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CSÍKI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Elöflaetéai  á r : 
Egéss évre 
(KUI(U)dre) 

Kélévre . 
Negyedévre 

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

Hirdetési d i jak 
a legolcsökhaD számíttatnak. 
Bélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyíl t téri oaikkek 
soronként 20 krért kőzöl-

I tetnek. ^ 
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Megjelenik minden szerdán. FELELŐS SZERKESZTŐ: 
JÓZSEF. Egyes lap ára 10 kr. 

Előfizetési  felhívás. 
A „Csiki Lapok" utolsó évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

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

Külföldre:  12 korona (6 írt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, bogy a hátralékos ösz-
szegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

. â . „ C s l k l X j a p o ü z " 
szerkesztője és kiadója. 

„Éljen a király." 
Tehát nem azt mondta a hires a ge-

niális, a hatalmas Hohenzollern, hogy „Él|en 
6 császári és apostoli királyi fölsége",  ha-
nem azt mondta „Éljen a király". 

Két év és három hónap múlva 900 
esztendeje lesz, hogy él az a király, kire 
II. Vilmos poharát köszöntötte. Mert bár 
remegve gondol a magyar a félelmes  pilla-
natra, mikor I. Ferencz József  fejéről  a 
korona más valakinek fejére  száll s óhajtja, 
minden unokája Árpádnak, bogy ez még 
soká meg ne történjék, de még is ama vi-
lágra szóló pohárköszöntőnek utolsó szavait, 
melyek a mai kor történelem csinálói nak 
leghatalmasabbjától szállottak óhajtásként a 
gondviselés felé,  tévesen volnának fölfogva, 
ha tisztán és kizárólag I. Ferencz Józsefre 
vonatkoztatnék. 

„Éljen a király." 900 esztendős mon-
datocska. Zengett az Árpádok, az Aujouk 
és Hunyadiak felé  milliárd magyar ajakról, 
mindig ugyanaz, mindig a magyar történe-
lem lelke maradt a gondolat, melyet a há-
rom szóval jeleztünk. Nem hangzik ma elég 
erősen e hazában, gyönge szólamocska csak, 
mely mellett a császár is észrevehető, mert 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Csikmegye bajdan s most. 
A keresztény számítás szerinti világteremtése 

előtt, ngy pár százezer évvel Csikmegye s a vele 
még távol szomszédságban levő területek is egész 
más jelleggel birtak mint most, s bizonyára nagyon 
megbámulnák azt a képet, ha akkoriban festő  vagy 
amateur fotográfus  megörökítette volna 1 mert 
az egész egy tenger sima tükrét képezte, melynek 
vizében számtalan halak czikáztak, kergetőzve és 
egymást elnyelve. 

A legnagyobb szárazföldi  állat, a titano-
tanrns montanas, melynek 16—20 méter hosszu-
N á g a s mintegy 10 méter magassága imponált az 
akkori állatoknak is, és egész sereg kisebb-na-
gyobb állatok kíséretében eljött erre a vidékre 
fürödni.  Majd az Iguanodonok, (két lábon járó 
hüllők) (a Brüsseü muzeumban csontvázuk Játható.) 
Majd a Titanosaurusok ütötték fel  tanyájukat, a 
Pterodoktylnsok ( repülő gyikfaj)  s az archaeopteri 
maczuruaok (a legrégibb madár) csiripelésükbe 
tis fütyülésükbe  gyönyörködve. 

De végre a természet, ezen szüuetnélkül 
romboló és teremtő hatalom, megunta ezt az idyllt 
s elkezdett kísérletezni. Felemelte a tenger fenekét 
s a sima tükör helyébe óriási hegyeket emelt. 
A víznek pusztulnia kellett. Vagy elfolyt,  vagy 
l>edţg egyes vftlţy  katlanok ban maradt, bonnan el-
párologva hatalmas sóréteget hagyott hátra. 

400 esztendő keserű története, ahhoz szok-
tatta a magyart, hogy csak lassan a király-
lyal, mert az a Csele patakába fult. 

Azóla patakonként ömlik a Duna tor-
kolata felé  a magyar vér, de az Isten oly 
dússá tette azt, hogy bármennyi ömlőit ki, 
mindig elég maradt, hogy ha titokban is, 
ha elzárt völgyek, barlangok mélyén is, 
szakadatlanul hangozzék, eszépmondatocska: 
„Éljen a király." 

A történelem ős szelleme az élet mes-
terének lelke, ki az igazságokat teremti és 
kiosztja az embereknek, csak várta, csak 
nézte, csak hallgatta, hogy mikor fogja  e 
nemzet, neki bátorodva elég erős hangon, 
— ugy, hogy a császárt ne lehessen hallani, — 
elzúgni egy nemzethez méltóan, hogy : „Él-
jen a király " 

Csak várt, csak tiirt a sors Ura, biz-
tatgatta reményekkel, az ő választott nem-
zetét, de hiába, az megszokta, hogy csend-
ben éljen, hogy hallgasson arról, a mi övé. 

Ekkor megsajnálta a sokat szenvedett 
nemzetet, elküldötte azt, kinek e korban 
legtöbb erőt adott, kinek hangja erősebb, 
mint a mennydörgés, gondolatai messzibbre 
világítanak, mint a czikkázó villámok, s a 
fennkölt  gondolatot, nieiy a magyar nemzet 
lelkében termett s e fels  - es talajban 900 
évig élt, felségének  teljes hatalmával, oda-
zugta a világnak : „Éljen a király." Mert 
az Isten beszélt a történelem nevében a ma-
gyar nemzethez II. Vilmos által. 

Megjutalmazta a tűrni, a szenvedni, a 
dolgozni tudó magyart és dicsőségét e nem-
zetnek az egész világ előtt kihirdette : 

Telve van a magyar sziv örömmel, telve 
büszkeséggé', mert bebizonyosodott, hogy a 
miért annyit küzdött, annyit szenvedett, azaz 
emberiség javai között értéket képvisel. 

A világra szóló kulturában gazdag nagy 
német nemzetnek, s hozzá a magyarnak 
százados ellenségének genialis tejedelme, ha-
talmas császárja jött el hozzánk, mindezt 
elismerni. 

Ezen kísérletezésnél azután az történt, hogy 
a torlódások folytán  egymásra ható százezer éves 
rétegek súlya redöszerü dombokat emelt, ugy 
mintha mi az asztal szélén az abroszt összetoljuk. 
Igy képződött a Kái páthegység. De ott, hol a 
tenger legmélyebb volt vulkánok képződtek s a 
borzasztó mélységből óriási hegyek leltek. A Har-
gita is ezen erőnek müve. csakhogy keletkezése 
alkalmával épen háromszor olyan magas volt, 
mint ma, ugy hogy a hármas Hargita egyetlen 
begy volt. 

