselő, ha már e megbízatást elfogadta, 
aláássa vallási szervezetének alapkövét. Né-
zetem szerint a hierarchia szervezetének a 
kath. kongresszus tanácskozmányaiból és 
határozataiból érintetlenül kell kijönni, mert 
hisz ez a maga eredetében birja azt az erőt, 
mely képessé teszi a világ körüli hódításra, 
és a mely magasabb emberi szempontból 
tekintve előkésziti a politikai eszmék és irá-
nyok végső czélját: az emberek közti egyen-
lőséget. 

Azonban, midőn elismerem, hogy a nagy 
elbizakodottság nem hoz rendesen jó ered-
ményeket, azt se tagadhatja senki, hogy 
épen ugy helyén kivül van a túlzott féle-
lem is, mert ez megint czélon tuli és igy 
többnyire kivihetetlen határozatokra ragad. 
Már pedig a katholikus érdekek azt kíván-
ják, hogy az autonomia szervezése sikerüljön, 
mivel különben minden marad a régi kerék-
vágásban, a mikor is nem a katholikusok, 
hanem ezektől teljeRen idegen érdekek, ha-
talmak és befolyások  döntenek olyan katho-
likus ügyekben is, melyek tisztán a katho-
likusokat illetik. 

Azért nézetem szerint nekünk is csíkiak-
nak a kongresszusi választási előkészületeknél 
meg kell ragadni a kezdeményezést, s első 
sorban itten a papságnak kellene megmoz-
dulni, mert különben könnyen olyan ember 
csúszik be kongresszusi képviselőnek, kinek 
sem tekintélye, sem tehetsége, sem ismert 
nézetei nincsenek és igy a legkevésbé al-
kalmas a csiki katholikus közvélemény ki-
fejezője  lenni. Nekünk első sorban csikmegyei 
ember kell. —r. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Borura derü.* 

Elbeszélés. 
Irta: Kritsa Róza. 

I. 
Pár évtizeddel ezelőtt, ditrói Almási Sándor 

a környékbeli földbirtokosok  között a legelső be-
lyen állott. Most azonban már csak egy harmad-
része van meg, gyönyörű erdői s nagykiterjedésű 
szántóföldeinek  fiiiszke  lévén nemességére — me-
lyet egyik őse a csatában hősiesen vérrel szerzett 
— igen nagy nri módon élt. 

Volt két leánya s három fia;  ez utóbbiakat 
iskoláztatta s leányai mellett franczia  nevelő, zene 
s rajzmestereket tartott s minden évben a leglá-
togatottabb fürdőn  időzött családjával. 

Midőn gyermekei felnőttek  s nevelésük be-
végződött, akkor már birtoka nagy része más 
ga/dák kezére került, mert háztartására a nagy 
kiadások s időközben kétszeri káros esztendő 
a termésre nézve, a pénzét annyira elvitték, 
liogy kénytelen volt apránként eladogatni földeiből. 
De azért nem mnlasztá el szép leányait nejével 
együtt Budapestre vinni bálozni, azon reményben, 
hogy ottan valami előnyös párthikat meghódít-
hatnak. 

Legnagyobb fia  Viktor — elvégezte tanul-
mányait — Sz. városkában a járásbíróságnál, mint 
joggyakornok volt alkalmazva, reménytelten várva 
jegyzői kineveztetését. Gyakran lerándult család-
jához a faluba,  a mely a várostól alig egy óra 

*) Píljanyertes mű. 

járásra feküdt.  Egy alkalommal — a midőn újra 
családja látogatására ment — a mint leszállott a 
kocsiról, az eléje siető inas jelenté, hogy a hölgy 
nagyságok kocsikázni mentek s a nagyságos ur a 
kertben van. 

Viktor a nagykiterjedésű kert felé  irányzá 
lépteit s a rácsos ajtóhoz érve, a mint azon belé-
pett, szembe jött vele atyja, a kinek sáppadt, fel-
dúlt arczától megdöbbent. 

— Talán beteg kedves atyám? — kérdé 
aggódva. 

— Hm, én beteg? Nem, nem fiam,  be-
teg nem vagyok. 

— De mégis . . . a sáppadt arczszin s sze-
meinek bádgyadt tekintete, rosszullétről tanúskodik. 
Oh szóljon, liogy mi bántja önt; testi baj, vagy a 
mi annál még rosszabb: talán lelkén rágódik va-
lami bánat? 

— Igazad van fiam,  a lelki baj százszorta 
rosszabb, mintha testileg lennénk betegek ! — szólt 
komoran, leverten az öreg Almási. 

— De az Istenért atyám, mondja hát azon-
nal. Ne engedjük elharapózni a bajt. Segítsünk 
mig késő nem lesz. 

— Megmondom fiam,  egyedül csak neked; 
hiszen úgyis te reád számítottam, mert csak te 
tudod megorvosolni bajomat. 

— Hát miért késik atyám ? hiszen olyan tü-
relmetlenül várom nyilatkozatát! — kiáltá az ifjú 
izgatottan. 

Azt tudod Viktor, hogy atyámtól a fedhetlen 
ősrégi név mellé, olyan vagyont örököltem, misze-
rint az egész vármegyében, mint gazdag földbir-
tokost emlegettek. De azt nem tndod, mert titkol-
tam előttetek, hogy birtokaim mily nagyon meg-
kevesbültek. Ennek oka, hogy gyermekeimnek 

rangjukhoz illő nevelést igyekeztem adni és háza' 
mat a minket megillető fénnyel  látni el. Mindenben 
az atyám eljárását követém, de azt beismerem, 
hogy nem ésszerűen cselekedtem, mert mig atyám-
nak csak egyedül én valék gyermeke, nekem öt 
gyermekre kellett költeni. Midőn aztán vevém 
észre, hogy a kiadás messze túlhaladja a jövedel-
met, már akkor nem volt visszalépés. . . Leányaim 
szép hajadonokká fejlődtek  és azt csak nem tehe-
tém, hogy elzárjam őket a világtól, ide e félreeső 
zngba, hogy kora hervadásnak induljanak ez unal-
mas helyen. Nem elhervad-e a virág is éltető nap-
sugár nélkül ? . . Aztán kiházasitásnkról is kel-
lett gondolkoznom. Ha itthon tartom őket ki látja 
meg szépségöket, ki ismeri meg fennkölt  lelköket? 
Itt a közelben nincs olyan párthi, a kit méltónak 
tartanék ho/.zájuk. Ezért kellett mennünk a nyá-
ron is, a legelőkelőbb közönség által látogatott 
gyönyörű Borszék-fürdőre.  Járásunk nem volt 
eredménytelen, mert a legünnepeltebbek nővéreid 
voltak s bizton hiszem, hogy közelebbről már ké-
rők fogják  felkeresni  házamat. Különösen Olga 
igen megtetszett egy csinos fiatal  embernek. Tit-
kár a belügyminiszseriumnál. Jó család gyermeke 
és atyja igen vagyonos. Azóta pár levelet váltott 
is Olgával s látogatását igéré, de jöveteléig pénzre 
van szükségem. 

