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A székely iparkamara jelentése. 
Csík-Szer ed a, augusztus 24. 

A maros-vásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara 1896. évről szóló jelentéséről lapunk 
egyik közelebbi számában általánosságban 
megemlékeztünk. Ezúttal a jelentésnek in-
kább azon adatairól akarunk némelyeket 
elmondani, melyek Csikvármegyére vonat-
koznak 

Azt előre kell bocsátanunk, hogy a ka-
mara évi jelentései évről-évre fokozottabb 
mértékben jobban és jobban kezdik meg-
közelíteni azon általános kívánalmakat, hogy 
abbíin a Székelyföld  közgazdasági életére 
vonatkozó adatokat és összehasonlító követ-
keztetéseket feltaláljuk. 

Sajnálatos, hogy a kamarának némely 
ügyben állandóan hangoztatott panaszai és 
előterjesztett javaslatai oly kevés figyelemre 
méltattatnak, hogy kénytelen azokat évről-
évre megújítani. 

Az még sajnálatosabb, hogy a Székely-
föld  némely hatóságai, hatósági közegei, 
társadalmi és közgazdasági tényezői a ka-
marához a kívánt adatokat vagy be seui 
szolgáltatják, vagy hanyagul és felületesen 
teszik azt 

Hogy erre nézve példával is szolgál-
junk, mindjárt rákell mutatnunk a termény-
árakat feltüntető  táblázatra, melyben sem a 
csik-szeredai, sem a gyergyó-szentmiklósi 
piaezok árai nincsenek felveve  s az átlagár 
ezek nélkül van kimutatva. Mi egyéb lehet 
ennek az oka, mint az, hogy az illető vá-
rosok elöljáróságai nem szolgáltatták be a 
kívánt adatokat. 

Vagy mutassunk rá egy másik hasonló 
hanyagságra. A kamara területén az 1896-
ban tartott vásárokon a szarvasmarhák és 
lovak forgalmát  feltüntető  kimutatásban a 
csik-szeredai piacz ilyen számokkal szerepel : 
Az összes heti es országos vásárokra föl  haj 
tátott 14,000 drb. szarvasmarha és eladatott 
1200 drb. ; felbajtatotl  az össze» vásárokon 
I70u drb ló és eladatott 400 drb. Ha csak 

ránéz az ember ezen adatokra s ezen kerek 
számokra, azonnal látja, hogy azok nem 
a tényleges forgalom,  hanem az illető városi 
közeg, ki azokat beküldötte, csak a hasából 
irta azokat a számokat, a helyett, hogy egy 
kis utánjárással a marhák és lovak után 
szedett felhajtási  díjból kiszámította volna 
a felhajtás  darabszámát egytől-egyig s a 
czinkiiM-könyvből kiírta volna az eladások 
számát pontosan. Ez a velünk született nein-
bánomság okozza aztán azt, hugy a csik-
szeredai nagyon is jelentékeny állatvásár-
piacz a belső Székelyföld  piaczai közt for-
galom tekintetében csak a kilenczedik helyen 
áll. Az ilyen eljárás okozza azt, hogy mikor 
valamely közgazdasági érdekben állattenyész-
tésünk és állattorgalmuuk nagyobb mérvét 
hangoztatjuk, akkor egyszerűen a magunk 
által kiállított statisztikai adatokat vetik fel 
ellenérvül. De ettől eltekintve is, mi érde-
künk lehet abban, hogy piaezunk érdemét 
a kereskedő világ előtt nem emelni, hanem 
épen leszállítani akarjuk ? 

Tanulságos a jelentésben az Oláhország-
ból való behozatal és kivitelről összeállított 
kimutatás. 

Jelentékeny behozatalunk van török-
buzából. Egyéb gabnai.etiiü behozatalunk 
zabból, árpából és rozsból már jelentékte-
lennek s inkább alkalminak mondható. 

B e h o z t u n k : 
Tölgyesen, Békáson, Gyime»en. 

Törökbuzát 2.1)33,470 470,048 2.038,982 
Zabot 70,471 9552 152,299 
Rozsot 4157 2090 790 
Árpát 10,710 1230 20.53Ö 
Lisztet 344 120 — 

Szénát 2b,400 19,(-00 06,000 
Korpát 25,480 4980 — 

K i v i 11 ii n k: 
Tölgyesen, Békáson, Gyimesen. 

Ásványvizet 342.0« 1 — 1000 
Szerszámtút 3.457,000 107,000 — 

Fiirészárut 13.731,518 21.411.750 — 

Széuát 15.000 — — 

Csert 10,320 — 248,800 
(Jberépagyagot 1 1,'JOO — — 

Másuemü földet 309, 129 151,920 

Mindezen be- éa kiviteli áruk kilo-
grammban vannak feltüntetve. 

A behozott gabnanemüek és széna, a 
törökbuzát kivéve — különösen a gyimesi 
szoroson át — a folyamatban  volt vasut-
épitkezések szükséglete miatt kerültek hoz-
zánk. Érdekes, hogy buza behozatalt a ki-
mutatás vármegyénkbe nem tüntet fel  Oláh-
ország felől.  Annak nagyobb volt azonban 
a liszt behozatal belföldről.  A székely-ud var-
helyi vasút állomásra érkezett 19,895 méter-
mázsa liszt, melyből ha a megelőző évi 
egész forgalmat  vagyis 3450 mmázsát le-
számítjuk Udvarhely részére, akkor is Csikba 
ez oldalról 16,445 mmázsa liszt érkezett. 
Körülbelől Ugyanennyire vehetjük fel  a 
Brassó felől  behozott liszt mennyiséget is, 
mely esetben 33,000 métermázsára becsül-
hetjük az 1896 év folyamán  behozott lisz-
tet, melynek jó nagy része búzaliszt. 

A termények és liszt behozatalának 
1896. évi statisztikai adataiból kevés követ-
keztetést vonhatunk valódi behozatalunkra, 
mert mint tudjuk, a mondott évben legke-
vesebb 10,000 idegen tartózkodott várme-
gyénkben a folyó  vasutépitkezések alatt s 
a behozatali szükséglet ezen idegenek által 
fogyasztatott  el 

A posta forgalomról  szerkesztett sta-
tisztikai kimutatás is sok tanulságot nyújt, 
melyből érdekesnek tartjuk a főbbeket  ide 
iktatni és pedig 
Csikmegyébe érkezett feladatott 
csomag 86,138 16,»48 drb. 
Pénzes levél 4160 6682 drb. 
Utalvány 1.054.706 frttal  3.152,449 írttal. 
Távirat 10,552 drb 20,836 drb. 
Posta takarékpénztárba befizetés  88,298 frt. 

kifizetés  46,920 frt. 
Cheque befizetés  834,760 frt. 

„ kifizetés  27,089 frt. 
Ezen adatok mind azt mutatják, hogy 

aránytalanul több pénz ment el a posta ut-
ján Csikmegyéből, mint a mennyi érkezett. 
Posta-utalványon például két millió és 97 
ezer forinttal  több pénz ment ki Csikme-
gyéből, mint a mennyi bejött A posta ta-

A „USIKI LAPOK" TAKUZAJA. 
Budapesti képek. 

— Karrikatorák. — 
Irta: Gtonesy István. 

A .fotografu»"  m-stei seget suba smi IH-
nulnudyo/.tfiin,  söi uein is vettek le meg becsüle-
tesen engem. (Hogy ne hazudjak megvallom mégis, 
hogy igenis levettek kiskoromban a cseresznye-
fáról.  S emlékszem, hogy ez alkalommal az öregem 
nagyon jól eltalált — a botjával.) De megkísérlem 
Budapest érdekesebb dolgain >k lerajzolását s el 
is küldöm e képeket szülőföldemre,  hogy az a föld, 
mely annyi örömben részesített engem hajdan, 
legalább ennyi viszontszolgálatot nyerjen most 
tőlem. 

I. 
Az augusztusi meleg. 

Még a hordárok is törülgetik homlokukról 
az izzadságot, ők egyébként olyan lusták, hogy 
enni is restelnek (különösen, midőn nincs mit en-
niök). S ha ezek, a földnek  leglustább emberei 
sem restellik tfirfilgetni  arczukról a verítéket: ez 
azt jelenti, hogy a meleg valóban a legmagasabb 
fokra  emelkedett. 

Éa e perezben (élvezve azt a hőséget, mely-

ben a bibliai Dániel és három társa részesült az 
égőkemenczében) arról gondolkozom, hogy mire 
való Afrikába  „expedicziózni"? Hiszen ha valaki 
a sivatagnak tikkasztó bőségét akarja tanulmá-
nyozni : az jöjjön csak egyenesen Budapestre. 

E rekkenrl forróság  állandóságával szemben 
esznmtie jut. H szerencse forgandósága.  S elgondo-
lom : hátha Sors ő nagysága megsokalná a dylgot 
s eszébe jutna, bogy ez a holdvilágképü fiatalem-
ber (már mint én magam) eleget kapargatott már 
az irodában és mászkált hazafelé  tintás körmök-
kel! Hátha homlokon csókol a szerencse és 
miniszterré tesz (a mi sohase lesz). Akkor aztán 
jöhetnek hozzám (a miniszterhez) a szomorú arezu. 
hullámzó keblű, szép mamák és leányaik, hogy 
fizetést  emeljek vagy valakit valahova betegyek . . . 

Hajh én a jégnél is fagyosabb  leszek ; szép 
szemek, esdő tekintetek nem olvasztanak föl  en-
gem. Hogy is olvasztanának, ha már ebben a rek-
kenő melegben sem olvadtam el ? ! . 

- - A melegI 
— A forróság  1 
Az utczákon felhangzó  szavaknak e két szó 

képezi (a legpontosabb számitások szerint) 99 
századrészét. 

Csak az asszonyok nem gondólnak, ugy lát-
szik melegre, ők most is vásároltatják férjükkel 

minden héten a sok ruhát. Az a különös csak e 
dologban, hogy a nő viseli e ruhákat s mégis a 
férj  izzad — a pénzért, a mit értök fizetni  kell. 

II. 
„Konstantinápoly." 

A uagy melegben „Konstantinápoly11 (Pest 
egyik mulató helye) is elolvadt, akarom mondani 
megbukott. A tönkre menése régen történt, ón 
azonban még régebben voltam szerencsés körül-
tekinteni ott. 

A mi legelőbb szemet szúrt nekem, az a 
törököknek az épületek erkélyeire való kiáHitása 
volt. Bábok valának ezek, török ruhába bujtatva. 
S nem is goodolta a rendezőség, mennyire híven 
jellemzé azt a népfajt,  midőn élő emberek helyett 
bábokat állított ki. Hiszen most az elgyengült tö-
rök nép nem is egyéb, mint gyönge báb, melylyel 
derekasan eljátszott volna a görög, ha a nagy-
hatalmak is ugy akarták volna. (Bocsánat a poli-
tikáért I . . . 