Természetes, hogy ilyen magas hegy csak 
hóval volt borítva, az alján pedig, már a hóvonal 
alatt óriási fák  nőttek, még pedig olyanok, melyek 
a mostani korban csak a tropikus éghajlat alatt 
tenyésznek, igy pl. Seguoia gi-ganheálioz hasonló, 
mely ma csak Kaliforniában  él. s alkotja azon fák 
egyikét, mely legnagyobbra tud nőni. A mi klí-
mánkban (Wellingtonia gigán tea) azzal végzi, hogy 
elfagy.  Továbbá a Seguoia Langsderfi,  Taxodium 
distichum miocenicum, tűlevelű fák,  azután Savai 
Lawa nonsis (pálmafaj),  aztán Osmunda lignitum 
és Lastrocea stiriaca lombosták ; magából a kám-
forfából  is (Cinamonum genusból) nagy bőség volt. 

Természetes következmény — a dus növény-
zethez óriási állatok illettek, ilyenek a Mastodon 
augustidens, Mastodon tapiroides, Amphicyon inter-
mediu* (kétlaki óriási gyik.) Rhinoceros austriacus 
majom stb, ezek mind olyan óriási állatok voltak, 
hogy délvidékről a hűvösebb északi vidékre sétál-
gattak hüsülni. 

Ezen időtájban kellemetes nagyszerű látvány 
volt a Hargita! A földgömb  belsejében levő Orö-

Mit szólsz ehhez székely nemzet, Ba-
lambérnek Attilának dicső unokája ? Föl-
mered-e emelni szavadat, — fölmered-e  emelni 
fejedet:  hogy itt e hon keleti oldalán én 
álltam őrt e mondatocskának, én voltam 
az, kivel török, tatár s a németnek duló 
kard vasa soha se birt, engem is illet hát a 
fényből,  kiosztott dicsőségből valami. 

Én őriztem a bérezés Erdélyt, hogy 
Szilágyi Erzsébet nyugodtan szülje magzatát, 
megtestesítendő e szót: „Király" Én vol-
tam az, ki Bocskayt, Bethlent s a Rákó-
czyakat magasra emelém, mikor te anya-
ország holt valál. 

Én voltam az, ki Lipcsénél ketté sza-
kítottam a franczia  oroszlán védősánczait, a 
mit nem birt megtenni három nagy csá-
szárság. 

Én voltam az, ki a futó  Kossuth La-
jos a szabadság e félistenét  keletről meg-
védtem, hogj' megtudja irni azt a hatalmas 
epószt, milyet nem irt sem Homer, sem 
Dante, sem Milton szelleme. 

Fölmered-e emelni szavadat dicső szé-
kely, mikor az ég küldötte, a sziveket hó-
dító Vilmos eljön hazádba, hogy a világ 
szemét tetteinkre vezesse ? 

El a szerénységgel ! Föl a szivekkel! 
Föl az önérzettel, állj oda e hon törzsei 
közé, mikor a szívnek kell telve lenni a 
vett jutalmak örömétől, melyet a történelem 
szelleme nyújt s követeld részedet I 

Hiszen a székelység volt elég bátor az 
utolsó harmincz év alatt is merészen han-
goztatni^ hogy : „Éljen a király", s habár 
eltűntek is a hangok, egy hamis hármoniá-
ban, de el nem vesztek, összegyűjtötte az 
idő, megrögzítette, elhozta Budára s ott el-
zengte, hogy „Éljen a király." 

Most beszélj bátran tovább székely, mert 
láthatod, hogy igazad volt, midőn a függet-
lenséget hangoztatád. Veled érzett nem csak 
saját, nemzeted, veled érzett a külföld  is, 
és veled érez a történelem szelleme is. 

Kóródy  Miklós. 

kös tűz által fejlődött  gázok nem elégedtek meg 
azzal, hogy kiszorították a tenger vizét, haoem 
rést ütve a tenger fenekén  képződött mészkő réte-
gen, a maguk készítette anyaggal (trachyt és ba-
zalttal) árasztották el a hegy oldalait, melyek 
még ma is láthatók mind a három Hargita olda-
lain, bámulatba ejtve a szemlélőt, az ő borzasz-
tóan nagyszerű jegeczesedett orgonasiphoz hasonló 
oszlopaikkal. Bizony nyájas olvasó ezen oszlopok 
jóval idősebbek százezer évuél. Ezen kőzet olvadt 
alakban került felszínre  s mind a középső Har-
gita torkán át jött a felszinre,  mig tovább a szent-
doniükosi és a többi inészhegyek is tenger feneke 
lévén feltolva  ugyan, de át nem törve maradtak 
meg. 

A természet megelégelte ezt a játékot ÍB. 
A borzasztó esőzések, melyekről manapság fegal-
munk sem lehet, elkezdték a begyeket pusztítani, 
még pedig ugy, hogy a völgyeket, melyek igen 
mélyek voltak, a hegyek ormairól levált s szAt-
m ál lőtt kőtörmelékkel töltögették fel. 