— Most már részben értem atyámat, a meny-
nyiben t. i. ismerem bánatának okát; de azt már 
képzelni sem tndom, hogy miként számithat ez 
ügyben reám. Honnan állithatok én pénzt elő? 

— Édes fiam,  a dolog igy áll: én már pár 
éve kölcsönzök Iczigtől s képzelheted, hogy minő 
bnsás kamatra adja pénzét a zsidó. Mo»t azonban 
nem törődném ezzel csak kaphatnék pénzt tőle. 
De a gazember, midőn néhány nap előtt ismét 
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= A székely vasatok habir apránként 
is, de mégis lassauként tekintetbe veszik a csikiak 
óhaját. Természetesen a legfőbb  kérdés, a szállítási 
dij leszállítása legutóljára fog  bekövetkezni, mert az 
a nagy masina, mit hivatalosan ugy neveznek, hogy 
államvasutak igazgatósága, nehezen tudja elfogadni 
a mások nézetét és csak a tapasztalat bírja rá, hogy 
engedjen, valamit álláspontjából. Hanem a jelen 
esetben csak hálával nyilatkozhatunk azon ujabb 
elhatározásához, hogy julius 1-tól kezdve Csik-Sze-
redából egy harmadik vonatot is indít és pedig oly-
formán,  hogy a délután fél  három órakor Brassóból 
a fővárosba  induló gyors vonathoz is lesz csatlako-
zás. Ezen vonat igen alkalmas lesz a tusnádi für-
dőre egy napra kirándulók részére is. Az indulás 
lesz mindennap Csik-Szeredából délelőtt 8 óra 20 
perozkor, Zsögöd fürdőből  8 óra 31 perozkor, Csik-
Szentkirályról 8 óra perczkor, Csik-Szentimréról 
8 óra 53 perczkor, Szent-Simonról 9 óra 0 perczkor. 
Verebesről 9 óra 35 perczkor. Tusnádról 10 óra 3 
perczkor és Tusnád fürdőről  10 óra 19 perczkor s 
Sep8Í-Szentgyörgyre érkezik 12 óra 5 perczkor, hon-
nan aztán csatlakozik a brassó-háromszéki vasút 
vonatához, mely délután 2 órakor érkezik meg Bras-
sóba. Itt kapcsolatosau felhozuuk  még egy panaszt, 
mely igazán jogosult és melyre majdnem minden 
esti vonatnál alkalmat ad a forgalom  olyan lebo-
nyolítása, hogy az este 9 óra után Csik-Szeredába 
érkező vonat majdnem mindig késéssel érkezik meg 
és pedig valószínűleg abból az okból, mivel az egyes 
állomásokon tovább késik, mint elóirva vau, való-
színűleg a személyzet elégtelensége folytán. 

= Megyeház felszentelési  ünnepély 
volt Székely-Udvarhelyen f.  hó 26-án, melyen Csik-
vármegye, mint szomszédos törvényhatóság Mikó 
Bálint főiBpán,  Becze Antal alispán, Mihály Ferencz 
főjegyző,  dr. Bocskor Béla tiszti ügyész, Bartalis 
Ágost aljegyző, Lázár Miklós t. b. aljegyző, Kovács 
János rendőrkapitány és Gözsy Árpád gyógyszerész 
törvényhatósági bizottsági tag által képviseltette 
magát. Az ünnepély 26-án reggel 8 órakor a róm. 
kath. plébánia templomba» hálaadó isteni tisztelettel 
kezdődött, melyen Jung Cseke apát plébános fényes 
segédlettel celebrált; innen az ünneplő közönség az 
ev. ref.  templomba hálaadó imára vonult. Ez isteni 
tiszteletek befejezésével  disz közgyűlés tartatott a 
szép és impozáns uj megyeház gyönyörű közgyűlési 
termében, mely közgyűlésnek egyedüli tárgyát a vár-
megye uj palotájának felavatása  képezvén, a gróf 
Haller János főispán  és Ugrón János alispán emel-
kedett szellemű beszédeinek elhangzása után a mil-
leniumi székely emlékoszlophoz vonult a közönség, 
hol dr. SolymoBSy Lajos szobor bizottsági elnök és 
Ugrón Gábor beszédeit és a dalárda hazafias  énekeit 
hallgatta meg a jelenvoltak nagy tömege s az osz 
lop előtti febérlepel  lehulta után az oszlop átada-
tott a város gondozásába. Délben mintegy 250 te-
rítékű bankett, délután népünnepély és este az uj 
megyeház dísztermében fényes  tánczvigalom egészí-
tették ki az ünnepély hivatalos programmját. Volt 
azonban ez ünnepélyen programmon kívüli dolog is. 
Az tudniillik, hogy az ellenzéki érzelmű alispánnak 
hivei este 8 órakor fáklyászenét  és „polgártárs va-
csorát" rendeztek mintegy hatalmasan tüntetni akar-
ván ezzel azon békének létesülése és létesithetése 
ellen, mely békét Udvarhelyvármegyében már rég-
idők óta felforgatta  a széthúzás eleme, s mely bé-
kének helyreállítását és az ez iránti szükséget a hi-

I vatalos beszédek eléggé hangoztatták, de ngy lát-
szik, hogy csak az óhaja marad a béke létesítésé-
nek, ténynyé azonban egyelőre nem válik. 