Konstantinápolynak, e híres török fővárosnak 
utánzatát különben félszegnek  találtam. Mivel a 
legfőbb  basa (Bánffy)  és Nopcsának háremhölgyei 
(a balerinák) hiányoztak onnan. 

Egyébként a „jámbók" a ballettlányok he-
lyett is annyit ugráltak, hogy nem bántam volna, 

Lapunk mai számához egy fél  iv melléklet van csatolva 
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karékpénztárba több folyt  be 41,878 írttal, 
Cheqae-számlára pedig több fizettetett  be a 
postára 807,661 frttal,  mint a kifizetés,  inely 
nálunk fogyott  el. Ha fel  is teszszük, hogy 
az ezúton be- és kifizetett  összegek egy 
része itthon maradt, még akkor is közel 
százezer forint  vándorolt ezen két postai 
intézmény utján is vármegyénk határán tul, 
ugy, hogy a postán vármegyénkből az 1896. 
évben kiszállított összeget könnyen tehetjük 
három millióra, mint olyan összeget, mely 
többet hozzánk semmi alakban vissza nem 
tér. Ha pedig ehez számítjuk a zsebben és 
pénzes levelekben kiment összegeket, köny-
nyen tisztába jöhetünk azon élhetetlensé-
gflnkkel,  hogy a vasútépítésre elfordított 
milliókból vajmi kevés maradt meg itthon 
a csikmegyeiek kezében, mert azt élelmes 
és a mi eszflnken  messze túljáró idegenek 
rakták zsebre és vitték el a mi orrunk elől. 

Nagyjában és hirtelenében a fennebbi 
adatokat vettilk ki a székely iparkamara 
1896-ik évi jelentéséből s nem késünk an-
nak elismerő kijelentésével, hogy a kamara 
jelzett jelentése a Székelyföld  közgazdasági 
viszonyainak minden ágára ép ily részletes-
séggel terjed ki. Sajnos, hogy a statisztikai 
adatok egy réxze nem elég megbízható; de 
ez nem a kamara hibája, hanem ttzon kö-
zegeké, kik azokat lelkiismeretlen neinbá-
nomsággal és kárhozatos könnyelműséggel 
a kamarának beszolgáltatják. Pedig már 
végre-valahára csakugyan okoskodhatnának 
annyit — a magunk javunkért — hogy a 
kamarának megbízható adatokat juttassunk, 
mert azt is tudhatjuk, hogy a kamara nem 
azért kér adatot, liogy adót vessen reánk. 

T.  Nagy  Imre. 

= Az oláhok Kászon-Ujfaluban  és a 
Sít. István nap. Azt a megbotránkoztató tudó 
sitást kaptuk Kászon-Ujfaluból.  hogy az ottani oláh 
ságnak nagy része Szt. István napján mintegy tün-
tetés szerttleg ki akarta mutatni, hogy ók e napot 
nemzeti ünnepnek nem tartják, a gabona és széna 
hordást as erdőlést és aratást épen ugy végezték, 
mintha közönséges hétköznap lett volna. Nem tudjuk, 
hogy Kászon-Ujíalu község elöljárósága tette e miatt 
feljelentést  a fószolgabiróságnál,  mert e cselekmény 
ellenkezik as 1801 évi XIII t.-cz. szellemével, mely 
a vasárnapokon valamint Szent István király napján, 
mint nemzeti ünnepen véghezvitt monkát tiltja s az 
az ellen vétőket 1-300 frtig  terjedő büntetéssel ren-
deli sújtani. Minthogy ezen törvényczikk büntetési 
sanetioval látja el a vasárnapokon végezett minden 
nyilvános munkát is. melynek sorozatába tartozik 
jogi hasonlatosság alapján a Szt. István nap, mint 
nemzeti ünnepnap is. kétségen kívülinek tartjuk azon 
nézetünket, hogy a hatóság már csak példaadás 
kedvéért is megteszi hivatalból mindazon lépésekei 
a melyek szükségesek arra, hogy éBzretérjenek azon 
fészkelódök,  kik mindenképen tüntetni akarnak, akár 
felbujtás  mellett, akár anélkül, a magyarok ellen. 

T á r a m y G y u l á é » a e s i k 1 e l l « m é b . 
V á r o s s y Gyula csik-karczfalvi  ország-

gyűlési képviselő ur a lapunk 31-ik számában 
megjelent közleményre szíves volt a szerkesztő-
höz egy hosszabb levelet küldeni, melyből közöl-
jük a következő fontosabb  részeket, térszüke 
miatt nem közölhetvén a levelet egész terje-
delmében : 

képest nem világithat be a megye határain tul 
az ország minden vidékébe, az az egy mégis 
bizonyos, hogy önzetlenségünket politikai ellen-
feleink  is elismerik s habár egyes választásoknál 
nem mindig sikerül a megfelelő  embert keresz-
tülvinni, ez inkább a nép félrevezettetésének, 
mint az itteni intelligenczia akaratának követ-
kezménye. Megvagyok győződve, hogy ha a tisz-
telt képviselő ur választó kerületében juliusban 

ha utoljára már a Dnnába is heleugrottak volna : 
legalább éktelen kornyikálásuk nem élt volna 
vissza a türelmemmel. 

Jó, hogy a Dunára gondolék. Ez helyettesi-
tette ugyanis a Földközi Tengernek azt a részét, 
mely a törökök valódi fővárosa  körül hömpölyög. 

• tenger gyanánt szolgáló Dunát szandoli-
nok szeldellék (akár csak Törökországban) Még 
az odaliszkok énekét és gitárpengetését is hal-
hattam füleimnek  és fogaimnak  végtelen fájdalmára. 

Katona zene is szólott aztán, talán azért 
hogy a Törököknek öltözött héberek taktusra jár-
kálhassanak a mulatóhelyiség tágterein. 

Fölösleges volt ily személyről gondoskodni, 
hiszen az ott molató közönségnek bármelyik tagja, 
— elpubultsigára és a kéjek hajhászására nézve — 
helyettesíthetett volna bátran egy-egy törököt. 

Az asszonyok különböztek mégis a török 
nőktől. Még ezeknek ugyanis a szemük is alig 
létezik ki, ugy elburkoloznak, addig a mi nőink 
még karjaikat és nyakukat is meztelenül szeretik 
hagyni. 

Hja mert valódi lányai Évának; Éva anyánk-
nak pedig, a mint irva vagyon, csak egy fü-
gefa  levélből állott az öltözete. 

A „Csiki Lapok* megjegyzéseit helyeseknek 
és igazaknak találom, de csak általánosságban. 
Igaz, hogy én távol Magyarországon élek, igy a 
vármegyei és községi közélet nem szemeim előtt 
játszódik le; egyeseknek, mint erkölcsi testüle-
teknek rejtegetett bajait talán nem egészen jól 
ismerem; sót a közhatalom túlkapásait sem lá-
tom meg mindenkoron; azonban biztositalak, hogy 
az a bizalom, melylyel a nép országos meglepe-
tésként nyújtotta nekem a képviselői megbízó 
levelet, azzal is kitüntet engem, hogy ügyét-
baját a legőszintébb hangon orvoslás czéljából 
levél alakjában elpanaszolja előttem . Tehát 
az ellenzék helyi bajai és szenvedései nem egé-
szen ismeretlenek előttem. 

Hogy a vármegye némely ellenzéki vezér-
férfiai,  főképen  Szeredában, az egész vármegyére 
kiterjesztendő szervezkedő akczióm hallatára meg-
lepődtek, ezen csodálkozom s épen nincs okuk 
rá, mert ha eljön a szervezkedés alkalmas ideje, 
tőlem mint országos politikai férfitól,  megvárhat-
ják, hogy szándékaim felöl,  melyek a központ 
szándékai is, őket ideje korán informáljam,  ve-
lök eszmét cseréljek, csak ezek után induljunk, 
közös akczióm, nehogy annak görögtüzes ered-
ménye legyen. Én igenis az elvhü pártvezetókkel 
együtt akarok dolgozni, az ó meghallgatásuk 
nélkül semmit, velük mindent tenni; de azért, 
mert némelyek talán szeretik a megszokott ké-
nyelmes és békés életet s félnek  a mi függet 
lenségi, tehát egyedül jogos és hazafias  törek-
véseink iránt idegenkedő hatalommal szembe a 
küzdés kesztyűjét felvenni  vagy épen talán kü-
lönös érdekeik is vannak, melyek olykor az el-
lenzéki vezérnek politikai hittagadását parancsol-
ják, mint én ezt, fájdalom,  a mult ószszel ta-
pasztaltam ; mondom, ezek és hasonló szomorú 
okok engemet a haza függetlenségére  czélzó 
fáradozásaimban  megakasztani soha nem fognak, 
sőt erőmet aczélozzák. 

Nekem igenis szándékom van, ha Isten éle-
temnek kedvez, s körülményeim megengedik, 
hogy a 48-as eszmék kipróbált vezetőivel az 
egész megyére kiterjedő szervezkedő mozgalmat 
indítsak. 

Midőn kérlek, hogy jelen soraimat b. lapodba 
ez Ugy megvilágítása czéljából közzétenni szíves-
kedjél, nézd el, hogy levelem hosszura nyúlt. 
Nem czáfolatot.  inkább megnyugtatást kívántam 
Csikmegye ellenzéki vezérférfiainak." 