Ezen időszakban a klima mérsékelt meleg 
volt, a sok esőzés miatt a növényzet buján tenyé-
szett s többnyire a vastag bőrű állatok tenyész-
tek. Európában az Elephas meridionalis volt ho-
nos, de azért a Mastadon, Rhinoceros, Hypopota-
mns, szarvasmarhák, de még a ló is élt már. Hogy 
a tisztelt olvasók ama része, kik nem foglalkoz-
nak az állatvilággal szolgáljon tájékoztatásul a 
következő: A mastadon közel áll az elefánthoz; 
agyar pár nemcsak felső,  hanem az alsó állkapcsá-
ban is előfordul,  de az ntóbbiak kisebbek. A Rhi-
noczeros szarvorru, csakhogy az akkoriak sokkal 
nagyobbak voltak, mint a mostaniak. 
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= AB államvasutak menetrendje, 
mely október bótól kezdve lesz érvényes, ál-
talános elkeseredést szült ugy Csikmegyében, mint 
Báromszék vármegye azon részén, hol a Székely 
vasút áthalad. Az elkeseredésnek oka pedig az, hogy 
az államvasutak igazgatósága most is az a meg-
mozdíthatatlan testűlet, mely sem a forgalom  érde-
keit, sem az egyes vidék érdekeit figyelembe  nem 
veszi, ba valamelyik főnökének  fejébe  szállt az az idea, 
hogy maradhat minden a régiben, kivált ba ez által 
egy mozdonynyal kevesebb kell, mintha teljesítenék 
azt, mit körülbelől 150000 ember óhajt, de a sze-
mély forgalom  is parancsol. Volt a székely vasútnak 
a nyári menetrendben két vonatja, mely úgyszólván 
használatlanul tette meg az utat Csib-Szeredától 
Brassóig és vissza. Oka pedig ennek az, hogy ugy 
a Csik Szeredából hajnalkor induló vonat olyankor 
érkezik Brassóba, hogy annak további csatlakozása 
nincsen, valamint a Brassóból Caik-Szeredába 
igyekvó vonat is a télen át elindul a nélkül, hogy 
Brassóban bármely vonatról akár Budapest, akáz 
Kolozsvár vagy Arad félő!  csatlakozhatnék egyetlen 
éló lény is. Az egész télen át tehát 7611. számú 
vonat indul Csik-Szeredából 2 óra 55 perczkor tehát 
az utas csupán 6 és fél  órai várakozás után indul-
hatna tovább, de a Brassóból Caik-Szeredába haladó 
7012. számú vonat is elindul reggel & órakor, a 
nélkül, hogy bevárná az oda Budapestről reggel 8 
órakor érkezó vonatot és igy ha valaki Budapestről 
akar ezen vonattal a Székelyföldre  utazni, akkor 
előtte való este 10 órakor kell megérkezni Brassóba 
és ott újból várakozni 0 és fél  óráig. Hát az ilyen 
vasúti összeköttetés nem vasnti összeköttetés s nem 
hisszük, bogy a legsötétebb Afrikában  is a legrégibb 
vasutvonalakon is nem külömb menetrendet tudna 
kitalálói a gyengefejü  néger forgalmi  hivatalnok is. 
Hogy miért van ilyen felfordult  állapot épen a Szé-
kely vasúton, azt fel  nem foghatjuk,  mert ha en-
nek eszmeszegénység volna az oka a menetrend 
terén, ezúttal még csak ezzel se lehetne védekezni, 
mert hisz hivatalosan kérték már a menetrend meg-
változtatását s abban egyenesen rámutattak a he-
lyes összeköttetésre. Más valami bajnak kell ott 
lenni. Ennek az állapotnak nem lehet más az oko-
zója, minthogy valamelyik hivatalban olyan nagyfejű 
ember ül, a ki a székelységnek haragosa, ellensége 
és a menetrend változásnak azért is akadályt gör-
dít, mert azt a székelység kívánja. Ezt azonban 
nem lehet tovább tűrni s reméljük, hogy a három 
kormánypárti és egy ellenzéki képviselőink közül 
valamelyiknek csak lesz annyi érdeklődése a megye 
lakosainak óhajtása, sót közfogalom  iránt is, hogy 
nyilvános ülésen megkérdi a kereskedelmi minisztert, 
hogy mikép tűrhet egy nagy székely vidék vasutjá-
nak menetrendjében olyan megbotránkoztató össze-
köttetést, hogy körülbelól 160.000 székely ember 
közül kénytelen legyen minden utas Brassóban a 
folytatólagos  utazásban 6 és fél  órát várakozni, de 
sót az államkincstárnak is egyenes kárt okozni, a 
mennyiben utas nélkül járat az államvasút egy hely-
telen ö Bszeköttetésü vonatot. 

= A csíkszeredai elemi fiu-  és leány-
iskola most a tanév kezdetén igen rossz állapotban 
van. Egyrészt 1808. január 1-tól kezdve az állam 
fogja  átvenni, s ezért semmi reperácziót nem csi-
náltat rajta a város, másrészt viszont az állami 
gondnokság sem mer a miniszterhez előterjesztést 
intézni a javítások tekintetében, mert hisz az uj 
évig nem hozzá tartozik az iskola. Már most mi 
következik ezen kétlaki állapotból ? Az, hogy a ház 
javítások legkésőbben október közepéig történvén 
meg, a hosszú hathónapos télen javítás nélkül ma-
rad az épület, folytonos  életveszélyes fenyegetésben 

A hypopotamus pedig a nílusi nagy vi/.i ló, 
mely most csak a Nílus folyóban  tanyázik. 

Ezen kor Ulán jelent meg az ember. Az el*ő 
stádiumban csak a tenger mellékén tartózkodott, 
mert élelmét a növényi mellett a tengerből halak 
s kagylók alakjában könnyebben megszerezhette. 
Ez volt a paiaeolilb vagy kőkorszak. 

tartván az iskolába járó gyermekeket. Ugyanis a 
tető beeséssel fenyegetódsik,  másrészt pedig szük-
ségleti hely a pisai ferde  tornyot is felül  múlja 
nem sokára elhajlásával s ezt csupán bürokratikus 
szempontból tovább tíirni annyit tenne, mint kész-
akarva provokálni a veszedelmet. Ha azonban sem 
a tanács, sem az állam nem akar a bajon se-
gíteni, van még egy mód erre, nevezetesen a 
rendőrség beavatkozása által felrázni,  az elpuhult 
és álmos hivatalos lelkeket. A rendőr kapitánynak 
köteleBaége levén a közbiztonsági szempontból meg-
vizsgálni a lakásokat és nyilvános intézeteket, te-
gye meg azt a fáradságot,  s lelkiismeretesen, eset-
leg szakértő közbenjárásával vegye szemügyre az 
iskolát, s a mennyiben közveszélyes állapot az ot-
tani tanítás, rendelje el rögtön a kiköltözést, s akkor 
majd csak tesz valamit akár a tauács, akár az állam, 
de ne várjuk be semmi esetre azt, mig a katasztrófa 
bekövetkezik. 

= A csíkszeredai mészárosok néme-
lyike ellen panaszt küldöttek be hozzánk abból az 
okból, hogy némelyik nem minden vevőnek akar 
hust adni, ba cBak rendesen nem tóié vásárolnak. 
Ez az eljárás törvényellenes, mert hisz a mészá-
rosság engedélyhez kötött iparág, melyet azért kap 
az illető, bogy a nagy közönség részére nyilvános 
husárulás legyen. Mihelyt tehát a husárulást bár-
kivel szemben a mészáros megtagadja, vagy ha 
csak nzt is mondja, hogy elfogyott  a hus, nincsen 
több, megszegte a kötelességét, melyet az ipartörvény 
rászab és tőle elveendő a mészárossági iparjog, 
felkérjük  a város kapitányát, bogy figyelmét  ter-
jessze ki e körülményre is, mert végtére Csik-Sze-
reda lakossága nem arra való, hogy vele minden 
idegen paczkázhassék s különösen a goromba bá 
násmód sem arra való, hogy valaki 
ipari jogot gyakoroljon. 

végbe. 
A temészetben ismét nagy változás megy 

Uralkodók pohárköszöntői és kö-
vetkezményei. 