CjtlkvArmegyo e r d ő ^ g é n f k  kér-
d é s e a k é p v i a e l A h á i b a D . 
Bámulattal és elámulva olvastuk itthon, Csik-

megyében azon belügyminiszteri választ, melyet 
P e r c z e I Dezső adott. V á r o s s y Gyula csik-
karczfalvi  képviselő interpellácziójára a határ-
rendezés alkalmával Romániába esett, csikmegyei 
erdő ügyében. Ámulásunknak alapja az, hogy a 
belügyminiszter tévesnek jelentette ki a képviselő 
interpeliácziójának adatait, melyekről nem tudjuk, 
hogy honnan vette, de az is tény, hogy a mit. a 
belügyminiszter adott elő, az nem felel  meg a va-
lódi tényállásnak és arra kell gondolnunk, hogy 
az a sok erőszakoskodás, a mit a románok követ-
tek el Csikmegye erdőségein már évek óta, talán 
azért nem lett kellő erélylyel megtorolva, mivel 
maguk a különböző belügyminiszterek nem ismer-
ték az egész ügyállást. Abban a belügyminiszter-
nek igaza van, hogy a határrendezési nemzetközi 
szerződésben nincs kimondva, hogy valamelyik kor-
mány felelősséget  vállal az egyik országból a má-
sikba átesett területek tulajdonjoga tekintetéhen, 
de másrészt az is kétségtelen, hogy az egyezmény 
X-ik czikkében mindkét szerződő fél  magától érte-
tődőnek jelentette ki, hogy az egyik országból a 
másikba átment fekvőségek  tulajdonosai birtok-
jogaikban és a fekvőségek  feletti  szabad rendel-
kezési jogukban r ö v i d s é g e t s z e n v e d n i 
nem f o g n a k .  Már mostan miután a S o 1 y o m-
tá r nevű erdőség, melyet a határrendezés előtt 
mindig Csikvármegyeés jogelőde a székely határőr-
ezred használt, Romániába szakadt, a román kor-
mánynak ezen területet a megye javára jogaiban 
meg kellett volna védeni a fentidézett  szerződési 
kötelezettség értelmében. Azonban ezt a román 
kormány elmulasztotté s valahányszor G y i k a her-
czeg önkényűleg megbáborgatta a megyét birto-
kában, noha a megye részéről mindjárt felment  a 
panasz a magyar kormányhoz, ebből soha sem 
következett be azon jogszerű eljárás, hogy a ro-
mán kormány katonai erővel is megvédje Csikmegye 
üirtokjogát. Ha G y i k a berezeg a megye birtok-
lása által képzelt és vélt jogában sértve érezte 
magát, akkor neki pert kellett volna indítani a 
birtokló megye ellen, de nem önkényileg vágatni 
az erdőség fáit,  mígnem aztán a megye egyik vál-
lalkozója székely munkások ökleivel kergette el a 
román favágókat  és az azok örizetére megjelent 
román dorobánezokat. Elég sajnos, hogy a közös 
kormány lanyhasága vagy eljárása a szerződési 
kötelezettségnek nem tudott érvényt szerezni, ha-
nem úgyszólván az ököljog primitív eszköze tudott 
valamit hatni; mindenesetre többet, mint a belügy-
miniszter által felemiitett  miniszterek, követek és 

kölcsönért fordultam  hozzá, nagy hajlongások kö-
zött azt mondta, hogy kegyeskedjem mást meg-
tisztelni bizalmammal, mert jelenleg nem rendelke-
zik pénzzel. A ravasz zsidó! meg van ijjedve, 
mert azt hiszi, hogy birtokaim túlterhelve vannak 
s azért nem fordulok  takarékpénztári kölcsönért. 
Hiába mondottam volna, hogy a takarékpénztáii 
hitelt azért kerülöm, mert nem akarom nyilvános-
ságra hozni, — kikerülendő az emberek szánalmát, 
vagy kárörömét, — zilált vagyoni helyzetemet. 
Mig ha tőle veszek pénzt az titokban marad, mert 
az uzsorások nem szokták firtatni  a világ előtt, 
hogy kiknek nynzzák a bőrét 1 És nekem pénz kell 
mihamarább s csak te segíthetsz rajtam Viktor. 

— Mint már mondám kedves atyám, valóban 
nem tudhatom, hogy miként juthatok pénzhez — 
szólt csflggetegül  Viktor. 

— Lehetetlen fiam.  hogy ki ne találtad volna 
tervemet, hiszen egy huszonhat éves férfinak  már 
gondolkozni kell a házasságról Egy gazdag leány 
részedre ki fog  minket rántani a bajból. 

— De hisz Ilon nem gazdag, vagyontalan 
szülők gyermeke — sóhajtá busán Viktor. 

— Ki beszél most Ilonáról? Ki az az Ilon? 
— kérdé bámulva atyja. — És vagyontalan! . . . 
No csak éppen az kellene nekünk, hogy olyan há-
zasságot csinálj! . . . A leány, a kit neked szán-
tam igen gazdag s azonfelül  kedves és szép. 

E beszélgetés alatt éppen a lúgoshoz értek 
s Viktor a rácsos ajtóhoz támaszkodott, annyira 
szédülni érzé fejét,  atyja óhajtása miatt. 

— Nos miért némultál el? Hiszen talán csak 
nem fogsz  habozni, hogy kívánságomnak eleget 
tégy, mert ez által családodat mented meg az el-
sülyedéstőll . . . Aztán bizton hiszem, hogy bol-
dog is fogsz  lenni egy olyan feleség  oldalán, a 
milyen az általam választott leányból fog  válni. 

— Hahaha! — nevetett keserűen Viktor — 
én boldog, ha tudnád jó atyám, hogymár is milyen 
boldogtalan vagyok ! . . 

Én igazán nem értelek téged — szólt bosz-
szusan az öreg — Aggódol ha látod borús hom-
lokomat; sürgetsz, hogy nyilatkozzam mie'lőbb, 
mert elakarod onnan oszlatni a felhőket.  És a mi-
kor látod, hogy egyetlen lépéseddel az azelőtti 
vidám emberré alakithatsz át, akkor drámai han-
gon boldogtalanságról beszélsz. Menj Viktor! hagyj 
magamra kétségbeesésemmel! . . . Jöjjön a minek 
jöni keli! Csak arra kérlek, hogy fiúi  szereteted-
ről ne szólj hozzám többet! 

Ez utóbbi szavakat izgatottan, heves taglej-
tések között mondá az öreg. 

Pár pillanatig kinos csend állott be. Az atya 
Ieste, hogy milyen hatással vannak elkeseredett 
szavai a fiára,  a kinek elhalványult arcza, hű tük-
rét mutatá a bensőjében forrongó  küzdelemnek. 
Végre a nyomasztó csendet e szavakkal töré meg: 

— Oh Istenem adj egy vezérfonált  kezembe 
mely oly uton juttasson pénzhez, hogy e kényszer 
házasságtól megmentve lehessek. 