Ugyanazon ellenzéki férfiú,  ki a múltkori 
megjegyzést küldte be a szerkesztőségünkbe, 
következő választ kérte a lapunkban közzétenni: 

V á r o s s y Gyula képviselő ur levelére csak 
az a megjegyzésem, hogy a képviselő ur hiába 
kap választó kerületéből, sőt az egész vármegyé 
bői panaszos leveleket különböző ügyes-bajos 
dolgokról, azért még sem ismeri az itteni viszo-
nyokat. Mert elsó sorban azok a felemlített  le-
velek nem mind szentirások, melyeknek szavait 
bekötött szemmel is el kellene hinni. Ugy lát-
szik, hogy a tisztelt képviselő urnák a különben 
általam sokra becsült lelkesülésén, kívül aköny-
nyenhívóség is egyik erős oldala, a mi pedig 
politikában a félrevezettetésre  és csalódásra Í 
legalkalmasabb tulajdonság. Különben, hogy le 
hetne megérteni azt, bogy abban a levélben, 
melyet a csiki ellenzéki férfiak  megnyugtatására 
irt, a vezetők egyik részét kényelmes természe-
tűnek, másik részét különös érdek szempontjából 
politikai hittagadóknak tart, holott ilyeneket az 
itteni kevés számú ellenzéki vezetők között nem 
ismerünk. Higyje el a tisztelt képviselő ur, hogy 
elveinkért s a közdolgok helyes elintézéséért mi 
csiki ellenzékiek is tudunk dolgozni és pedig 
nem csak minden választási időszakon 8—10 na-
pon át, hanem éveken keresztül s bár a mi köz-
napi fáradozásaink  eredménye szerény körünkhöz i 

tett körútja alkalmával érintkezésbe lép az itteni 
ellenzéki irányadó emberekkel, nem látta volna 
gyanúsító szemüvegen át az idevaló politikusokat 
olyanoknak, a milyeneknek levelében állítja. Az 
lehetséges, hogy a tisztelt képviselő ur országos 
szempontból akar nálunk erőteljes akcziót kez-
deni, de engedje meg annak elbírálását az itteni 
körökre bizni, hogy mikor van annak helye és 
ideje. \ különböző vidéki társadalmak ereje min-
dig az ott létező faktoroktól  fligg,  s részemről 
a leghelytelenebbnek találnám azt, ha valaki 
csongrádmegyei mértéket akarna alkalmazni Csik-
megyére. A ki ezt teszi, az elszámítja magát, 
főleg  nálunk Csikban, hol az egyes esetekben 
előfordult  kivételek daczára is nagy és erős az 
az irányzat, mely elsó sorban, — mü nyelven 
szólva, — a helyi, csiki patriotizmusnak meleg 
ágya. Mi a segítséget bárhonnan is szívesen fo-
gadjuk, de nem akarunk hozzájárulásunk és be-
léegyezésünk nélkül vezettetni. 

—n—o. 

H e g y e i k o z g y ü l é N . 
A folyó  évi augusztus 30-iki megyei közgyű-

lés tárgyaorozatát közérdek szempontjából egész 
terjedelmében közöljük. A napirend tárgyai: I. Idő-
közben szentesítést uyert törvéuyczikkek. 2. Hon-
védelmi miniszter urnák a honvédneveló- és kép7/1 
iutézeteknél alapítványok szervezése iránt kiadott 
felhívása.  3. Ugyanannak értesítése, hogy a közös-
hadügy miniszter egy katonai előkészítő iskolának 
a Székelyföldön  tervezett felállításától  elállott. 4. 
Ugyanannak leirata, hogy a megyei pénztárak őr-
zésére a honvédséget nem engedélyezheti. 5. Az 
ösztöudijak és sególypénzek kiosztását előkészítő 
ötös bizottság jegyzőkönyve. G. A vármegye magán 
javainak kezelésére vonatkozó 5 rendbeli szabályzat. 
7. A megyei iskolaszék jegyzökönyve. 8. A megyei 
kórház bizottságnak a roskadozó épületek értékesí-
tésé és ujak építése iránti javaslata. 9. Az erdő-
rendészeti bizottság mult évi jelentése. 10. A tiszt-
képzés reformjáról  szóló törvényjavaslatok alkalmá-
ból tartott értekezlet jegyzőkönyve, felirata  és hon-
védelmi miniszter uruak az értekezlet kérésére adott 
válasza. 11. Fóispán urnák a .László gyermek ott-
hon" segélyezése érdekében kelt átirata. 12. A 
vármegye alizpánjának a Oyka György által a megye 
elleu ismét megindított perre vonatkozó jelentése. 
13. Ugyannak az uzvólgyi községi közlekedési ut 
ujabb beosztása tárgyában kelt határozata. 14. 
Ugyanannak a zsögödi regáléból a vármegyének 
jutott összeg elforditásáról  szóló jelentése. 16. A 
megyei alapokról előterjesztett számadások : a) a 
Írtbeszerzési alapról; b) a leányiskola alapról ; c) az 
ipar alapról; d) a birtokváltsági alapról ; e) a tiszt-
viselői nyugdíj alapról; f)  a székely kivándorlási 
alapról; g) a kir- és községi jegyzői nyugdíj alap-
ról. 16. A megye alispánjának a leányiskola alap 
megszüntetésére vonatkozó jelentése. 17. Ugyan-
annak a Kovács István főszámvevő  fegyelmi  ügyére 
vonatkozó jelentése. 18. A társtörvényhatóságokkal 
folytatott  levelezések. 19. A magyarnéprajzi társa-
ság segélyezés iránti kérése. 20. A csik-somlyói 
gimnázium igazgatójának segélyezés iránti kérése. 
21, Községi ügyek: a) Szereda városban: fogadó, 
vendéglő, kávéház és kávékimérési iparról szóló 
szabályrendelet; fogyasztási  adók kezelése és bérbe-
adására vonatkozó határozat elleni felebbezés  ; b) a 
tölgyesi járásban : Békáson biróválasztás elleni fe-
lebbezés ; pótadó megváltás és a tüzfecskendók  szál-
lítóinak megjutalmazása; c) a gyergyói járásban : 
Qyergyó-Szentmiklóson a rendőrbiztos és helyettes 
bíró fizetésének  emelése, ingatlanok vásárlása, épü-
letes telek bérbe adása és egyesek segélyezésé; 
Qyergyó-Ujfaluban  : a somlyó nevű erdő eladása ; 
Qy.-Kilyénfalván:  jegyzői lakbér és iroda átalány 
emelése tárgyában hozott képviselőtestületi határo-
zatok ; d) a felosiki  járásban : Karczfalván  körjegyző 
választás elleni felebbezés  ; Jenőfalván  : kölcsön kö-
vetelés és erdóvétel árelengedés, továbbá haszon-
bérlet elleni felebbezések  ; Taploczán : pénztárnoki 
állás szervezése, jegyzői és tanítói fizetés  javítása 
és birtokvásárlás; Szentdomokoson : haszonbér el-
engedés ; Szentmihályon: tanítók javadalmazása, 
perköltségek megtérítése, haszonbér elengedése, 
templom körüli többlet munka megtérítése és szol 
galmi jog bekebelezése; Gyimes-Köiép- és Felsó-
Lokon adószedő javadalmazása, a három gyimesi 
község uj jegyzői csoportba osztása, Oyimes-Bükkön 
regálé haszonbér elengedése; Borasován tanitó fize-
tés javítása, egyesek útadójának a törzsvagyon ka-

(Folytatása a mellékleten.) 
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karékpénztárba több folyt  be 41,378 frttal, 
Cheque-számlára pedig több fizettetett  be a 
postára 807,661 frttal,  mint a kifizetés,  mely 
nálnnk fogyott  el. Ha fel  is teszszük, hogy 
az ezúton be- és kifizetett  összegek egy 
része itthon maradt, még akkor is közel 
százezer forint  vándorolt ezen két postai 
intézmény utján is vármegyénk határán tul, 
ugy, hogy a postán vármegyénkből az 1896. 
évben kiszállított összeget könnyen tehetjük 
három millióra, mint olyan összeget, mely 
ttfbbet  hozzánk semmi alakban vissza nem 
tér. Ha pedig ehez számítjuk a zsebben és 
pénzes levelekben kiment összegeket, köny-
nyen tisztába jöhetün*-. azon élhetetlensé-
gűnkkel, hogy a vasútépítésre elfordított 
milliókból vajmi kevés maradt meg itthon 
a csikmegyeiek kezében, mert azt élelmes 
és a mi eszllnken messze túljáró idegenek 
rakták zsebre és vitték el a mi orrunk elől. 

Nagyjában és hirtelenében a fennebbi 
adatokat vettük ki a székely iparkamara 
1896-ik évi jelentéséből s nem késünk an-
nak elismerő kijelentésével, hogy a kamara 
jelzett jelentése a Székelyföld  közgazdasági 
viszonyainak minden ágára ép ily részletes-
séggel terjed ki. Sajnos, hogy a statisztikai 
adatok egy része nem elég megbízható; de 
es nem a kamara hibája, hanem azon kö-
zegeké, kik azokat lelkiismeretlen nembá-
nomsággal és kárhozatos könnyelműséggel 
a kamarának beszolgáltatják. Pedig már 
végre-valahára csakugyan okoskodhatnának 
annyit — a magunk javunkért — hogy a 
kamarának megbízható adatokat juttassunk, 
mert azt is tudhatjuk, hogy a kamara nem 
azért kér adatot, hogy adót vessen reánk. 

T.  Nagy  Imre. 

= Az oláhok Kászon-Ujfaluban  és a 
Sst. István nap. Azt a megbotránkoztató tudó-
sítást kaptuk Kászon-Ujfaluból,  hogy az ottani oláh-
ságnak nagy része Szt. István napján míntepy tün-
tetés szeriileg ki akarta mutatni, hogy ők e napot 
nemzeti ünnepnek nem tartják, a gabona és széna 
hordást az erdólést és aratást épen ugy végezték, 
mintha közönséges hétköznap lett volna. Nem tudjuk, 
bogy Kászon-Ujfalu  község elöljárósága tette e miatt 
feljelentést  a föszolgabiróságnál,  mert e cselekmény 
ellenkezik az 1891 évi XIII t.-cz. szellemével, mely 
a vasárnapokon valamint Szent István király napján, 
mint nemzeti ünnepen véghezvitt munkát tiltja s az 
az ellen vétókét 1-300 frtig  terjedő büntetéssel ren-
deli sújtani. Minthogy ezen törvénvczikk büntetési 
sanctioval látja el a vasárnapokon végezett minden 
nyilvános munkát is. melynek sorozatába tartozik 
jogi hasonlatosság alapján a Szt. István nap, mint 
nemzeti ünnepnap is, kétségen kívülinek tartjuk azon 
nézetünket, hogy a hatóság már csak példaadás 
kedvéért is megteszi hivatalból mindazon lépésekei 
• melyek szükségesek arra, hogy észretérjenek azon 
fészkelődök,  kik mindenképen tüntetni akarnak, akár 
felbujtáa  mellett, akár anélkül, a magyarok ellen. 

ha utoljára már a Dunába is heleugrottak volna : 
legalább éktelen kornyikálásuk uem élt volna 
vissza a türelmemmel. 

Jó, hogy a Dunára gondolék. Ez helyettesi-
tette ugyanis a Földközi Tengernek azt a részét, 
mely a törökök valódi fővárosa  körül hömpölyög. 

A tenger gyanánt szolgáló Dunát szandoli-
nok szeldelték (akár csak Törökországban) Még 
az odaliszkok énekét és gitárpengetését, is hal-
hattam füleimnek  és fogaimnak  végtelen fájdalmára. 

Katona zene is szólott aztán, talán azért 
hogy a Törököknek öltözött héberek taktusra jár-
kálhassanak a mulatóhelyiség tágterein. 

Fölösleges volt ily személyről gondoskodni, 
hiszen az ott mulató közönségnek bármelyik tagja, 
— elpubaltságára és a kéjek hajhászására nézve — 
helyettesíthetett volna bátran egy-egy törököt. 