A f.  évi szeptember hó 2l-én délután 5 óra-
kor dicsőségesen uralkodó királyunk ő felsége  által 
a budai várlakban II. Vilmos német császár tisz-
teletére adott udvari díszebéd alkalmával elmon-
dott uralkodói pohárköszöntőket, nemcsak törté-
neti fontosságánál  fogva,  de ama mély hatásáért 
is, melyet a német császárnak a magyar nemzet 
géniu*a által sngalt pohárköszöntöje minden igaz 
magyar hazafi  szivében keltett és ébresztett — 
lapunk tisztelt olvasóközönsége ama részének, 
kiknek e beszédeket nem volt alkalmuk a fővárosi 
lapokból elolvasni — ez utón hozznk tudomására. 

A harmadik fogásnál  a pezsgőnél, felállt  ki-
rályunk és a következő pohárköszöntőt mondotta: 

„A látogatás, melylyel Felséged szeren-
cséltetni kegyes volt, a legbensőbb örömmel tölti 
el szivemet és különös elégtételül szolgál, hogy 
Felségedet ez alkalommal magyar székes főváro-
somban Üdvözölhetem. 

Felségedben a hű barátot és szövetséges tár-
sat köszöntöm fel,  kitartó munkatársamat a béke 
nagy müvében, uHynek legjobb erőinket szentelni 
meg nem szűnünk. Teljesen meggyőződve ama ér-
zelmek azonosságáról, melyek bennünket e ma-
gasztos feladatnál  vezérelnek, Felséged egészségére 
emelem poharamat s kívánom: Vilmos császár ő 
Felségét az Isten éltesse." 

ö felsége  a német császár szabad szónoklat-
ban következőleg válaszolt: 

„A legmélyebb bála érzelmeivel fogadom 
Felségednek oly szives üdvözlését. Hála Felséged 
meghívásának, meglátogathattam e gyönyörű vá-
rost. a mely oly nagyszerűen fogadott,  bogy való-
sággá I elragadott. Rokonszenves érdeklődéssel ki-
sériük mi otthon a lovagias magyar nemzet tör-
ténelmét. mflvii-k  hazaszeretete közmondássá vált, 
a mely kű/.del-mnH teljes multjábau sohasem ha-
bozott életét és javát a kereszt védelmében ál-
dozni. Oly nevekre, mint Zrínyi és Szigetvár még 
ma is f-nnen  dohog minden német ífju  szive. 

Rokonszenves bámulattal kísértük az ezer-
éves születésnapot, melyet a hűséges magyar nem-
zet szeretett királya kö-é seregelve, meglepő pom-
pával ünnepelt. Miivészi érzékéről emlékművei ta-
núskodnak, mig a Vaskapu t-ékóinak szétrepesz A magas hegyek hóboritotta ormairól l<-iehb 

lejebb hu/ódott a jég amérsekHt kl.ma kövVkez- »1 Vaskapu "éköinaK szetrepesz 
télien, nev hogy a völgyek meKte|,ek .éeÍel s nX ' * és forgalomnak  nyitott 

' 3 meg ui utakat és Magyarországot, mint egyenjo-
gú! illesztette be a nagy kulturnépek sorába. 

De a mi magyarországi tartózkodásom alatt, 
különösen pedig budapesti fogadtatásom  alkalmával 
a legmélyéi)!) benyomást tette reám. ez az a lel-
kes odaadás. mel\|yr-| H magyr Felséged magasz-
tos H/emélyén csügg. De n-m csak itt, hanem 
EurópnszerU» s különösen saját népem körében 
ugyanazon lelkesedés hevül Felségedért, melyből 
magam is bátor vagvok részemet kivenni, midőn 
fiu  módjára feltekintek  felségedre,  mint atyai ba-
rátomra. Népeink üdvére kötött szövetségünk, hála 
Felséged bölcsességének, szilárdan és felbontha 
tatlanul áll lenn és Európának már régóta meg-
őrizte békéjét és meg fogja  őrizni továbbra is. 

A lelkes odaadás Felséged iránt — arról bi-
zonyos vagyok — még ma is ngy lángol Árpád 
fiainak  szivében, mint akkor, midőn Felséged di-
cső őse íelé azt kiáltották: Moriamnr pro rege 
nostro I 

I>gy a Völgyek megteltek léggel s még 
távoli Vidékek is jég alütt voltak. Ez volt a jég 
korx'/.ak. Ezen korban nyert-Csikvármegye a mos-
tani |e||»-gét. Völgy medenczéi tavak voltak, szoro-
sait sziklak zárták el, melyet a jégáradat szakí-
tott ál, utat törve magának a szélesebben elterülő 
völgyekbe. Akkor tájt emberek még nem voltak 
Európában, csak a jégkorszak után kezdtek közép 
Ázsiából előre nyomulni Ecen kor lezajlása óta 
mintegy harmiuczezer év merült az örökké valóság 
tengerébe. 

Hogy ezek után mik történtek az a régészet 
és történelemben lesz magyarázva s alkalom adtán 
bátorkodom majd untatni vele a nyájas olvasói. 

Dr. Mepbisto. 

Ezen érzelmeket kifejezésre  juttatva, mindazt, 
a mit csak Felségedért érezhetünk, gondolhatunk 
és könyöröghetünk, azon felkiáltásba  foglaljak 
Össze, a mely minden magyar ajkáról utolsó lehel-
leiéig hangzik (magyarul): Éljen a királyi" 

A diszebéden királyunk felköszöntője  ntán 
élénk Hoch- és Éljen kiáltások hangzottak föl, 
mig Vilmos német császár felköszöntőjének  ma-
gyarul elmondott végszavait: „Éljen a király I" 
általános lelkes éljenzés kisérte. 

A német császár felköszOntője  az egész 
nyes társaságra a legmélyebb hatást tstte s nagy 
meghatottság tükröződött királyunk arczán is. 

A német császár pohárköszöntőjét azonban 
követte egy másik nagy politikai cselekedet, mely 
kapcsolatban azzal oly politikai szituácziót fog 
maga után vonni, melyre a magyarság már régen 
várt, és mely következményeiben felér  legalább két 
nagy háborn diadalaival. Ertjük e politikus cse-
lekedet alatt királyunknak folyó  évi szept. 25 ről 
kelt következő kéziratát. 

Kedves báró Bánffy! 
Óhajtván, hogy magyar székes fővárosomnak 

erre alkalmas téréi oly kisebb méretű szobor-
művekkel látassanak el, melyek midőn a várost 
díszítik, egyszersmind a mait idők azon kivá-
lóbb alakjainak emlékét örökítik meg, kik a 
nemzeti élet különböző terein kitűntek, udvar-
társom költségeinek terhére több évre terjedő 
beosztással megfelelő  összegeket engedélyezek 
arra a czélra, hogy a keresztény vallásért vér-
tanúságot szenvedett Szent-Gellért csanádi püs-
pököt, a hitbuzgó Pázmány Péter esztergomi 
érseket, Bocskay István és Bethlen Gábor er-
délyi fejedelmeket,  Hunyadi János és Zrínyi Mik-
lós, a haza és a kereszténység hős bajnokakait, 
gróf  Pálffy  János, Magyarországnak a trón vé-
delmében nagy érdemeket szerzett főhadipa-
rancsuokot, — a bonfoglalás  történetét iró Béla 
király névtelen jegyzőjét, Verbőczy István Ma-
gyarország nagyhírű jogtudosát s annak nép-
szerű lantosát Tinódy Sebestyént ábrázoló szob-
rok készíttessenek s megbízom önt ez elhatá-
rozásomnak végrehajtásával. 