— Ne vesztegessük oknélkül a szót — dör-
mögé atyja — Itt más menekvés nincs, mind a 
mit mondtam. Nekem pénz kell még pedig sürgő-
sen s ha vonakodol kívánságomnak eleget tenni, 
ugy kénytelenitve leszek a takarékpénztárból venni 
kölcsön a mi által nyilvánosságra lesz hozva zilált 
pén/.viszon.vom s ez minden bizonynyal visszariasz-
tani fogja  házamtól a kérőket. Ellenben ha haj-
landó vagy mielőbb eljegyezni a gazdag leányt 
Iczig újra fog  hitelezni nekem, természetesen a te 
jótállásod meltett, s nővéreidet elviszik az óhajtott 
pártik. Másik két fiamra  költeni már nem kell s 
majd találnak ők is egy-egy gazdag leányt. Aztán 
anyáddal összébb huzzuk háztartásunkat s meg-

konzolok összes működése. Már mostan ezután 
kezdődik az, a mit belflgyminiszter  az flgyállás 
nem ismerése folytán  adott elö s a mit aztán 
a képviselőház is tudomásul vett. Azt mondta ne-
vezetesen a belügyminiszter, hogy Csikvármegye 
indított G y i k a herczeg ellen tulajdoni pert, melyet 
a megye elvesztett az első bíróságnál, de a beadott 
semmiségi panasz folytán  egészen alaki okok miatt 
az eljárás meg lett ugyan semmisítve, de ez a 
dolog érdemére befolyással  nincsen. Hát a dolog 
egészen megfordítva  áll, mert először is G y i k a 
berezeg indította a tulajdonjogi pert Csikvármegye 
ellen a román bíróság előtt, mely pert ugyan az 
első bíróságnál megnyerte G y i k a herczeg, de a 
másodbiróságnál ő lett a vesztes és a vármegye 
a nyertes és G y i k a berezeg ezen másod bírósági 
ítélet ellen adott be semmiségi panaszt, mely azon-
ban szintén elvettetvén, most már a vármegye 
román bírósági jogerős Ítélet alapján is tulajdonos ; 
tehát az ellenkezője áll annak, a mit a belügymi-
nisztériumban referáltak  a miniszter részére Hi-
szen épen az a fájdalmas  a megyére nézve, hogy 
most már jogerős ítélet is elismerte tulajdonjogát 
és G y i k a herczeg még ezután is vágatta és vitte 
az erdőség fáit.  E miatt tett felterjesztést  a tör-
vényhatóság még 1897. május havában a belügy-
miniszterhez és most ő mégis 1897. junius havában 
csak ugy ismeri az ügyet, mintha az nem volna 
eldöntve. 

Ilyen körülmények közt most már világos 
előttünk, hogy midőn a minisztert saját miniszté-
riumának osztályai roszul informálják,  akkor az ő 
informálása  is a külügyminiszterhez nem lehet va-
lami különös és igy érthető, hogy a sok miniszteri 
előterjesztések mellett bizony a megye veszíti el 
százezreket *rő erdőségét. 

Ha valamely külföldi  államban megkárosít-
ják egy angol ember érdekeit, rögtön ott terem 
az angol állam a követelésével s nem egy példa 
volt rá, hogy az angol ágyuk már irányozva is 
voltak arra a városra, mely vonakodott nemzet-
közi kötelességének eleget tenni; sőt ilyen módon 
szerzett elégtételt nemrég az Ausztria-Magyaror-
szágnál fokkal  kisebb Olaszország is, de agy lát-
szik, hogy egyedül mi magyarok vagyunk arra 
kárhoztatva, hogy folytonosan  nyeljünk és türjflnk 
s képesek vagyunk a való tényállást is rosz szem-
üvegen átnézni és a hihetetlent is elhinni, csak-
hogy bölcsnek és erőteljesnek hitt kőzösügyi kor-
mányzatunk köpenyege alól ne látszassék ki Achilles 
sarkunk. 

S z í n h á z . 
Az utolsó hét szenzácziója Trilby volt. A tár-

sulat igazgatója sietett megszerezni a vígszínháznak 
ez óriási hatást elért repertoir darabját s azt mind-
járt színre is hozta nálunk. A czimszerepet M. Till 
Róza. Svengálit Deák Péter játszotta. M. Till Róza 

mentve leszünk, a kárörvendő emberek gunyját^l 
a kik oly örömest kaczagnak a bnkott nemeseken, 

Talán e szavak hatottak leginkább az ifjúra. 
Nem, fölöttük  ne kaczagjon a parvenü nép! . . . 
Igaz, hogy e lépése által nem csak ő lesz boldog-
talan, de azzá tt-szi Ilont is, a kinek még jogász 
korában igért hűséget, kérve öt, hogy várjon reá 
türelemmel mig állása olyan lesz, hogy nőtt) veheti. 
É9 Ilon a forrón  szerető sziv érzésével fogadá, 
hogy máshoz nőül menni nem fog.  Ha a Viktoré 
nem lehet, azon esetben zárdába vonul. 

— Nos, vége lesz-e a sok töprengésnek, kér-
dé az öreg Almási — Tégy a mit akarsz én kény 
szeritni nem foglak  e lépésre, habár ez által a 
tönkremenéstől mentenél meg, a mely nehiny év 
múlva minden bizonnyal be tog következni. Ez ál-
tal természetesen a te szereplésed is alá fog 
szállni . Hogy pedig nőül vehesd az általad 
emiitett vagyontalan Ilont, arra vajmi kevés kilá-
tásod lehet, mert sok ér multán léphetsz állásod-
ban annyira elő, hogy egy vagyontalan leánnyal 
össze kelhes! akkor is csak ugy ha érzéketlen 
szívvel tudnál lenni, nélkülözések közt levő szü-
lőid s testvéreid iránt. 

— Mond hát eevét atyám a leánynak, a ki-
hez kényszerülve vagyok életemet kötni ? 

— Ismerheted: gazdag Kertész Imre szép 
leánya Etelka. 

— Egy kereskedő leányáért áldozza fel  éle-
tét a régi nemes család sarja! — Kiáltá keserűen 
az iţju. 

Kereskedő ás birtokos még pedig tehermen-
tes földekkel  — felelt  az öreg Almási — Külön-
ben is cs«k a leányok sülyednek akkor, ha rang-
jukon alul mennek férjhez;  a férfiak  neve nem 
szenved, ha magához emeli a nőt. 

(Folyt kir.) 
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„épen . rokonszenvesen adta Trilbyt, ngy is mint 
" könnyüvérü, erkölcsöt nem «.merő s még is 

r r v : . t e « o n sok van mondva, mer. 
T r f l b v  szlrepét nem elmondani, hanem első sorban 
e ü Z a n i toll. D e " Péter megrázó hatással adta 
Svengálit, ezt a daemoni jellemű, nagyravagyó szor-
„vet a ki nem a diámák modern intnkájával, ha-
nem a hypnozis fegyverével  csatolja magához áldo-
zatát Az első és második felvonás  rongyos koldus 
zenésze ép oly megkapó alakítás volt, mint a har-
madik érdemrendes világfia.  ki azonban dicsőségét 
saját szive árán fizeti  meg. Különösen nagy hatást 
ért el végső jelenése, vergődése s halála, melyből, de 
általában egész alakításából kilátszik a színészi routm 
mellett a szerep gondos áttanulmányozása s a szerző 
intencziójának kiismerése. 