Az asszonyok különböztek mégis a török 
nőktől. Még ezeknek ugyanis a szemük is alig 
látszik ki, ugy elburkoloznak, addig a mi nőink 
még karjaikat és nyaknkat is meztelenül szeretik 
hagyni. 

Hja mert ralódi lányai Évának; Éva anyánk-
nak pedig, a mint írva vagyon, csak egy fü-
gefa  levélből állott az öltözete. 

T á r o N s y G y ű l n é * a e s l k l e l l e n n é k . 
V á r o s s y Gyula csik-karczfalvi  ország-

gyűlési képviselő ur a lapunk 31-ik számában 
megjelent közleményre szíves volt a szerkesztő-
höz egy hosszabb levelet küldeni, melyből közöl-
jük a következő fontosabb  részeket, térszüke 
miatt nem közölhetvén a levelet egész terje-
delmében : 

A „Csiki Lapok" megjegyzéseit helyeseknek 
és igazaknak találom, de csak általánosságban. 
Igaz, hogy én távol Magyarországon élek, igy a 
vármegyei és községi közélet nem szemeim előtt 
játszódik le; egyeseknek, mint erkölcsi testüle-
teknek rejtegetett bajait talán nem egészen jól 
ismerem; sőt a közhatalom túlkapásait sem lá-
tom meg mindenkoron; azonban biztositalak, hogy 
az a bizalom, melylyel a nép országos meglepe-
tésként nyújtotta nekem a képviselői megbízó 
levelet, azzal is kitüntet engem, hogy ügyét-
baját a legőszintébb hangon orvoslás czéljából 
levél alakjában elpanaszolja előttem . Tehát 
az ellenzék helyi bajai és szenvedései nem egé-
szen ismeretlenek előttem. 

Hogy a vármegye némely ellenzéki vezér-
férfiai,  főképen  Szeredában, az egész vármegyére 
kiterjesztendő szervezkedő akczióm hallatára meg-
lepődtek, ezen csodálkozom s épen nincs okuk 
rá, mert ha eljön a szervezkedés alkalmas ideje, 
tőlem mint országos politikai férfitól,  megvárhat-
ják, hogy szándékaim felól,  melyek a központ 
szándékai is, őket ideje korán informáljam,  ve-
lök eszmét cseréljek, csak ezek után induljunk, 
közös akczióra, nehogy annak görögtUzes ered-
ménye legyen. Én igenis az elvhü pártvezetőkkel 
együtt akarok dolgozni, az ő meghallgatásuk 
nélkül semmit, velük mindent tenni; de azért, 
mert némelyek talán szeretik a megszokott ké-
nyelmes és békés életet s félnek  a mi függet-
lenségi, tehát egyedül jogos és hazafias  törek-
véseink iránt idegenkedő hatalommal szembe a 
küzdés kesztyűjét felvenni  vagy épen talán kü-
lönös érdekeik is vannak, melyek olykor az el-
lenzéki vezérnek politikai hittagadását parancsol-
ják, mint én ezt, fájdalom,  a mult őszszel ta-
pasztaltam ; mondom, ezek és hasonló szomorú 
okok engemet a haza függetlenségére  czélzó 
fáradozásaimban  megakasztani soha nem fognak, 
sőt erőmet aczélozzák. 

Nekem igenis szándékom van, ha Isten éle-
temnek kedvez, s körülményeim megengedik, 
hogy a 48-as eszmék kipróbált vezetőivel az 
egész megyére kiterjedő szervezkedő mozgalmat 
indítsak. 

Midőn kérlek, hogy jelen soraimat b. lapodba 
ez ügy megvilágítása czéljából közzétenni szíves-
kedjél, nézd el, hogy levelem hosszura nyúlt. 
Nem czáfolatot,  inkább megnyugtatást kivántam 
Csikmegye ellenzéki vezérfórfiainak." 

* 

Ugyanazon ellenzéki férfiú,  ki a múltkori 
megjegyzést küldte be a szerkesztőségünkbe, a 
következő választ kérte a lapunkban közzétenni: 

V á r o s s y Qyula képviselő ur levelére csak 
az a megjegyzésem, hogy a képviselő ur hiába 
kap választó kerületéből, sót az egész vármegyé-
ből panaszos leveleket különböző ügyes-bajos 
dolgokról, azért még sem ismeri az itteni viszo-
nyokat. Mert első sorban azok a felemiitett  le-
velek nem mind szentirások, melyeknek szavait 
bekötött szemmel is el kellene hinni. Ugy lát-
szik, hogy a tisztelt képviselő urnák a különben 
általam sokra becsült lelkesülésén, kivül aköny-
nyenhivóség is egyik erős oldala, a mi pedig 
politikában a félrevezettetésre  és csalódásra a 
legalkalmasabb tulajdonság. Különben, hogy le-
hetne megérteni azt, hogy abban a levélben, 
melyet a csiki ellenzéki férfiak  megnyugtatására 
irt, a vezetők egyik részét kényelmes temiésae-
tünek, másik részét különös érdek szempontjából 
politikai hittagadóknak tart, holott ilyeneket az 
itteni kevés számú ellenzéki vezetők között nem 
ismerünk. Higyje el a tisztelt képviselő ur, hogy 
elveinkért s a közdolgok helyes elintézéséért mi 
csiki ellenzékiek is tudunk dolgozni és pedig 
nem csak minden választási időszakon 8—10 na-
pon át, hanem éveken keresztül B bár a mi köz-
napi fáradozásaink  eredménye szerény körünkhöz 

képest nem világithat be a megye határain tul 
az ország minden vidékébe, az az egy mégis 
bizonyos, hogy önzetlenségünket politikai ellen-
feleink  is elismerik s habár egyes választásoknál 
nem mindig sikerül a megfelelő  embert keresz-
tülvinni, ez inkább a nép félrevezettetésének, 
mint az itteni intelligenczia akaratának követ-
kezménye. Megvagyok győződve, hogy ha a tisz-
telt képviselő ur választó kerületében juliusban 
tett körútja alkalmával érintkezésbe lép az itteni 
ellenzéki irányadó emberekkel, nem látta volna 
gyanúsító szemüvegen át az idevaló politikusokat 
olyanoknak, a milyeneknek levelében állítja. Az 
lehetséges, hogy a tisztelt képviselő ur országos 
szempontból akar nálunk erőteljes akcziót kez-
deni, de engedje meg annak elbírálását az itteni 
körökre bizni, hogy mikor van annak helye és 
ideje. A különböző vidéki társadalmak ereje min-
dig az ott létező faktoroktól  függ,  s részemről 
a leghelytelenebbnek találnám azt, ha valaki 
csongrádmegyei mértéket akarna alkalmazni Csik-
megyére. A ki ezt teszi, az elszámítja magát, 
főleg  nálunk Csikban, hol az egyes esetekben 
előfordult  kivételek daczára is nagy és erős az 
az irányzat, mely első sorban, — mü nyelven 
szólva, — a helyi, csiki patriotizmusnak meleg 
ágya. Mi a segítséget bárhonnan is szívesen fo-
gadjuk, de nem akarunk hozzájárulásunk és be-
léegyezésünk nélkül vezettetni. 

—n—o. 

H e g y e i k S z g y B l é n . 
A folyó  évi augusztus 30-iki megyei közgyű-

lés tárgysorozatát közérdek szempontjából egész 
terjedelmében közöljük. A napirend tárgyai: I. Idő-
közben szentesítést nyert törvényezikkek. 2. Hon-
védelmi miniszter urnák a honvédnevelő- és képző 
intézeteknél alapítványok szervezése iránt kiadott 
felhívása.  3. Ugyauanuak értesítése, hogy a közös-
hadügy miniszter egy katonai előkészítő iskolának 
a Székelyföldön  tervezett felállításától  elállott. 4. 
Ugyauaunak leirata, hogy a megyei pénztárak őr-
zésére a honvédséget nem engedélyezheti. 5. Az 
ösztöndijak és sejfólypénzek  kiosztását előkészítő 
ötös bizottság jegyzőkönyve. 0. A vármegye magán 
javainak kezelésére vonatkozó 5 rendbeli szabályzat. 
7. A megyei iskolaszék jegyzőkönyve. 8. A megyei 
kórház bizottságnak a roskadozó épületek értékesí-
tésé és ujak építése iránti javaslata. 9. Az erdő-
rendészeti bizottság inult évi jelentése. 10. A tiszt-
képzés reformjáról  szóló törvényjavaslatok alkalmá-
ból tartott értekezlet jegyzőkönyve, felirata  és hon-
védelmi miniszter urnák az értekezlet kérésére adott 
válasza. 11. Főispán urnák a .László gyermek ott-
hon" segélyezése érdekében kelt átirata. 12. A 
vármegye alizpánjának aOyka Oyörgy által a megye 
elleu ismét megindított perre vonatkozó jeleutése. 
13. Ugyanuak az uzvölgyi községi közlekedési ut 
ujabb beosztása tárgyában kelt határozata. 14. 
Ugyanannak a zsögödi regáléból a vármegyének 
jutott össze<; elforditásáról  szóló jelentése. 16. A 
megyei alapokról előterjesztett számadások : a) a 
lóbeszerzési alapról; b) a leányiskola alapról; c) az 
ipar alapról; d) a birtokváltsági alapról; e) a tiszt-
viselői nyugdíj alapról; f)  a székely kivándorlási 
alapról; g) a kir- és községi jegyzői nyugdíj alap-
ról. 16. A megye alispánjának a leányiskola alap 
megszüntetésére vonatkozó jelentése. 17. Ugyan-
annak a Kovács István főszámvevő  fegyelmi  ügyére 
vonatkozó jelentése. 18. A társtörvényhatóságokkal 
folytatott  levelezések. 19. A magyarnéprajzi társa-
ság segélyezés iránti kérése. 20. A csik-somlyói 
gimnázium igazgatójának segélyezés iránti kérése. 
21. Községi ügyek: a) Szereda városban: fogadó, 
vendéglő, kávéház és kávékimérési iparról szélé 
szabályrendelet; fogyasztási  adók kezelése és bérbe-
adására vonatkozó határozat elleni felebbezés  ; b) a 
tölgyesi járásban: Békáson biróválasztás elleni fe-
lebbezés ; pótadó megváltás és a tüzfecskendők  szál-
lítóinak megjutalmazása; c) a gyergyói járásban : 
Gyergyó-Szentmiklóson a rendórbiztos és helyettes 
biró flzntéséuek  emelése, ingatlanok vásárlása, épü-
letes telek bérbe adása és egyesek segélyezése; 
Gyergyó-Ujfaluban  : a somlyó nevü erdő eladása ; 
Gy.-Kilyénfalván:  jegyzői lakbér és iroda átalány 
emelése tárgyában hozott képviselőtestületi határo-
zatok ; d) a felcsiki  járásban : Karczfalván  körjegyző 
választás elleni felebbezés  ; Jenőfalván  : kölcsön kö-
vetelés és erdóvétel árelengedés, továbbá haszon-
bérlet elleni felebbezéaek  ; Taploczán : pénztárnoki 
állás szervezése, jegyzői és tanítói fizetés  javitása 
és birtokvásárláa: Szentdomokoson : haszonbér el-
engedés ; Szentmihályon: tanítók javadalmazása, 
perköltségek megtérítése, haszonbér elengedése, 
templom körüli többlet munka megtérítése ós szol-
galmi jog bekebelezése; Gyimes-Közép- és Felsö-
Lokon adószedő javadalmazása, a három gyimesi 
község uj jegyzői csoportba osztása, Qyimes-Bükkön 
regálé haszonbér elengedése; Borzsován tanitó fize-
tés javitása, egyesek útadójának a törzsvagyon ka-

(Folytatása a mellékleten.) 