Kelt 1897. szept. 85-én. 
Ferencz  József  s. k. 

Báró Bánffy  s. k. 

Gazdáinkért. 
Gyergyó-Szentmiklós, szept. 28. 

Egymásután két rossz esztendő vonult el a 
székely föld  felett.  Egy rossz esztendő is érezhető 
nyomokat hagy hátra, a kettőt pedig ugyancsak 
megsínyli az ember. Még jól emlékezünk a mult 
évre. A nyár oly sok reménynyel kecsegtetett, oly 
szép terméssel biztatott bennünket. Mikor mind-
ezen reményt, kecsegtető biztatást megvalósulni 
hittük, augasztus hónapban oly kedvezőtlenre for-
dult az időjárás, hogy a termés tetemes része el-
pusztult. Viharok, felhőszakadások,  jég végig se-
perték az Alföld  rónáit, keresztül vonultak a hegy-
vidék völgyei fölött  s pusztították az ember ke-
serves munkáját. 

Mnlt év agusztus 6., 7., 8. és 12-én olyan 
fergeteg  látogatta meg az ország barmincz vár-
megyéjét, huszonötben jégeső által kisérve, a mi-
nőre a legöregebbek sem emlékeznek. 

E viharok elhozták romboló erejöket a mi 
megyénkbe is, s a jég nagy kiterjedésű területeken 
tarolt, pusztított. Nemcsak a még lábon álló veté-
seket tette tönkre, hanem a még be nem hordott 
kepékben is nagy pusztítást mivelt; a magot ki-
verte, a zápor meg széllyelmosta a kereszteket. 

A gabonaárak felemelkedtek,  a szegény em-
ber aggódva nézett a jövő elé. A székely ember 
azonban nem egyhamar ijed meg; bízik munka-
erejében, megfogja  a dolog végét s igy a serény 
munka mellett az Isten megadja a mindennapra 
valót. 

El is telt az esztendő s azzal biztatta ma-
gát mindenki, hogy kisegíti a következő év, az 1897. 

Azonban ez még mostohább volt, mint az 
elődje. A tél oly sokáig időzött földünkön,  mintha 
csak állandó tanyát akart volna fitni.  Az iţju ta-
vasz egybeölelkezett a vén téllel s hideg, fagyos 
lett ennek is a lehelleie, fürtjei  zazmoiával voltak 
behintve én boras, bánatos arczárói fagyos  cseppek 
omoltak állandóan. Alig volt egy-egy derült fényes 
nap. Már maga a tavasz is felért  egy istencsapás-
sal. A nyár a helyett, hogy a sebeket gyógyította 
volna, a veszedelmet megtetézte. Kebeléből nem 
az áldásthozó, érlelő meleg jött, hanem, mintha 
pokollá változott volna, egymásra öntötte a zápo-
rokat, felhőszakadásokat,  jégcsapásokat, fergeteget, 
vihart, orkánt és árvizeket. Mintha a föld  teldletét 
akarta volna felforgatni,  országokat elseperni, nj 
földterületeket  létrehozni s a mappát megvál-
toztatni. 

A magyar Kánaán, az Alföld,  hol az anya-
föld  emlői máskor bőségesen adták a táplálékot a 
rajta élő népnek, a télen az ínség ver rajta itt-ott 
tanyát, az élhi akaró nép már is kenyérért ki Alt, 
pedig a valódi szükséget csak a tél fogja  elhozni. 
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A tavalyi 41 millió métermázsányi buzater-
más az idén leszállott 26 millióra. A gazdák sorra 
megindultak panaszaikkal, bogy földjükön  semmi 
sem termett, v»gy a hol nőtt is valami, haszna-
vehetetlensége miatt le kellett étetni, kaszálni, 
vagy felégetni. 

Ha a* Alföld  legjava helyén segítségre van 
szükség, mit mondjunk a mi megyénk, vidékünk 
gazdáiról ? 

Hit mondjunk a mi földünkről,  melynek na-
gyobb része domb, hegy, havas, szikla s ide-oda 
futkosó  erek és patakok viztere és csak kisebb 
része völgy és sik, melyet az eke basithat s a 
kapa felvághat.  Ez a kis művelhető föld  is tömve 
van élni akaró né pel. községekkel. 

Az egész országban vármegyék, vidékek, köz-
ségek sorra tárgyaljAk a nép ínséges állapotának 
kérdését s felterjesztéseket  tesznek a kormányhoz 
gabonakölcsön, adóelengedés, az adóbehajtás fel-
függesztése  és egyéb segítő eszközök iránt. 

A szomszédos Udvarbelymegye közigazgatási 
bizottsága is vetőmag kölcsönt kérelmez a minisz-
tériumtól s hogy a népet az inség agyon ne sa-
nyargassa, vagy a nyomor Romániába ne üldözze, 
inségmunkát kér s azt javasolja, bogy a székely 
vasutak udvarhelyi részéről a kormány az őszön 
és tavaszon építtessen ki valamit, a mi az nj ter-
mésig kenyérkeresetet nyújtana. 

A mi megyénkben tán nem lesz akkora az 
ínség, vagy tán, ba a csiki székely nyakába jut, 
fl  koldustarisznya, ajka néma most és az lesz ké-
sőbb is. Ez tud tűrni. Istenben és önmagában 
bizni s valahogy csak át-sik a második rossz 
esztendőn is. 

De azért gazdáink sorsát fontolóra  kellene 
venni; mert a termés ngy a csiki, mint a gyer-
gyói részben felette  silány. 

Oyergyóban a gabonának kalangyája alig ad 
1—2 vékát, tehát felét  a közepes termésnek. A 
mi termett az is összezsugorodott, töpörödött szem, 
és ezt a fejletlen  szemet kell az 3szön elvetnie a 
gazdának. 

A székely türelem még ebben is talál vi-
gasztalást * a gazdák azt mondják, hogyha kicsi 
is a szem, legalább annyival szaporább. 

E vigasztalás azonban jómagának csak álta-
tására szolgálhat, mert vetésül épen a legteljesebb, 
legszebb szemet kellene az anyaföldbe  hinteni, 
nem pedig fejletlen,  zsugorodott magot. A zabból, 
a mi kisebb szemű gabona, azért kel) többet vet-
nünk, mert kevesebb válik be és kevesebb fejleszt 
csirát; hasonlóan vagyunk a más gabonanemüvel is. 