Játéka az előadás legkiemelkedőbb momentu-
ma volt, bárha a többi szereplők is nemes ambi-
czióval igyekeztek megfelelni  feladatuknak,  Szalóky 
mint Billy különösen az első s harmadik felvonás-
ban jó volt, s ugyanezt mondjuk kisebb szerepeik-
ben Krémerről, Szabóról s a többiekről is, sót még 
Barabás is meglehetősen játszotta Geckót, csakhogy 
ez több temperamentumot igényel. Az előadás maga 
összevágó jól rendezett s a közönség állandó feszült 
érdeklődése mellett folyt  le. 

Különösen kiemelhetjük még a hét műsorából 
a Kék asszony kétszeri előadását. Varney örökszép 
zenéjü operettjét mind a két alkalommal nagy kö-
zönség nézte végig, mely lelkesedve tapsolt Tarnay 
Leonénak, A. Zoltán Olgának, Árkosinak s Körnlei-
nek, kiknek csaknem minden egyes dalukat, couplé-
jukat meg kellett ujrázniok. A hatáshoz hozzájárul-
tak Nagy Mari, Krémer s különösen Zoltán Ilona, 
ki nagyon rokonszenvesen énekelte harmadik fel 
vonásbeli coupléját. 

Benkó Kálmán drámájának Bukownak előadd 
sában az oroszlánrész A Zoltán Olgának s Krémer-
nek jutott, kik nagy drámai hatással adták a Lázár 
párt, ez üldözött székely családot, de azért kivették 
részüket a sikerből Kömley, ki megragadóan rokon-
szenvesen adta a hűséges jószivü csángót, továbbá 
Tarnai Leona, Arkosi és Szabó is. E helyi érdekű 
történeti színműre csaknem az egész somlyói gymna 
sinmi ifjúság  bevonult s tapsolt lelkesedve. 

A Hitves csütörtöki előadását meglehetősen 
kÍB Bzámu közönség nézte végig, pedig bizony töb-
bet érdemelt volna. Krémer Hazait, M. Till Róza 
Irmát s Árkosi Kátay Imrét temperamentumosán s 
kellő gonddal játszották meg s igen sokszor heves 
tapsokra szolgáltak rá. Nagy Mari, Deák Péter s 
Kömley is segítettek elérni a batáBt, sót még a 
gyermekszerepben a kÍB Barna Lajoska s Mezey 
Ilouka is ugyancsak kitettek magukért. 

Pénteken ment Deák Péter jutalmául a Vigé-
czek, mig a vasárnapi Kék asszony előadása után 
végkép legördült a függöny  s hétfőn  már a színtár-
sulat, melynek ugy színpadi, mint szerepléséről, 
mint magán életi viszonyairól csakis jól s rokon* 
Bzevvel emlékezhetünk meg, fölszedte  sátorfáját  s 
egy házzal tovább állott — Csik-Szépvizre. 

Referens. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Nemzetközi bizottság kiküldése a 

határszélre. Mindannak daczára, hogy a Csík 
vármegye tulajdonát képező Solyomtár havasból a 
határrendezés alkalmával Romániához szakadt te-
rületén levő erdő tnlajdonjogában a Obyka Miklós 
György ellen indított perben a Román bíróságok 
a vármegyét megvédték, Ghyka ur az erdövága-
tást és a tönkök elszállítását önkényflleg  ez évben 
is folytatta.  Ennek meggátlása iránt megyénk al-
ispánja többrendben felterjesztést  intézett a bel-
ügyminiszterhez, minek a közelebbi napokban lett, 
hallomás szerint annyi eredménye, hogy a helyszí-
nére a per alatt illó  vitás terület határainak meg-
állapítása végett, egy vegyes bizottság fog  kikül-
detni. Ezen bizottság munkálkodásának megkez-
désére julins 30-ik napja tűzetett ki, hová várme-
gyénk részéről a kormány által Mikó Bálint főis-
pán, Becze Antal alispán, Dapsy Frigyes főerdész, 
Bartalis Ágost megyei aljegyző és Solnay Sándor 
ügyvéd, mint tolmács lettek kikOldve. 

— Kitüntetett épitesi terv. Az Eszter-
gom szabad királyi város közönsége által építeni 
szándékolt mintegy 190 mtr homlokzattal biró, 
három utczát nraló, kereskedői bérház tervezeté-
nek elkészítésére hirdetett pályázat folytán  beér-
kezett pályamunkák közül, a mint arról értesűltflnk, 
a madétalvi emlékoszlop tervezője, csíkszeredai ifj. 
Tamás József  budapesti építész által benyújtott 
terv a második dijat nyerte el, a ki ezzel is ismé-
telten tanújelét adu szakképzettségének és ko-
moly törekvésének. 

— Változás az anyak önywezetők kö-
-ött. A m. kir. Belügyminiszter a kászonjakab-

falvi  anyakönyvi kerületbe helyettes anyakönyv-
vezetőül odavaló Vancsa Józsefet  kinevezte, mig 
ellenben Kóródi Antalt a karczfalvi  kerületben vi-
selt anyakönyvezetői, továbbá Ádám Pétert a szent-
tamási és Todorán Andrást a kászonjakabfalvi  ke-
rületekben viselt anyakönyvvezető helyettesi állá-
suktól lemondás folyán  felmentette. 

— Kinevezés. R é s z e g h J ó z s e f  maros-
vásárhelyi joggyakornokat a m. kir. igazságügy 
miniszter kovásznai kir. járásbírósághoz aljegy-
zővé nevezte ki. 

— Osztrák vesztesegbói magyar nye-
reség. Ezt a kérdést Csik-Szeredában talány ké-
pen is fel  lehet adni, noha a beavatottak előtt igen 
könnyű a megfejtése  és örömmel jelenthetjük, hogy 
a gyakorlatban be is vált nálunk. Ennek a lehe-
tősége pedig abból állt, hogy a csíkszeredai tör-
vényszéknél egy pár osztrák állam-sorsjegyet vet-
tek meg egyesek és a mostani húzásnál egyik tör-
vényszéki biró száz forintot,  egyik törvényszéki 
jegyző pedig tizenhat forintot  nyert. Nagyobb őröm-
mel regisztráljuk a fenti  talány megfejtéséi,  mint 
annak megfordítottját,  mely abból áll, hogy a ma-
gyar veszteségből osztrák nyereség, mi az? Mert 
ezt mindenki tudja, hogy kvotafelemelés,  a mi pe-
dig borsos lesz. 