Melléklet a „Csiki Lapok" augusztus 25-iki 34-ik számához. 
mataiból való fizetése;  Pálfalván  : közgyám fizeté-
sének leszállítása iránt hozott képviselőtestületi ha-
tározatok ; e) k.-alcsiki jarásban: Kászon-Altizen : 
szabadkézből! haszonbérlet; ugyanott és Feltizen, 
valamint K.-Impéren törzsvagyonnak iskola építésre 
való felhasználása  ; Szentmárton-Csekefalván  havas-
bírói állás szervezése tárgyában kelt képviselőtes-
tületi határozatok. 22. Magánosok kérvéuyi, a köz-
gyűlésig beadandó indítványok és más időközben 
beérkezendő halasztást nem tűrő ügyek. 

K Í Í L Ö N F É I i É K . 
— Király születés napja, ő felsége 

születésének 67-ik évtordjlóját Szeieda városban 
a különböző hatóságok e hó 18-án ünnepélyes 
isteni tisztelettel ülték meg. Megelőző este a vá-
ros középületei és a magánlakások is kevés kivé-
tellel fényesen  kivilágíttattak. 18-án d. e. 9 órakor 
nem az eddig szokásos helyen — a templomban 
— hanem a honvédségi gyakorlótéren, a tisztikar 
által felállított  s /.öld galyakkal Ízlésesen díszített 
táltori sátorban a helylo-li segédlelkész mondóit 
bálaadó szent mii-ét, melyen a bonvéd tisztikar es 
legénységen kivül a hatóság testületileg és nagy-
számú inteligens közönség vett részt. Istentiszte-
let után, mely alatt a sátor előtt felállított  le 
génység részéről fegyverrel,  s a laktanya előtt 
felállított  mozsarakkal diszlövések történtek, a 
zászlóalj egy százados vezénylete alatt kifogásta-
lan magatartással efléptetett  az ünneplő közönség 
előtt. Délben a honvéd tisztikar a laktanyában 
fényes  közebédet rendezett, mely a legvidámabb 
hangulatban folyt  le s sz éjjeli órákban ért véget. 

— Szent István király napja. Magyar-
ország első nagy királyának emlékünnepét közön-
ségünk hazafias  kegyelettel ülte meg ez idén is. 
Szeredában a helyi hatóságok testületileg hallgat-
lak isteni szent misét a plebánialis templomban. 
Csik-Szentkirályon, mely község védszentjének 
emlékünnepét ülte, népes bucsn volt. Az alkalmi 
szónoklatot Kóródi Mihály szentimrei lelkész tar-
totta. A költői hasonlatokban gazdag, gyönyörű 
beszéd nagy hatással volt a hívekre. Az ünnepi 
szent misét Kopacz Pálrik somlyói vikárius tar-
totta segédlettel, mit Hosszú Ferenc/, helybeli 
plébános vendégszerető házánál fényes  ebéd köve-
tett, melyen a kerületi papság és számos tisztelője 
s barátja vett részt. 

— Kinevezés, ö felsége  a m. kir. honvéd-
ség tényleges állományába ez évi augusztus hó 
18-ával, de szeptember 1-től számítandó ranggal 
a Lndovika akadémia tisztképző tanfolyamából  a 
gyalogsághoz szeredai Böjtby Andort tiszthelyet-
tessé kinevezte. 

— Áthelyezés. Csikszépvizi Tőke György 
honvéd tiszthelyettes a m. kir. honvédség tényle-
ges állományába helyeztetett át. 

— Hymen. Weldin Gizikét, Weldin Vilmos 
államvasnti felügyelő  bájos leányát eljegyezte 
Sepsi-Szentgyörgyön Dr. Bene István ügyvéd, vá-
rosi tisztiügyész. Gratulálunk ! 

— Megyei polgári leányiskolában M 
1897--98 tanév megkezdése előtt következő rend-
ben fog  eszközöltetni. Szeptember 1 étől 4-ig be-
íratások, 4-én fölvételi  és javító vizsgálatok, 5-én 
d. e. Veni Sanote, 6-án 8 órakor megkezdődnek 
a rendes előadások. 

— Eljegyzés. Dániel Károly szentegyházas-
oláhfalvj  m. kir. anyakönyvvezető, földbirtokos  és 
Oláhfalvi-Homoródi  Takarékpénztár igazgatója elje-
gyezte Jákobéi Erzsikét, özv. Jákobéi Józsefné  leá-
nyát Pilisen. 

— üj anyakönj'wezetők. A belügymi-
niszter a csikkarczfalvi  kerületbe S u b a Zsigmond 
körjegyzőt és gyergyó-csomafalvi  kerületbe ifj. 
P o r t i k Lajos segédjegyzőt anyakönyvvezetőkké 
nevezte ki. 

— Gyászrovat. Dr. Kovács S. János ta-
nárt s nejét Gál Margitot súlyos csapás érte. Tiz 
hónapos kis fink  Árpádka folyó  bó 16-án hosszú 
és kínos szenvedés után meghalt. Az elhnnytat a 
mélyen megszomorodott szülőkön kivül nagyanyja 
özv. 6ál Endréné s nagyszámú rokonság gyá-
szolja. Temetése 18-án volt s a csikszentkirályi 
templom kerítésébe helyezték öröknyugalomra. 

— Az Emke u j elnöke. A kolozsvári 
Ellenzék irja, hogy a székelyföldi  emke tagok kö-
rében mozgalom indnlt meg az iránt, hogy az 
Emke elnöki állására Bethlen Gábor utódául Ugrón 
Gábort válasszák; a fejedelmi  utód után, a Ba-
bonbán ivadékát. Örülünk ennek a mozgalomnak 
s megvagyunk győződve, hogy minden Emke tag 
lelkesedéssel és örömmel fogadná  az Ugrón Gábor 
megválasztását, mert az ő vezetése alatt e hatal-
mas kulturális testül-t, fokozottabb  erővel teljesí-
tené nemzeti misszióját. Ugrón Gábor erős nemzeti 
érzése, invencziója, a viszonyok alapos ismeretével 
ez állásban tényleg nagy lendületet adna az erdé-
lyi magyarság nemcsak kulturális, de vagyoni erő-
södésének is. 

— Hangverseny Tusnádon. Csik-Tusnád-
fürdőn  augusztus 16-éu rendezett táuczmulatság-
gal egybekötött bangversevy fényesen  sikerült s 
ezt köszönhetjük a n. é közreműködőknek, kik 
mindnyáian és kivétel nélkül művészileg oldották 
mpg ftnvála'/tott  feMatukat.  T-nneburg Albertin 
k. a. zongorán solo játékával és kivalóan a Liszt 

XII. sz. „Rapsodiá'-val elragadta a hallgató kö-
zönséget és bemutatta a zeneművészet magasa1 b 
iskolájában tetjes otthonosságát, művészi képzett-
ségét, a közönség szűnni nem akaró tapsokban és 
kihívásokban adott méltó elismerésének kifejezést. 
Konopaszek Laura k. a. oly szépen énekelt, hogy 
a kijelölt egy „ének solo" helyett hármat kellett, 
— zongorán kísérője dr. Vámossy Zoltán teljesen 
szabatos közreműködése mellett — énekelnie a 
szűnni nem akaró tapsok, éljenzések és lelkesült 
zajos kihívásokra. Szépen, szabatosan szavalta a 
„honvéd özvegyét" Arany Jánostól, Dobay Olga 
k. a. tapsokban nyert méltó elismerést. Az Einhorn 
testvérek Betti és Samu az „álarczos bál" operá-
ból a „Fantasie" részt hegedűn, zongora kísérettel 
nagyon szépen adták •'lő, a hallgató közönség 
sem maradt adós az elismerés nyilvánításában. 
Würth Paula k. a. pedig erőteljes és iskolázott, 
hangjával „Evangélium" solo énekével a legna-
gyobb elismerésben részesült, párosultan zongorán 
kísérője Krivány Ilona úrasszonnyal együtt. Csikai 
Gyöigy zenekara, mint mindég ez úttal is kitűnően 
játszott. Fogadják mindnyájan legmélyebb köszö-
netünket. A bevétel volt 224 frt  50 kr, melyből 
levonva a 40 frt  72 kr. kiadási költséget maradt a 
kápolna javára 18J frt  78 kr. Felülfizettek  : Ad-
ler Alfréd  fényképész  1 frt,  Br. Bánffy  Albert 10 
frt,  Balló m. k. bonv. hadnagy 50 kr, Ember 
Gyula rendőrkapitány 3 frt,  Györffy  Gyula orsz. 
képviselő 5 frt,  Györgyjakab Márton könyvnyom-
dalula,donos Csikszereda 1 frt,  Henrik Leó 1 frt, 
Lázár Márton 1 frt,  Gr. Maldeghen 5 frt,  Molnár 
Józsiás I frt  és Csikai György zenekara 15 frtot, 
összesen 43 frt  50 krt, melyet köszönettel nyug-
táz a rendező bizostság. 

— Változás a posta kezelésben. A 
csikszentkirályi közvetítő posta állomás beszünte-
tésével a kereskedelmi miniszter a posta kezelést 
az oltani vasnti állomás főnökére  ruházta, köte-
lességévé tevén, a község egyik alkalmas pontján 
gyűjtő szekrényt tartani, s annak tartalmát na-
ponkint kellő időben saját közegével a vasútállo-
másra szállíttatni. 

— TŰZ. Folyó 16-án éjjel 11 óra tájban 
Qrünberg Zísze kereskedő Szőcs Jánostól haszon-
bérbe birt háza Qyimesfelsólokon  belülről kigyuladt 
s az egész épület, a benne levő bútorzat, ruha-
nemű, fiiszer  s egyéb bolti czikkekkel együtt, sőt 
állítólag 1400 frt  kézzpénz is elégett. A kárt a 
bérlő összesen 5800 frtra  teszi. Ember s állat éle-
tében kár nem történt. A tüz, mint a csendőrség 
kiderítette Qrünberg vigyázatlanságából keletkezett, 
ki a bolti lámpát elmulasztván kioltani, annak be-
gy ulásából a körülötte levő éghető anyagok tüzet fogtak 
s mikor észrevették védekezésről már szó sem lehetett. 