Gazdáink nagyon észszerűen fognak  csele-
kedni, ha különösen az idén jól kitisztázzák, ki 
triörözik a vetőmagot. E czélra a gyergyói gazdák-
nak is rendelkezésére áll Gyergyó-Szentmiklóson 
a gazdasági egyesület triörje. 

Ugy halljuk, hogy a gyergyói gazdasági egye-
sület a tavaszra nemcsak luczerna és lóher, hanem 
jó gabona vetőmagról is fog  gondoskodni. 

Rajtunk minden nap betelik az a közmondás, 
bogy segíts magadon s az Isten is megsegít. Ka-
rolja fel  tehát első sorban a gazdasági egyesület 
a mi ügyünket. 

A rossz termésnek sanyaruságát megérzi 
ugyan a nép minden osztálya, de legkivált a nap-
számos nép, mely nálunk a többséget teszi. Lany-
hulni fog  a vállalkozás, megcsappan a kereskede-
lem, megapad a munka s arra a sok emberre, a 
kik nálunk fejszéjök,  kezök, kapájok után élnek, 
a tél s a jövő tavasz nehéz napokat fognak  hozni. 

Azért bölcsen cselekednének az illetékes té-
nyezők, ha a mi munkásaink részére is kérnének 
munkát. Kérni kellene a kormányt, hogy a tervbe 
vett vasút építését mihamarább, még az őszön, 
vagy a tavaszon kezdetné meg. Mindkét, félnek 
meg lenne a haszna. Népünk munkát nyerne, ke 
nyérkeresethez jutna, az építtető pedig könnyebben 
és olcsóbban kapná a munkást. Mivel pedig széna 
és sarjú jól termett, minden fennakadás  nélkül 
huzamosabban folyhatna  a munka. 

* 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Városi tisztviselői állások betöl-

tése. Szeredaváros tanácsánál üresedésben lévő 
gazda tanácsosi és pénztárnoki állás betöltése ke-
rült napirendre a képviselőtestület e hó 25-ik ülé-
sében. A rendes választás azonban ezúttal mellőz-
tetett s elhatározta a képviselőtestület, bogy a 
szóban forgó  állásokat az őszi rendes közgyűlésen 
tölti be állandóan. Addig is mig ez megtörténnék 
a pénztárnoki teendőkkel egyetemleges felelősség 
mellett Tamás Béla tanácsos és Márton Ignácz 
írnok, a gazda tanácsosi teendőkkel pedig Gecző 
Elek biiatott meg. 

— Lemondás főszolgabírói  állásról. 
Székely Endre a kászon-alcsiki járás főszolgabírója 
megrendült egészségi állapota miatt állásáról le-
mondván nyugdíjaztatását kérelmezte. A lemondás 
folytán  üresedésbe jött főszolgabírói  állás valószí-
nűleg a közelebbi megyei közgyűlésen be is fog 
tftltetnl. 

— Név változtatás. A belügyminiszter 
gyergyószentmiklósi Nyágnj János vezeték nevének 
„Nyárádiu-ra változtatását engedélyezte. 

— Áttérés. Kisküküllőmegyei, de jelenleg 
Csik-Szeredában lakó Pálosy Géza tanitó rég 
óhajtott szándékát teljesítette. Vagyis folyó  bó 
19-én (vasárnap) az ev. ref.  vallásról az egyedül 
üdvözítő róm. kath. vallásra tért ünnepélyesen. 

— Uj főrendek.  A király élethosziglani 
főrendi  házi tagnak nevezte ki Ernuszt Kelemen 
és Sombory Lajos földbirtokosokat.  Az előbbi vas-
megyei, az utóbbi pedig erdélyi ember kit, Csikvár-
megye is ismer jól, a mennyiben a megyében is 
tekintélyes földes  ur. — A kinevezés ezúttal is 
egy érdemes és nagy köztevékenységet kifejtett 
férfint  ért, ki régebben hosszabb éveken át ország-
gyűlési képviselő is volt s a szabadelvű pártnak 
kipróbált barczosa. ö egyébiránt Kolozsmegyében 
lévén nagybirtokos, ugy a megyei mint a társa-
dalmi téren is ott foglal  el fényes  pozicziót s a 
király kitüntetésével bizonyára a közdolgokban 
való hasznos tevékenységét akarta honorálni. E 
legfelsőbb  megtiszteltetésével ezúttal kétségtelenül 
egy értelmes, jellemes és szabadelvű politikusra 
esett. 

— Állandó választmányi gyűlés. A 
megyei torvényhatósági bizottság kebeléből kiküldött 
30 tagu állandó választmány az október hó közepe 
táján megtartandó megyei őszi rendes közgyűlés 
tárgyainak előkészítése czéljából október hó 1-sö 
napján a megyeház tanácskozási kisebb termében 
ülést tart. 

— Ösztöndíj adományozás. Csikmegye 
törvényhatósága állal M a d á r Imre nyugalma-
zott megyei főjegyző  érdemeinek megörökítése 
czéljából az ő nevére s a nevezési jognak részére 
történt fenntartásával  a csiksomlyói főgyimnasium 
nál rendszeresített 200 frtos  alapítványi hely ka-
matai terhére eső ösztöndijat több pályázó közül 
nevezett főjegyző  Bogády Gyula megyei aljegyző 
Gábor nevű 4-ik osztályos fiának  ajanlotla adomá-
nyozni. 

— Jótékonyczélu hangverseny. Reme-
nyik  Kálmán tilinkó művész jövő szombaton 
október 2-án fogja  a lapunkban is már emiitett, 
lánczczal egybekötött s részben a csiksomlói in-
ternátus javára rendezendő hangverseuyét megtar-
tani, mely alkalommal a sepsiszentgyörgyi első 
zenekar fogja  a zenekiséretet és tánczzenét szol-
gáltatni. Közönségünk figyelmét  felhívjuk  az or-
szágszerte jóhirben álló művész hangversenyére 
és a jótékonyczélra. A meghivók most küldet-
nek szét. 

— Várhegy község elöljáróságával 
ugyancsak elégedetlenek a (elsőbb hatóságok. Oly 
nagyfokn  itt a hanyagság, hogy a mint értesültünk, 
egyik felsőbb  rendelet azt irja róluk, miszerint 
ezen elöljárók nem érdemlik meg, hogy a község 
őket megtűrje. Szomorú kép ez a községek éle-
téből. 