— Tanképesitő s kántori vizsgálatok. 
A csik-somlyói róm. kath. püspöki fltanoda  képez-
dében a folyó  1897. évi tanképesitő vizsgálatoka 
következő rendben és eredményuyel folytak  le. Az 
általában jól sikerült írásbeli dolgozatok május 
31-én, junius 1., 2. és 3. napján végeztettek; a 
szóbeli pedig junius 15. és 16-án ment régbe. Je-
lentkezett összesen: 18 vizsgálandó. Ezek közül 
részben tanítói, részben kántortanitói állásra 16, 
csak kántorságra 2 képesittetett. Nevezetesen: 
minden tárgyból jeles tanítói oklevelet nyert: Ko 
vács Gergely János; jól képesített tanító lett : 
Éltes Lajos és Veszprémi József  Konrád ; jól ké-
pesített tanító s kitűnő kántor: Petres Gyula; jó 
kántortanító: Jirka Ferencz, Simon Lőrincz; jó 
tanító és segédkántor: Tóth Kelemen; kántor-
tanító : Antal József,  Náni Antal, Kóry Venczel; 
tanító s segédkántor: Baka László, Lázár Pál, 
Papp József,  Demeter Lázár; tanitó: Dávid Ig-
nácz, Márton József;  csak kántori oklevelet ka-
pott: Orbán János és Pál Gyula. 

— Táviratozok figyelmébe.  A kolozsvári 
postaigazgatóság a következő tudnivalókat bocsátja 
közé : Táviratot nemcsak olyan helyen lehet feladni, 
a hol csak postahivatal vau. A csak postahivatallal 
biró helyeken feladandó  táviratot legczélszerább egy 
zárt levelező-lap alakú űrlapra írni, mely űrlap min-
den postahivatalnál és frankójegy  elárusítónál 31 
krért kapható. Ezen díj lefizetése  után az illető fél 
jogot nyer arra, hogy Magyarország és Ausztria 
bármelyik helyére, hol távírda van, bárki számára 
egy 10 szóból álló táviratot adjon fel.  Ha a távirat 
több mint tíz szóból állana, akkor a tizen felüli  sza-
vak mindenike után még 3—3 krajczár pótlék fize-
tendő, oly módon, hogy a 31 kros távirat űrlap 
belső oldalára a fizetendő  pótdíjjal egyenlő értékű 
frankójegy  ragasztatik fel.  Ha p. o. a távirat 15 
szóból állana, akkor a 31 kros űrlap belső oldalára 
még 15 kr értékű frankójegy  ragasztandó fel  pót-
lékul, mert a 10 szón felül  még 5 szó van, melyért 
3 krajczárjával 15 kr fizetendő.  A kitöltött távirat-
űrlap bármely postahivatalnál feladható,  vagy le-
vélgyűjtő szekrénybe bedobható, a honnau a legelső 
postajárattal a legközelebb fekvő  távirdahivatalhoz, 
innen pedig mint távirat rendeltetési helyére továb-
bitta tik. 

— Felhivás. A csikmegyei kántor-, segéd* 
kántor és tanitó urakat e helyen is tisztelettel 
felkérem  szíveskedjenek a tanitó-egyesületek el 
nökségei utján kért adatokat csikmegye népneve-
lés történetéhez alólirotthoz mielőbb megküldeni. 
Csikszentkirály. 1997. jonins 20. Vitos Mózes s. k. 
a csikm. fűzetek  szerkesztője. 

— Köszönet nyilvánítás. A csíkszeredai 
oltáregyesület elnöksége köszönetet, mond Nagy 
Sándor ügyvéd árnak, ki a helybeli templomban 
az egyesület tervezése folytán  fölállítandó  uj or-
gona költségeire 10 frtos  ajánlott föl.  A nemes 
adakozó ezzel irányt mntatott az egyesületnek, ho-
gyan mozdítsa elő a szent czélt. Az oltár egyesü-
let tehát ezennel gyűjtést indit az „orgona alap"-ra 
és kéri mindazokat, kik e czélra adakozni óhajta-
nak, hogy adományaikat az egyesület választmá-
nyának bármely tagjához eljuttatni szíveskedjenek. 
Az adományok e lap hasábjain nyilvánosan nyug-
táztatni fognak. 

— A csik-szeredai vasúti állomás és 
két szibériai kntya. A városunkban lévő nagy 
kutyák számát a városi rendőrség egy kissé meg-
tizedelte, de ugy látszik, hogy az e tekintetben a 
város utczáin mutatkozott állapot áthelyeződött a 
csik-szeredai vasúti állomásra. Ugyanis az atóbbi 
hetekben az állomás előtt két orozva maró, ügy-
nevezett szibériai kutya ütötte fel  a tanyáját, a 
melyek a gyengébb idegzet.fi  felnőtteket  és főleg  a 
kiskorú gyerekeket rémületbe ejtik. Ugy tudjak, 
hogy nemcsak általános közbiztonsági szempont-
ból, de a vasúti üzleti szabályzat szerint is tiltva 
van az állomásokon kntyákat tartani. Nem tudjuk, 
hogy a két rövidfarku  szibériai kutya, kinek az 
ékessége, de annyi bizonyos, hogy ha magános őr-
házaknál érthető is az ilyen kutyák tartása, de 
egy városi állomáson és még hozzá nagy forgalmú 
állomáson, hol nem csak az utazók jelennek meg, 
hanem a kiráuduló városi emberek is, tarthatatlan 
ez az állapot. Föl is hívjuk a haj megszüntetése 
végett első sorban az állomási főnök,  másodsorban 
a városi kapitány figyelmét.  (Beküldetett.) 