— Végzetes szerencsétlenség. Sántha 
István 15 éves fia  András Karczfalván  a Madi pa-
takon egy lovat akart átvezetni, de a ló megbokro-
sodott s a szerencsétlen fiút  magával hurczolta, ki 
oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azok követ-
keztében nemsokára meghalt. 

— A zászpa, mint a nép orvosszere. 
A np inasát betegségeiben sok mindenféle  orvos-
sággal gyógyítja, miket többnyire ó maga, vagy va-
lami kuruzsló kotyvaszt. Mint az alábbi eset mutatja, 
ezen gyógyító szerek között a mérges zászpa is 
előfordul,  melytől folyó  hó 15-én Qyergyó-Csoma-
falván  egy robusztus atyafi  rövid két óra alatt meg-
halt. Az eset a következő : Ifjú  Király István cso-
mafalvi  gazda ember atyja 4 apró gyermeknek, 
váltólázban feküdt,  hogy meggyógyuljon, feleségével 
odavaló Bartalis Simon öreg székelytől, ki ily 
gyógyítás hírében állott, orvosságot kéretett. Az öreg 
egy 8 czentimeter hosszú szalmavastagságu zászpa 
szálat küldött neki, melyet a betegnek az adott 
utasítás szerint porrá törtek s pálinkában beadtak. 
Alig 1—2 perez múlva a mérges növény már meg-
kezdte hatását s 1 óra alatt az erős ember iszonyú 
kinok között kiadta lelkét. Az öreg ember állítása 
szerint a zászpát sokan használják a hideglelés ellen 
ő maga is uem egyszer meggyógyult tőle, azért 
ajánlotta a beteg Király Istvánnak is, kinek 
szerencsétlen vesztét okozta az ó ostoba tudat-
lanságával. Ilyeu esetben méltán felkiálthatunk  : 
Közegészség jöjjön el a te országod I 

— Szabászati tanfolyam  nyitás. Emlí-
tettük volt lapunkban, nogy Avéd Katinka k. a. a 
helybeli szövő tanműhely vezetője szabászati és nő-
ipari tanfolyamot  szándékozott beállitaui. A mint 
értesültünk nevezett kisasszony meg is tette az in-
tézkedéseket arra nézve, hogy a szabászat tanítása 
jövő szeptember hó ]-én kezdetét vegye és pedig 
oly formán,  hogy szegényszülók leányai egy évig 
ingyenesen, mások félévi  tanulásnál havi 3 frtért, 
a szabászat minél rövidebb idő alatti elsajátítását 
kívánok havi 5 frtért  fognak  oktatásban részesittetni. 
A kedvező alkalom megragadását az érdeklődő szü-
lők figyelmébe  ajanljuk. 

— Hamis egy forintosok.  Ujabban a fő* 
városban s az ország különböző vidékein, főleg  a 
postahivataloknál több hamis 1 frtost  találtak for-
galomban. A hamis forintosok  elég ügyes utánzások, 
de azért egy kis figyelemmel  éssre lehet venni a 
hamisítást. On, olom és horgany keverékből készül-
tek, magyarverésüek, 1889 évszámmal. Színük 
szürke, rajzuk kissé elmosódott és a széliratuk hi-
ányos. luonkiviil könyolibok «V miért i» oi;y kis 
elővigyázat nőin ári. 

— Elszámolás a cslkmegyei ejgystettii Hall-
gatóknak f.  évi julius hó 17-én tartott .Estélyé*-ról. 
Az estély összes bevétele: 226 frt  60 kr, kiadás 
összesen 193 frt  77 kr, a tiszta jövedelem tehát 
31 frt  73 kr. Jegyeiket megváltották, mint protek-
torok, Mikó Bálint főispán  16 frt  tal, BecW Afttal 
alispán 10 frttal,  Várossy Oyula «ras. képviselő 
50 frttal  és Dr. Eegyedi Árthur orsz. fcépvfáelő 
10 frttal.  A .Mensa Academica11 javára felüMhet-
tek: Sándor Árpád 3 frt,  Dernény Béla, Dr. Pej ér 
Dávid, Kovács János. Dr. Molnár László, Pap Dttno-
kosés Szultán Gergely 9—2 frtot.  özv. K#fód?né, 
Lázár Domokos, László Géza, Szántó Safflu,  Keresz-
tes Antal, Csergő Venezel, Dr. Zakariás btván, Fa-
rao Simon, Jakab János, Dávid Péter 1—1 frtot. 
Wettenstein Mór, Bartalis József.  Dénes Játtös éa 
Fischer Nándor 60 -60 krt, melyet ezen Utón a 
humánus czél érdekében hálás köszönettel ftytfgtáa 
a rendező bizottság. 

— Andree az éjszaki Barkón lebeg, ha 
ugyan még szerencsétlen véget nem ért, mert hát 
nagyon veszedelmes dologba vágta a fejszét.  Min-
denesetre azonban nagyon nemes a czél, mit maga 
elé tűzött, s e czél elérésére őszintén kíván neki 
szerencsét az egész müveit világ, mélynek érdeklő-
dését a merész vállalkozó a legnagyobb mértékben 
felköltötte.  Nem csoda, ha a magyarok érdeklődését 
is felkeltette,  s a .Képes Családi Lapok" ez a ki-
tűnően szerkesztett és illusztrált lap siet annak a 
kíváncsiságnak a kielégítésére, melylyel pz expe-
diczió eredménye elé tekintünk. Fénykép felvételek 
után mutatja be a .Sas" megtöltését, felszállásához 
tett előkészületeket, s biztosan tudjuk, hogy elsők 
között lessz, kik képben és írásban az expediczió 
sikeréről be fognak  számolni. Mutatvány számot in-
gyen küld a kiadóhivatal. (V., Vadász utoza 14 sz. 
Budapesten.) 

— Szemere Miklós — kinek Fair Play 
czimü tanulmámya a télen széles körben tüat fel, 
— égető társadalmi kérdésekhez szólt hozzá Fiatal 
Véreim czimü ép most megjelent könyvében, mi 
valószínűen szintén oly rohamosan fog  elkelni, 
mint a Fair Play. A Széchenyi lakoma es idei azó-
noka, hazafiason,  szivéből, meggyózó erővel mindég 
érdekesen és tanulságosan beszél tárgyairól, magyar 
szivból a magyar szívhez. Ara 80 krajosár. Kap-
ható az Atheneumnál és minden könyvkereskedésben. 
A mü Felméry Lajos emlékének van ajánlva. 

K Ö K C 1 4 Z D A § Í O é s I P A B . 
Miniszteri kedvezmény a juh tenyésztő 

gazdáknak. 
A főldmivelési  miniszter a juhtenyésztés eme-

lése czéljából fiatal  tenyészképes c i g á l y a és 
r a c z k a fajta  kosokat kiván teljesen ingyen, de 
kizárólag csakis községekben való elhelyezés czél-
jából a gazdáknak azon szoros kötelezettség mel-
lett szétosztani, hogy az átveendő tenyészkosok 
csnpán a kisbirtokosok és jnbos gazdák juhállo-
mányára használtassanak, s mindaddig, míg te-
nyésztési czélra alkalmasak, megfelelő  tartásban 
és ápolásban részesítve, a jelzett czélra fenntar-
tassanak. Azon községek tehát, melyeknek kis-
birtokosai ezen kedvezményben részesülni óhajta-
nak szükségleteiket a kolozsvári állattenyésnési 
kerületi fálűgyelőségnél  haladéktalanul jelentsék 
be, mily alkalommal megnevezendő a község 8 a 
hozzá legközelebb eső vasúti állomás, továbbá az, 
bogy c z i g á I y a, vagy r a c z k a fajtából  és 
bány darab kosra van szükség. A kosok szeptem-
ber első napjaiban fognak  szétosztatni. 

Hogyaa trágyáziuk a zöldséges kerteket ? 
A kertészeti termékek, nevezetesen a zöld-

ségfélék  kelendősége njabb időben nemcsak hogy 
fokozódik,  de azok finomságára  is különös 
súlyt fektetnek,  s főleg  nagyobb városokban a 
finom  zöldséget elég jól is fizetik.  Az elfásnlásra 
hajlandó, vastagabb rostn zöldséget ellenben senki 
sem veszi, s igy minden kertésznek a ki zöldség 
félék  eladásával foglalkozik,  oda kell ytörekednie, 
bogy szépen fejlett,  szemre is mutatós,, a mellett 
zsenge lazább sejtfl  és rosta zöMségMftkdt  vigyen 
a piaezra. Az a kérdés már mostna ellehet-e; ezt 
egyáltalán érnie, s hogyan? A felelet  ékéMtere 
az, hogy igen is ellehet, dos trágyázás Utal. , 

A kerti termelés ugyanis még nagyobb ^ér-
tékben kívánja a visszapótlást, mini * iffiíMiági 
te.melés, mert az erős trágyázás álul-iövfeftink 
fejlődését  is siettetjük, miáltal mindén Ş&lamjg a 
saláta, zeller, hagyma stb. értékesebbé Uít, JÉert 
a gyors növés következtében a növény zsenge ma-
rod, a sejtek lazábbak, vékony fahmk,  s az égész 
növény izleiesebbé lesa. Épen ezért a tţUaţges 
kert rendkívül sok istáló trágyát megtűr, s ha 
nedvességben nincs hiány, nem kell fÖlnünk,  hogy 
egyhamar túlságos istáló trágyát alk&lmsvnnk. 

A zöldséges kertben rendszerint félig  'kor-
hadt istáló trágya alkalmazandó, mert eszel ta-
lajt lazító hamasz anyagokon kivitt nBtétfy  táplá-
lékot is adank a talajnak. Igen txnfaaos  azonban 
e/t-u leiül uiég sznperttwrtsrtoi is juttatni a lalaiba, 
a meunyibeu az istáló trágya ellegendő foszfor-
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savat nnm tartalmaz, holott épen a talaj foszfor* 
sav tartalma serkenti a növényzet baja fejlődését. 
Ha tehát sznperfossfáttal  is megtrágyázzak a ta-
lajt, es álul a baja fejlődést  lényegesen előmoz-
dítják, a az álUl az ott termett növényzet még 
zsengébb még ízletesebb lesz. Az oldható foszfor-
savat tartalmazó azuperfoszfát  különösen a hagy-
ma és ezellerre van igen kedvező befolyással,  s 
azok termését óriási módon fokozza.  Még bnjább 
fejlődést  érhetünk el, ha a már kikelt növényekre 
kevés chili salétromot hintünk el 2—3 heti idő-
közökben. . . 