— Csete-paté Csik-Taploczán. Györpál 
János és neje csiktaploczai lakosok, odavaló Gegö 
Györgyöt ismeretlen okból f.  hó 16-án a község 
egyik utczájában vasbottal és lapáttal támadták 
meg s ugy helyben hagyták, bogy sérüléseit orvos-
biróilag kellett megvizsgáltatni. A vitéz házaspár 
a büntetés elől menekülendő, a szökést párosan 
Romániába előkészítették, de a terv végrehajtása 
közben an árgus szemű csendőrség által lefüleltet-
vén, a „sárgába" kisértettek. Mert hát röndnek 
muszáj lönynyi! 

— F é r j mérgezés gyanújával terhelt 
asszony. A csikszentkirályi „szép molnárnét", ki 
igen sokszor fiatal  nyalka kocsisával hordotta baza 
őrlöttjét a vidékre és Szereda városba, s a ki alig 
egy hónappal ez előtt temette el harmadik férjét, 
a java korban állott csinos és termetes Szakács 
Istvánt, több oldalról felmerült  gyannokok folytán 
közelebbről letartóztatták és vizsgálati fogságba 
helyezték mindaddig mig a napokban megtartott 
exhumátio után megvizsgálás végett Budapestre 
fölküldött  hullarészekből a mérgezés miatti halál, 
vagy annak ellenkezője megfog  állapíttatni. 

— Kiderí tet t lopás. Emlékezhetnek olva-
vasóink, bogy említést tettünk lapunkban arról, 
hogy f.  évi augusztus hó 2n-én Csik-Karczfalván 
Kató József  korcsmájában Balázs András csik-
dánfalvi  lakostól ismeretlen tettes 85 frtot  emelt 
el. A tett elkövetésével Balog József  atyánkfia 
gyanusittatott, kinél a motozás alkalmával 30 frt 
parázs pénz megtaláltatott, 56 frtnak  azonban 
már szerencsésen nyakára hágott, t»ttes beisme-
résben van, a vizsgálat megindult ellene. 

— Nagy szerencsétlenség Kolozsvárt . 
Az erdélyi pinczeegyesület Kolozsvárott épülő nj 
bon aktára e hó 25-én 90 méternél hosszabb terü-
leten beomlott, maga alá temetve a szerencsétlen 
munkásokat, kik az épületben dolgoztak. Ezeknek 
egyrészét sikerült élve kiszabadítani, de 9 férfi 
és női munkást holtan húztak ki a romok alul 
rettenetesen összezúzva, s a megmentett sebesül-
tek közül is hétnek súlyos az állapota. Czakó La-
jos építő vállalkozót a bíróság felelősségre  vonta. 

— Halált okozó súlyos testisértés. 
Említettük volt lapunkban, hogy Géber József 
napszámos jenőfalvi  lakos, odavaló Szőcs András 
legényt veszélyesen megszúrta. Miként értesülünk 
Szőcs András a szenvedett sérülés folytán  f.  bó 
11-én elhalt. Az orvosbirói szemle és bulla viszgá-
lat megejtetvén, terhelt Géber Józset vizsgálati 
fogságba  helyeztetett. 

— Tűz Gyimes-Bükkön. Berszán Suba 
Miklós gyimesbükki lakos csűre a benne volt ta-
karmányokkal és gazdasági eszközökkel együtt f. 
hó 14-én éjjel leégett. A kár 321 frtra  becsülte-
tett mely azonban biztosítva lévén nagyrészben 
megtérül. A tűz állítólag gondatlanságból keletke-
zett, a vizsgálat ez irányban erélyesen foly. 

— Lopás és bűnpártolás. Kászonaltizi Pé-
ter Antal gyulafalvi  fürészgyári  munkás házánál 
f.  hó 9-én az ottani csendőrőrs egyik járőre ház-
motozást tartván, a gyárhoz tartozó, nagyobb 
mennyiségű eszközt talált, melynek szerzésére 
nézve fenti  mnnkásnak honn talált neje azt állí-
totta, bogy azokat férje  vásárolta. Járőr erről 
megakarva győződni a gyulafalvi  fürészgyár  felé 
vette uiját, miközben kászonimpéri Balázs Józsefet 
utóiérve utjának czélja felé  kikérdezte, ez azonban 
oly gyanús magaviseletet tanúsított, hogy a járőr 
indíttatva érezte magát nevezettet megmotozni, 
kinél egy czimzetlen borítékba zárt levelet talált, 
melyről Balázs József  küldöncz rövid vallatás után 
beismerte, hogy azt Péter Antalné küldi férjének. 
Járőr e levelet a gyár igazgatójának kézbesítette 
felbontat.lannl.  ki azt felbontva,  tartalmából meg-
győződött, hogy a nő ériesiti férjét  a házmotozás 
eredményéről s egyidejűleg utasítja, hogy szerez-
zen hamis tanukat annak igazolására, bogy a há-
zánál talált eszközök, — melyeket a gyárigazgató 
a gyár tulajdonának ismert tel — valakitől vásá-
rolta. Péter Antalné e miatt vallatóra vétetvén 
beismerte, hogy a levelet Dávid Márton kászoni 
altizi postamester által iratta férjének.  Kíváncsian 
várjuk, mit szól ehez a postaigazgatóság, kinek 
a levél beküldetett ? A vizsgálat erélyesen foly. 

— Elégett gyermek. Gyergyó-Kilyéufalva 
községében Fejér István földmivesnek  6 éves fla 
szeptember 26-én este felé  Veronika nevű 7 éves 
nővérével a szobában játszadoztak. Atyjuk az er-
dőn volt, anyjuk pedig az udvaron gazdasszony-
kodott. Az anya kiáltozást és jajgatást hallva, a 
szobába sietett s borzadva látta, hogy István fia 
lángokhan van, s a megrémült gyermek az udvar 
felé  akar szaladni. Az anya mindent megtett, hogy 
a láugoktól megszabadítsa fiát,  az égő ruhát le-
szedte róla. azután sebeit gyógyítgatni kezdte, 
mindez azonban nem mentette meg a szerencsétlen 
gyermeket, ki súlyos sebeiben még azon éjjel meg-
halt. A szülőket gondatlanság terheli. 

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

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 9766—1897. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A kászon-alcsiki járási főszolgabírói  állás 

nyugdíjazás következtében megüresedvén, arra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen évi 1200 frt 
fizetés,  160 frt  vármegyei segély, 200 frt  lakbér, 
200 frt  uti átalány és 100 frt  irodai átalánynjal 
és nyugdi j jogosultsággal összekötött állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-czikkben megje-
lölt minősítést igazoló okmányokkal felszerelt  kér-
vényüket a vármegye főispánjához  czimezve leg-
később október hó 14-ig terjeszszék be. 

Csik-Szereda, 1897. szeptember 28. 
1—3 Beoze Antal, 

alispin. 