— Munkakiállitás. A kiállítások sok oldalú 
előnyüknél fogva  ujabb időben igen elterjedtek és 
folyvást  nagyobb tért hódítanak. Ezek közé tartoznak 
az iparos tanonczok munkakiállitásai is, melyeket 
minden évben tartanak ott, hol iparos tanonczis-
kola van. E munkakiállitások által a tanulók ösztön-
zést nyernek, hogy szabad idejüket hasznos munkái 
val értékesítsék, hogy önállóan gondolkozzanak, ter-
vezgessenek. Feléled a tanulóban a versenyzés-
kedv, az ámbiczió, hogy készítményeiben a lehető 
legjobbat nyújtsa, nagyon jól tudva, hogy az elis-
merés. mely neki osztályrészül juthat, a legjobb 
ajánló-levél lesz számára segéd korában, vagy ak-
kor is, mikor önállóvá lesz. A gyergyószentmiklósi 
iparos tanoncz iskolában ez idén volt a XII. évi 
kiállítás. A tanonczok munkáikat egy e czélra ki-
küldött bizottság ellenőrzése és felügyelte  alatt 
készítették s igy a kiállított munkákat Bajátkezüleg 
végezték. A bíráló bizottság f.  hó 8-án birálta meg 
a kiállított tárgyakat s örvendetesen tapasztalta, 
hogy a munkák minőségében haladást mutatnak a ta-
nulók, csak még elegendő számban nem vesznek 
részt, a mi némely mester közömbösségének tulaj-
donítandó, holott minden iparosnak hazafias  köteles-
sége volna iparának fejlesztésére  és az iparos osz-
tály képességének emelésére törekedni. Vegyenek 
példát az ipartestület elnökségétől, mely dicséretre-
méltóan érdeklődik az iparos tanoncziskola iránt. 
A kiállítás jutalmazására a marosvásárhelyi iparka-
mara ez évben is 25 frtot,  Gyergyó-Szent-Miklós 
községi képviselőtestülete 20 frtot,  az ipartestület 
pedig 10 frtot  adományozott, melyből 50 frt  oszta-
tott ki jutalomra. A kiállításon részt vett 20 tanoncz 
29 tárgygyal, melyekből a bírálat 21 darabot jeles-
nek, 8-at pedig jónak minősített; a tanonczok 3 frt 
50, 2 frt  50 és 1 frt  25 krjával kapták a pénzbeli 
jutalmat s ezenkívül dicsérő oklevelet is kaptak. 
Ugyanezen iparos tanoncziskolában az elméleti tár-
gyak vizsgálata f.  hó 20-án volt. Ezen iskolába a 
jelen tanévben 64 tanuló volt beirva. 

— Véletlen haláleset Uzvölgy-Töl-
gyesben. Csikmegyei erdőipar részvény-társaság 
által Tölgyesben építendő fűrésztelepen  dolgozó 
Cecon J a k a b olasz munkást folyó  hó 26-én 
a munkások által levágott és csnztatott fenyőfa 
tönk agyon ütötte, ki azonnal meghalt. Az eset 
vigyázatlanságból származott. 

•— Tömeges medve irtás. Kászonaltizi 
Szultán János és Karácsony Ferencz jó fogást  csi-
náltak folyó  hó 15-én. Ezen napon egyszerre egy 
kinőtt és két darab 1 éves medvét ejtettek el a 
község különböző havasain, melyek ntán egyenkint 
8 írttal lettek díjazva a vármegye által s igy az 
anyagi haszon mellett a gazdaközönség állat Állo-
mányát is megmentették három bestiától. 

"KHad.0 egy elegáns ari lakás (kőház) 
Csik-Somlyón, mely áll 5 szobából, konyha-, kam-
rából és két pinczéből, hozzá számítva az istállót, 
kocsiszint és ólokat, ezen kívül egy veteményes-, 
gyümölcsös- és egy diszkertet Ugyanitt jutányos 
áron eladók egy majdnem oj félfedelü  kocsi, sta-
katurhoz való nád és vaskapcsok. Hol ? Megmondja 
a kiadóhivatal. 

K Ö 2 6 A Z D A N Í G és I P A B . 
226—1897. 

«e-
Gazdaközönségflnkhez. 

Hogy a osépeltető gazdák igényei minél meg-
felelőbben  kielégitve lehessenek, vármegyénk tör-
vényhatósága az eddigi nagy és nehezen szállítható 
oséplőgép helyett egy kisebb és teljesen uj cséplő-
gép szerkezetet állított be s azt gazdasági egyesü-
letének vezetésére bizta. 

A vármegyei cséplőgép üzemben tartásával 
nem az a ozél, hogy azzal üzleti haszon éressék el, 
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hanem az, hogy a magánosok által közhasználatra 
bocsátott gépeknek a gazdaközönség előnyére és 
hasznára versenyt keltsen; miért a gazdáknak ma-
guknak áll érdebökben, hogy ezen közczélt szolgáló 
gép munkáját igénybe vegyék. 

A cséplés hányad a folyó  1897. évre 27-edén 
állapíttatott meg oly formán,  hogy oly helyeken, hol 
több gazda terménye egy helyre össze van hordva, 
vagy nol legalább három egymásután kővetkező 
egész napon működhetik a gép, ott a cséplés hányad 
a 28-adik rész. 

A gazdasági egyesület tagjai azon előnyben 
részesülnek, bogy azoknak a gép mindig egy rész-
Bzel olcsóbban csépel, tehát a folyó  évben 28-adán 
és 29-edén. Az egyesület tagjai ezen kivül azon 
előnyben is részesülnek, hogy a cséplórészt pénzül 
is megválthatják egy nyári napon 12 frttal,  egy ószi 
napon pedig (október 1-tól) 10 frttal,  mely összeg 
azonnal lefizetendő.  Csonka napokat pénzül megvál-
tani nem lehet. 

Azon visszaélések megszüntetésére nézve pe-
dig, melyet egyes géptulajdonosok a részkivitelnél 
szoktak követni, azon intézkedést léptettük életbe, 
hogy a cséplőrész métermázsa számra, — avagy, 
ha a csépeltetó azt ugy kívánja, az általa használt 
zsákok egyikével vitetik ki, mely utóbbi esetben a 
zsákoknak lehetőleg egyformáknak  kell legyenek. 

A gép az egyesületi mezőgazdasági szakosz-
tály felügyelete  alatt áll, melynek nevében a gép-
nek is a mellette állandóan alkalmazott személyzet 
működésének ellenőrzését és irányítását M a d á r 
Mihály igazgató ur gyakorolja, kihez minden a gé-
pet vagy a személyzetet illető megkeresések és 
esetleges pauaszok intézendők. 

A gépész egy működési és ellenőrzési naplót 
kezel, melybe a esépeltető vagy megbízottja pon-
tosan és lelkiismeretesen beirni tartozik a munkába 
állás és végzés napját, óráját, a csépelt gabna és 
kiadott cséplóréBz minőségét és mennyiségét méter-
mázsa, vagy zsák, avagy véka számra. A megjegy-
zés rovatba vezetendők a csépeltetó avagy megbí-
zottja által a gép és a személyzet működésére vo-
natkozó esetleges észrevételek. A gépésznek, vagy a 
személyzetnek a könyvbe beirni nem szabad semmit. 