Az istáló trágyát ha ősszel alkalmazzuk is, 
ne hagyjak kupaczokban állani, de terítsük szét, 
ellenkezőleg baja foltok  keletkeznek, veszteségtől 
nincs miért tartani, mert az eső és hólé bemossa 
a Ulajba a trágya oldható anyagát, s azok a ta-
laj által erélyesen absorbcáltatnak. 

Folyékony trágyát — főleg  trágya levet -
különösen olyan növények alá használjunk, melyek 
a friss  trágyát szeretik, a melyek zsengesége 
gyors növésüktől függ,  minők a saláta, karalábé, 
a laboda stb. folyokony  trágyát csak esős hűvös 
időben használjunk, mert napfényes  száraz időben 
a gyökereknek ártalmára lehetne. 

Ha kerti Ulajunkat ilyen módon trágyázzuk 
s e mellett kellőleg meg is miveljük, termelt zöld-
ségfélék  jósága jelentékenyen fokozódni  fog. 

A luczeraa szárítása. 
Hogy mily hasznos és áldásos növény a gaz-

dára nézve a Inczerna, ezt agy hiszem mondanom 
sem kellene, hiszen eléggé igazolja ezt azon kö-
rülmény, miszerint napról-napra mindinkább terjed 
s a legutolsó földmives  is arra törekszik, hogy 
egy darab Inczeroással birjon. 

Hanem hát valamint a legszebb fénynek  is 
vannak árnyékai, ép ugy a luczernánanak is meg 
van az 'a természete, ha az ember a felszáritásnál 
nem ügyel eléggé hát a leveleit lehullatja s maga 
kopasz szár kerül a szénapadlásra. Már pedig az 
is bizonyos dolog, hogy nem a szárban, hanem a 
levelekben van a tápláló erő s igy a leveleit le-
hallatott száraz luczernaszár magában véve édes-
keveset ér. 

Hogy a levelek a száritásnál le ne peregje-
nek, első sorban is arra ügyeljünk, hogy ne kell-
jen azt gyakran forgatni.  Minél többször forgatjuk 
annál több levél hnll le. Eszerint tehát czélszerü 
a lekaszált Inczernát amúgy még zölden szép 
egyenletesen elrázogatni, hogy igy a száradás a 
lehető legnagyobb felületen  történhessék. 

Így hagyjuk ezt vagy két napig száradui s 
csak azuUn gondolunk a megforgatásra.  A leve-
lek akkor szoktak legkönnyebben leperegni, a mi-
dőn szárazak, azért a megforgatásnak  vagy este, 
vagy reggel harmattal kell megtörténnie, sőt ek-
kor is oly óvatosan, mintha akkár tojással bánánk. 

Stájerországban, vagy pedig Bajorországban 
is olyanféle  ágas póznákat és készülékeket dug-
dosnak a luczernásokon végig, melyek hasonlók a 
mi tejes köcsög Urtóinkhoz, s ezen szárítják akár 
a Inczernát akár a lóherét. S mindez csak abból 
a czélból történik, hogy ne kelljen azt a forga-
tással mozgatni, hanem hogy a levegő és meleg 
minden oldalról érvén, amúgy egy helyében meg 
száradhasson. 

Szintúgy a gyűjtésnek is nem törékeny, ha-
nem szívós állapotban kora reggel kell megtör-
ténnie, ügyelvén mindig arra, hogy lehetőleg kí-
méletesen bánjunk el vein. 

A jól szárított luczeraa igen becses és érté-
kes Ukarmányl ad, a melyet ló és szarvasmarha 
nemcsak egyaránt kedvel hanem gazdag tápérté-
kénél fogva,  meg is hízik a jószág tőle. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
MOLNÁR JÓZSEF. 
FŐMUNKATÁRS QYEROYÓBAN: 

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTOM. 

Alattirt község elöljárósága 
közhírré teszi, miszerint folyó  évi 
julius hó 28-tól felfogva  tartott 
gazdátlan űnö folvó  évi szep-
tember hó 4-én délelőtt 8 
órakor a községháza előtt tar-
tandó nyilvános árverésen a leg-
többet Ígérőnek készpénz fizetés 
mellett, el fog  adatni. 

Gsikszentdomokos, 1897. aug. 
16-án. * 
Dániel József, 

jegy ló. 
Bőjte Lajos, 

biró. 

Sz. 9560/97. kü.fci 
^ f - Á - x l e j t é s . 

A csíkszeredai kir. törvényszéki és járásbirósági fogházakban  letartózUtottak teljes élelme-
zésének, ugy a betegek részére orvosi rendelvénynyel kibocsátott élelmi szereknek 1898. évi január 
hó 1-től kezdődő egy esetleg három évre leendő biztosítása iránt, zárt ajánlati versenynyel egybekö-
tött árlejtés hirdettetik. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a csíkszeredai kir. ügyészség területén levő kir. törvény-
széki és járásbirósági fogházakban  letartóztatott valamennyi vizsgálati és elitélt foglyot  azok kivéte-
lével, kiknek a kir. bíróság vagy kir. ügyészség a hazulról való élelmezést megengedte, továbbá az 
emiitett fogházakban  leUrtóztatott valamennyi rabot a megállapított étlap szerint aként élelmezni, 
bogy mindenik fogolynak,  illetve rabnak, fejenként  és naponként 35 czentiliter leves és 36 centiliter 
főzelék  és 56 dekagramm kenyér jusson. 

A mennyiben a kir. főügyész  vagy fogházorvos  egyes letartóztatotUk számára nagyobb ke-
nyéradag vagy szükség esetén nagyobb étadag kiszolgáltatását rendeli, ezt vállalkozó a letartóztatot-
tak összes létszámának 10°/0-a erejéig ingyen köteles kiszolgáltatni. 

A letartózUtottak összes létszámának 10% -át meghaladó póUdagokért arányos díjazás 
nyújtózik. 

Vállalkozó a fogház  területén kivül eső füztelepekre,  vagy más helyekre külön munkára kikül-
dött leUrtóztatottak azis ugyanazon egységi árak mellett tartozik élelmezni, mint a többi leUrtóztatotUkat. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső pl. mezei muuka teljesítése végett vagy egyéb 
okból máshová rendeltetuek, vállalkozónak e czimen semminemű kártérítésre igénye nem lehet. 

Minden vasárnap és csütörtökön, továbbá húsvét és pűuköst hétfőjén,  a két karácsonyi ün-
nepen, ő Felsége születése napján és Szent István király napján tartozik vállalkozó mindenik leUr-
tóztatottnak a rendes élelmi szereken kivül még egy adag egészséges marbabust is kiszolgáltatni. 
Mindenik adag marhahúsnak főtt  állapotban, a csont és inak leszámításával 10 5 dekagrammot kell 
nyomnia. 

Tartozik továbbá vállalkozó a betegek számára szükségelt és az ezek élelmezésére nézve 
külön megállapított étlapban elősorolt négy étkezési fokozathoz  képest orvosilag meghatározott kór-
házi ételeket nemkülönben az orvos rendelete folytán  netán szükséges tejet, teát, asztali bort, sört 
stb. szintén az orvos által meghatározandó mennyiségben pontosan kiszolgáltatni. 

A böjtre kötelezett raboknak azon napokon, melyeken böjtölnek, tejenként 112 dekagramm 
kenyér adandó. A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohasságtól vagy penésztől 
mentnek és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház  orvos által rendelt kórházi ételeket a 
napnak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért, ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünkösd hétfőjén,  a két karácsonyi 
ünue en, ő Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahús ada-
gokért és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret, valamint a 
betegek számára készítendő ételeket, az ügyészi, illetve orvosi rendelet foljtán  kiszolgáltatandó bort, 
sört, teát bizonyos meghatározandó dijat fizet  a vállalkozónak. A böjti napokon fejenkint  kiszolgál-
tatandó 113 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön kiteendő és az külön dijaztatik. Az orvosi 
rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy fokozatú  étkekért és külön élelmi czikke-
kért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az igazságügyminiszterium számvevősége által 
a fogház  részére készített étkezési táblában a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva 
abból az árlejtésnél biztosítandó százalékos ál-leengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges fát,  valamint a főző  edényeket is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főző  edények az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, ugy azonban, 
bogy a vállalkozó azoknak jó karban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és a készletek kéz-
nél tartása tekintetéből a fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyek is, de 
oly megszorítással, hogy a kenyeret a fogházon  kívül tartozik süttetni. 

A főzés  körüli közreműködésre a vállalkozónak a kevésbé terhelt és jó viseletű elitélt letar-
tóztatottak közül néhány egyén naponkénti és fejenkénti  10 krajczár díjazás mellett, mint házi munkás 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a közelebbi 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. évi szeptember hó 27-én délelőtt 10 
órakor Csik-Szeredán a kir. ügyészségnél fog  megtartatni. 

Az ajánlatuak írásba foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel ellátva kell lennie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítása  az ajánlat elutasítását eredményezik. 
Az ajánlatban az étadagokra megajánlandó dij, úgyszintén a böjti kenyér adag ára is szá-

mokkal és betűkkel kiírandó; továbbá ugyanahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül pedig 
250 frt,  hzni kétszázötven forint  készpénzben, vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint 
számítva, melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek küllap-
jára e szavak „vállalkozási ajánlat a csik-szeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló fogházakban 
letartóztatottak élelmezése tárgyában" szembeötlőleg kiirandók, a vállalkozó vezeték és keresztnevével 
aláirva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határozott kitétele mellett, hogy a vállalkozó 
a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát mindenben aláveti, legkésőbb 1897. Avi szoptember 
hó 27-én délelőtt 9 Óráig a csik-szeredai kir. ügyészség vezetőjének kezéhez benyujtanuók, mert a 
megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  ajánlatok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 
Csik Szeredán, 1897. év augusztus 13 án. 

W I T T I C H , 
1 — 3 kir. alügyész. 

Védjegy. 1—IS 

f b R E N C Z "  pálinka 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.-Szentmiklós és vidékére: Vákár-fivéreknél. 

Azonkívül kapható: 
Csik-Szeredában: Gözay Árpid gyógytárában és Vagy Gyula kereskedőben. 

Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Derzgy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 
Gergely Jinos és Máthé János kereskedőknél. 

SE.-Keresrturon: Jaeger J. gyógytárában éa Lengyel László kereskedéséhen, 
valamint közvetlen 

Vértes Lajos Sas-gyógytárában Lngoson. 
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Sz. 237—1897. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött, végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel k(izbirii teszi, 
hogy « csíkszeredai kir. törvényszék 6122/1896. 
számú végzése által dr. Fejér Antal csik-szeredai 
ügyvéd által képviselt csik-szeredai takarékpénz-
tár részvénytársaság javára menasági Péterfi  Gá-
borné és társai ellen 140 frt  tőke. ennek 1896. 
évi november hó 19-ik napjától számítandó 8°/o-os 
kamatai és eddig összesen 24 frt  32 kr perkölt-
ség követelés erejéig elrendelt kielégítési végre-
hajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 319 frt  60 
krra becsült szarvasmarhák, jnbok, kecskék, ser-
tések, szekerek és fenyődeszkákból  álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 9635/1897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Menaság község házánál leendő eszközlésére 1897. 
év augusztus hó 30-ik napjának délelőtti 9 óraja 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígé-
rőnek liecsáron alól is eladatni fognak. 

Az árverezendő ingóságok vételára 1881. évi 
LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított félté  elek sze-
rint. lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. év augusztus 
hó 15-ik napján. 

Gondos István, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 2460—97. kO. 
^ L r l e j t é s . 

Sz. 1411—1897. tkvi. 

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

telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy csikmegye 
takarékpénztára végrehajtatónak várhegyi Sípos 
Mihály és neje Kósárka Ilona végrehajtást szen-
vedő elleni 100 frt  tőkekövetelés s jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a c*. szered a i kir. törvényszék 
(a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
levő. Várhegy község határán fekvő,  a tvmetei 
2187. sz. tikben foglalt  15767/,. l5767/4> 15768, 
15769. hrsz. a. ingatlan fele  részére az árverést 
314 frt  han ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
1897. évi október hó 7-ik napján délelőtti 9 órakor 
Várhegy község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként I00/O át. 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. igazságügy-miniszteri rendelet 8 §-han 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, av*gy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabAiyszerü elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi márczius 

hó 27. napján. 
K ö l l ő , 

kir. aljbiró. 

Egy élénk forgalmú  vegyes ke-
reskedés üzlethelyiség- és kényel-
mes lakással együtt szabad kézből 
azonnal kiadandó. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 2-3 

Tanulónak 
egy jó családból való fiu  vas-, füszer-

és porczellán-kereskedésemben 
azonnal felvétetik  Cs.-Szépvizen. 
3-3 Zakariás Jakab. 

A csíkszeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai kir. törvényszéki fogházban 
letartóztatottak élelmezésének, ugy a betegek számára orvosi rendelvénnyel kiszabott élelmi szerek-
nek 1898. évi január 1-től kezdve egy esetleg 3 évi tartamra leendő biztositása iránt zárt ajánlati 
versenynyel egybekötött árlejtést hirdetek. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a házi élelmezést nélkülöző valamennyi egészséges a fogház-
ban levő, valamint a fogház  területén kívül eső füztelepekre  vagy más heljekre külső munkára ki-
küldött letartóztatottak, azoknak kivételével, kiknek a hazulról való élelmezés megengedtetett, étlap 
szerint 10 főre  előirt s a létszámhoz képest fejenkint  kiszámított élelmi czikkekkel aképen ellátni, hogy 
a kenyér kivételével nyers állapotban szállított élelmi czikkekből, főtt  állapotban mindenik letartózta-
tnának fejenként  és naponként 35 czentiliter leves és 35 czentiliter főzelék,  minden vasárnap és csü-
törtökön, húsvét és pünköst. hétfőjén,  a két karácsonyi ünnepen, ő Felsége születése napján és 
Szent István király napján pedig ezen felül  fejenkint  10*5 dekagramm csont, in és zsírmentes marha-
hús és mindennap 56 dekagramm kenyér jusson. 

Köteles továbbá vállalkozó a beteg letartóztatottak részére külön étlap alapján a létszámhoz 
képest fejenként  kiszámított húst, ételt és az orvos által az étrenden felül  rendelt más ételeket és 
italokat nyers állapotban a kenyeret és zsemlyét pedig sült állapotban a fogházban  szállítani és aképen 
elkészíteni, hogy az étlapban előirt főtt  s illetve sült mennyiség azokból kikerüljön. 

A böjtre kötelezett letartóztatottaknak azon napokon midőn böjtölnek, köteles vállalkozó fe-
jenként 112 dekagramm kenyeret sült állapotban kiszolgáltatni. 

A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohosságtól vagy penésztől mentnek 
és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház-orvos  által rendelt kórházi ételeket a nap-
nak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindenezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ün-
nepen. ő Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahús adagokat 
és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret bizonyos napi átalány 
dijt fizet  a vállalkozónak. 

A böjti napokon fejenként  kiszolgáltatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön 
kiteendő és az külön dijAzlatik. Az orvosi rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy 
fokozatú  étkekért és kiilön élelmi czikkekért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az 
Igazságügy-minisztérium Szánivevö.-ége által a fogház  részére készített étkezési táblában és píaczi ár-
jegyzékben a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva abból az árlejtésnél biztosítandó 
százalékos árleengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges fát,  valamint a főzőedényeket  is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főzőedények  az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, ugy azonban, 
hogy a vállalkozó azoknak jó kaiban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és készletek kéznél 
tartása tekintetéből fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyek is, de oly 
megszorítással, hogy a kenyeret a fogházon  kivül tartozik süttetni. 

A főzéskörüli  közreműködésre a vállalkozónak a kevesbé terhelt és jó viseletű elitélt letar-
tóztattak közül néhány egyén naponkénti és fejenkinti  10 krajczár díjazás mellett mint házi mnnkás 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Ha a vállalkozási idő tartam alatt a fogház  máshová helyeztetik, köteles vállalkozó ebbe 
belenyugodni s az élelmezést ott is ugyanazon feltételek  alatt teljesíteni. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső, pl. mezei munka teljesítése végett, vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozó e czimen semmi kártérítést nem igényelhet. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a közelebbi 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. szeptember hó 27-én délután 3 órakor 
fog  a kir. ügyészségnél megtartatni. 

Az ajánlatnak írásban foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel állatva kell lennie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítására  az ajánlat elutasítását eredményezik. 

Az ajánlatban megajánladó napi átalánydíj, ugy szintén a böjti kenyéradag ára is számokkal 
és betűkkel kiírandó, továbbá ugyanahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül pedig 250 frt 
azaz kétszázötveu forint  készpénzben vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint számítva 
melléklendők. 

A fennebhiek  szerint kiállított, és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek kűllap-
jára e szavuk „vállalkozási ajánlat a csiksz?redai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai 
kir. törvényszéki fogházban  letartóztatottak élelmezése tárgyában" — szembeötlőiig kiirandók a vál-
lalkozó vezeték- és keresztnevével aláírva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határo-
zott kitétele mellett, hogy a vállalkozó a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát 
mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptember 27-én délelőtt 9 éráig a csíkszeredai kir. ügyész-
ség vezetőjének kezéhez benyuitandók, mert a megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  aján-
latok nem fognak  tekintetbe vétetni. * 

A kir. ügyészség : 
Csik-Szeredán, 1897. évi augusztus 13-án. 

W I T T I C H , 
kir. alügyész. 

H O N I I F Ü B Í ! 
A csíkszeredai szövődében készült 

Kredenczteritók, 
Törülköző-kendők, 
Asztalkendők 
Betétek, 
Szőttesek, 
Blouz-szövetek. 

Függönyök, 
Kötények, 
Agyteritők, 
Asztalteritők, 
Asztalfutók, 
Tálczateritők, 
Pohártörlők, 
A mai naptól kezdve, előállítási áron alól 10°/o-al árusittatnak el. 

Ezen kívül nyári, férfi  készruhákból, tiszta gyapjú férfi-
ruha szövetekből és női mosó szatén, creton stb. kelmékből 
augusztus havára egy parthiet állítottam össze, melyek beszerzési áron alól 
is elárusittatnak 

H Z A B Ó M I K K i Ó S B z l e t é b e s 
4—5 Cslk-Szeredin. 

H O N I I P A R 
•X4LLL. —LJL..J 
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GYÖRGYJAKAB MÁRTON 
könyvnyomdája-, könyv-, papir- és i rószer-kereskedése 

CSIK SZEREDÁBAN. (Saját ház.) 
<9 & 

Van szerencsém ugy Csik-Szereda, mint Gyergyó-Szent-Miklós és vidéke közönségének 
figyelmébe  ajánlani egészen ujon felszerelt 

K Ö N Y V N Y O M D Á M A T , 
melyet közelebbről, liogy a fokozottabb  igényeknek megfelelhessek  s különösen, hogy GyergyÓ-Szent-
Miklós és vidékének munkáit is megnyerhessem, a legujabbféle  betűkkel s ezekhez tartózó eszkö-
zökkel elláttam, gyorsaság szempontjából pedig egy 

(") 11 k i r a k ó < j ; \ o r s s ; i j í <) t 

é s e m e l l é ep^»-

A M E R I K A I G Y O R S S A J T Ó T 
rendeztem be s most már abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily tömeges megrendelésnek a 
leggyorsabb, legcsinosabb kivitelben tehetek eleget 

-ce^S-

l E ^ ö j Z L y T r - é s p w L p i n r l ^ s x e s l ^ e c L é s 
a jelen tanévre szükséges iskolai tankönyvek, füzetek,  irkák, iró- és rajzeszközök megérkeztek. 

Szives figyelmüket  felhívom  egyszersmint ___ 

bronz-, bor-, fa-  és japáni díszműáruk és fényűzési  czikkekre, 
nevezetesen: névjegytepsik és tárczák; varró-, dohányzó- és Íróasztal-készletek a legdíszesebb 
kiállításban ; etazsérek, fali  fényképtartók,  keztyü-, zsebkendő- és levélpapír-dobozok: díszes 
kiállítású hőmérők, tollállványok, kézi- és asztali tükrök, hímző eszközök, fényképkeretek; 
fali  dísztárgyak, cellulose, bronz- és majolikából; diszes fénykép-albumok  és emlékkönyvek; 
japáni levél és diszitési-legyezők^ tajték-, borostyánkő- és ezüst szivarszipkák; dohányt 
szivar- és pénztárczák bőr- és fémből,  burnót-szelenczék és női kézi táskák. Ezeken kivüi 
dús választékot tartok zsebkések-, óralánczok-. ollók-, ruha-, haj- és bajuszkefék,  fúsük, 
szemüvegek stb.-ből. 
Továbbá ajánlom nyomtatvány-raktáromat a főtisztelendő  papság, községi és körjegyzők b. figyelmébe. 

A felsorolt  tárgyakon kivül nagyválasztékban vannak: 

Rózsalevelek és selyempapírok. Ima és képeskönyvek a 
legdíszesebb kivitelben. 

Nv..iii«i..»i Osilt-Szci'HiWiiin » l*|.i.nl»jrt,,i,nv ki„dA ftvftnryjiikiili  MArtnn kflnvvnv..n..U|M.an  18977 