A cséplőgéphez egy külön lóherfejtő  szerke-
zet is tartozik, mely azonban csak külön megren-
delésre szállíttatik. 

A cséplés idény beálltával a gép a folyó  év-
ben Csik-Szentimrén fogja  megkezdeni működését s 
onnan a jelentkezés sorrendjében fog  községról-
községre szállíttatni. A szállítást, — melyhez csak 
négy ökör szükséges, — egyik helyről a másikra 
a csépeltetó gazdák eszközlik. 

Kelt a gazdasági egyesület mezőgazdasági szak-
osztályának 1897. év junius hó 3-án tartott üléséből. 

Mihály  Ferencz,  Aíagy  Imre, 
szakoazt. elnftk.  gazdas. e. titkár. 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- én L APTUL A JDO NOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Gyergyó-Szentmiklóson a fő-utczában  a 
kir. járásbírósággal átellenben három bel-
sóség egy daraba, nemesített gyü-
mölcsös szép kerttel jutányos áron 
kedvező feltételek  mellett eladód 

Nagyon alkalmas ügyvédi, körjegyzői 
iroda-helyiségeknek vagy vendégi ő-helyiség-
nék. A legforgalmibb  központ Szentmiklóson. 

Az eladási feltételek  megtudhatók 

An^i Mihály 
tulajdonosnál. 

Arlejtési hirdetmény. 
A „Gyergyói első mezőgazdasági előleg-egy-

let" Ditróban — kőalapon, téglafallal  — iroda 
helyiséget szándékozik építtetni. Ezért felhívja 
mindazokat, a kik az építést felvállalni  akarják: 
hogy írásbeli zárt ajánlataikat 100 forint  bánat-
pénzzel 1897. évi julius hó 10-én d. u. 2 
Óráig az igazgatóság elnökének adják be, mert a 
később érkező ajánlatokat az igazgatóság elfogadni 
nem fogja. 

A tervet 1897. julius hó 6-tól kezdve az 
iroda helyiségben — a hivatalos órák alatt — 
bárki megtekintheti. E naptól kezdve mindennemű 
felvilágosítással  készséggel szolgál az igazgatóság 
minden érdeklődőnek. 

Gyergyó-Ditróban, 1897. junius hó 20-án 
6 lz I g a z g a t ó s á g . 

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

János sütődéjébe. 
Sz. 6703—96. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gy.-szemmiklósi kir. járásbíróság, mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gáspár Fe-
rencz gyergyó-szárhegyi lakos végrehajtatónak, 
Puskás Mihály alszegi odavaló lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 25 frt  65 kr tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén levő, Gy .-Szárhegy község határában fekvő, 
a gy.-szárbegyi I. rész 299. sz. tjkben A f  948, 
949, 950. 951, 952. hrsz. alatti 406 frt  a gyergyó-
szárhegyi I. Rést 992. BZ. tjkben A f  2394. hrsz. 
alatti 9 frt.  2662/,. hrsz. 4 frt.  2737. hrsz. a. 9 
frt,  2915. hrsz. a. 4 frt,  3194/., hrsz. a. 31 frt, 
3491. hrsz. a. 5 frt,  3947—3919. hrsz. a. 9 frt,  4428, 
4429, 4430. hrsz. a. 14 frt,  4587. hrsz. a. 5 frt. 
5123. hrsz. n. 4 fit.  5560. hrsz. a. 8 frt,  7347. 
hrsz. a. 2 frt,  7914/,. brsz. 3 frt,  becsértékii egész 
ingatlanokra az árverést a fentebbi  becsértékekben 
ezennel megállapított kikiáltási árban ezennel el-
rendelte és bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1897. julius hó 20-án délelőtt 9 órakor Szár-
hegy község házánál megtartan.ló nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alul is el-
adatni 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. igazságügyminiszteri 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. 12-én. 

Páll Venczel, 
aljbiró. I 

t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi junius hó 
21 napján. 

Szöllössy Ferencz, 
kir. bir. végrehajt/l. 

514. szám. 
1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évitLX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré feszi, 
hogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 5516/t)97. 
számn végzése által Kodor András csikvacsárcsi 
lakos javára Fodor Ignátz s társa Fodor László 
ellen 590 frt  töke, ennek 1893. évi deczember hó 
6. napjától számítandó 6% kamatai és eddig ösz-
szesen 120 forint  perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
lefoglalt  és 760 frtra  becsült lovak, szarvasmar-
hák és kocsikból álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 4491/896. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szeredán a tanácsház előtt leendő eszközlésére 1897. 
óv julius hó 7-ik napjának délelőtt 9 órája ba-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 

Sz. 826-1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága közhírré teszi, 

hogy Kászon-Jakabfalva  község vadászterülete, 
mely áll 2648. hold erdő. 0986 hold rét, legelő és 
szántóföldből,  folyó  évi julius hó ll-én délután 2 
Órakor a község házánál 6 egymásutáni évre ha-
szonbérbe adatik. 

Kikiáltási ár 1 frt. 
Árverezni szándékozók 10% bánatpénzt tar-

toznak letenni az árverés megkezdése előtt a köz-
ségi elöljáróság kezéhez. 

Az árverési feltételek  a hivatalos órákban 
megteKinthetök az elöljáróságnál. 

K. Jakabfalva.  1896. jnnins 25. 
Szani8zló Kálmán, Bodó János, 

li. körjegyző. k. biró. 

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

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

Ára 18 frt. 
n z i o e t i s í k d o b 

KECSKEMÉT. 2 - 4 
Ugyanittt kitűnő bicziklik 130 frtért. 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

W 
czimü növényszer gyomor-Iikör készítményem. 

Székrekedés, étvágytalanság és az 
ebből eredő bajok ellen. 

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

a főraktárban 
Em.-VáBárhely, Árpád-ntoza 12. 

Zenlse Zoltán. 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és osat. osásE. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 7—10 
Kapható Csik-Szeredában: 

Albert Balázs, Jakab Gyula és Nagy 
Gyula kereskedéseiben. 

Â gazdaközönség és a gépkereskedők 
Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  flzletév  váratlanul gyenge for-

galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 
4, 6 és 8 HP gőzcséplőkészletek, járgányok és Járgányos oséplőgépek, Backer-rendszerft  és 
Vldate-féle  rosták, egy és többvaan ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  szecskavágók, répavágók és zuzók, knkorloza morzsolók 

és csöves tengeri darálók, egy és két Járata őrlőmalmok, olaj prések 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 hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kÍHebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitünö minőségű gazdasági 
gépeket ós eszközöket, rendkívül alaosony árak és előnyös feltételek  meUett bescereml. 

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