Háromszék és Csikmegye területén 
tisztességes személyek 

állandó foglalkozást 
nyernek megfelelő  fizetéssel  és THftgftB 
jutalékkal Jiint egy keresett szük-
ségleti czikk elárusítói. 

Ajánlatok ezen lap kiadóhivatalához 
czimzendők „R. 65" alatt. i_a 



Szeptember 29. C S Í K I L A P O K S9. HÁM. 

8». 6861-1897. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, h«>gy a székely vasutak czéljaira Csik-
Szereda város határában kisajátított ingatlanon 
kártalanítása iránti agyéhen a folyó  évi jnlins hé 
90-án 4191. polg. sz. a. kelt végzéssel elrendelt 
és hivatalos akadály miatt elnapolt tárgyalás meg-
tartása végett uiabbi határnapul folyó  evi október 
29-ik napjának d. e. 9 orajét a kir. törvényszék-
hez azon hozzáadással tűzte ki, hogy akkorra ki-
sajátító nevében dr. Bartscb Gusztáv jogképvise-
lőt, a távollevők és ismeretlen tartózkodásnak, va-
lamint az albalt»k hagyatékai részére gondnokul 
kinevex-tt dr. Oíjliy József  csíkszeredai ügyvédei, 
továbbá az összes telekkönyvi érdekelteket, illetve 
azok Iörvényes képviselőit egyenkint külön meg-
idézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, bogy elma-
radások a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges 
határozatot nem gátolja s bogy az egyéni külön 
éitelítésnek elmaradása, vagy a tárgyalástól való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csík Szeredán, 1897. szeptember 21-én. 

Wettenstein Mór. 

Cserépraktár Csik-Szeredában. 
Van szerencsém a nagyérdemű épitőközOnség b. tudomására hozni, hogy Csik-Szere-

dában 34. báxsz. alatti házamnál az indóház szomszédságában 

f e d ő - c s e r  é p r a k t á r t 
nyitottam, hol kisebb mennyiségű cserepet minden időben, nagyobb mennyiség előzetes meg-
rendelésnél a következő árakban kaphatni: 

Lapos cserép 1000-enként 13 frt,  oromfedő  cserép 100-ként 8 frt,  nagyobb megren-
delésnél megfelelő  árengedésben részesítem t. vevőimet. Cserepem az annyiszor kipróbált jó mi-
nőségü csikkozmási Udvari József-féle  cserép, melynek tartósságáért jótállást vállalok. 

A megrendelés minden időben nálam ugy, mint Udvari József  urnái Csik-Kozmáson 
eszközölhető. 

A nagyérdemű t. épitőközOnség kész szolgálatára vagyok 
117*03 I e t v é , n , 

1—2 ácsmester Caik-Sseredában. 

Gyárfás  László, 
elnök. jegyzó. 

1 — 1 Sz. 12K3 897. 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak község elöljáró-

sága közhírré teszi, miszerint a község te-
rületén a vadászati jog 1897. évi október 
24-én délelőtt 8 órakor a legtöbbet ígé-
rőnek 6 évre haszonbérbe fog  adatni. 

Az árverési feltételek  a község hivata-
los házánál bármikor megtekinthetők. 

Gyergyó-Tekerőpatak. 1897. szept. 28. 
Sylvester Albert, Fórika János, 

k. jegyző. k. biró. 

Sz. 1262/897. 1—3 

Hirdetmény. 

Védjegy. 4-12 

F B R E N C Z - pálinka 
(Sósborszesz) I 
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használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.-Sientmiklós és vidikóre: Vákár-flvéreknél. 

Azonkivül kapha tó : 
Csik-Szeredában: GSzsy Árpid gyógytárában és Vagy Gyula kereskedésiben. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János. 

Gergely János és Máthé János kereskedőknél. 
Sz.-KereBZturon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedjen, 

valamint közvetlen 

Vértes Lajos Sas-gyógytárában Lúgoson. 

Gyergyó-Tekerőpatak község elöljárósága köz-
hírré teszi, bogy Oy.-Tekerőpatak község mint er-
kölcsi testület tulajdonát képező „Tóth sarka" 
nevü erdőrészben az alábbi méretű tisztán keres-
kedelmi fenyőfa  a nagyméltóságú m. kir. földmive-
lési mioiszterum 1273—97/1. számn engedélye foly-
tán el fog  árvereztetni. 

Árverés alá kerül a fent  nevezett erdőrész-
ben a gyergyó-szentmiklósi m. kir. erdőrendezőség 
által bemért és megbecsült tisztán kereskedelmi 
fenyötőke  és pedig: 

36 czmetertől 40 czméterig 1353 drb, 
40 czmetertől 70 czméterig 6196 drb, 
70 czmetertől felfelé  1034 drb, 

összesen 8583 arb közép 
átmérőjű tőkefa,  a melynek fatömege  19291 m9 

tesz ki, becsértéke a 19291 m9 fatömegnek  á 70 
kr, vagyis összesen 13,600 frt. 

Egyidejűleg árverés alá bocsáttatik az ezen 
erdőrészben található 36 czmeter átmérőn alóli épí-
tésre alkalmas fenyőta,  a mely a fenti  fatömeg-
nek 20°/o-át teszi és becsértéke m' cnkint 40 kr, 
összesen 1600 forint  és igy az összes becs, mint 
kikiáltási ár 16 000 frtban  állapittatik meg, a mely 
összegnek 10°/.-a bánatpénz gyanánt teendő le. 

Az árverés 1897. óvi november hó 4-én d u. 
2 órakor fog  Gyergyó-Tekeröpata^ község hivata-
los házánál megtartatni és pedig a szóbeli árverés 
kizárásával zárt ajánlati versenytárgyalás mellett. 

Az árverési (eltételek a község hivatalos há-
zánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Gyergyó-Tekerőpatakon, 1897. szept 26-án. 
Sylvester Albert, Fórika János, 

k. jegyzó. k. bíró. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

m ú t r á g 3T a 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István nrnál állandó rak-
tárt nyitott, melyből Osikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezevSség szivesen szolgál. 

4—21 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szo-
lid ügynökök, kik törvény-
szerűen megengedett sors-
jegyeknek, részletfizetésre 

való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvénytársa-
ság) számlájára foglalkozni 
óhajtanak. Ajánlatok „Confi-
denţi»" cziroen : Eckstein 
Bernát hirdetési irodájába 
Budapest V., Fűrdö-utcza 

4. szám iiitezendök. 1—6 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
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ő felsége  által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
Kitüntetve: LONDON, PÁRIS, BUDAPESTJeSjDEBBECZEN. 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára. 
IKMaros-Vásárhely (Erdély.) 
£ '- ^Minor i ták épületében j, __ ^ 

"T7— 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű hang-
szerek, azok kellékei és alkat-

részei. 
Mindennemű hangszer javítása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 
8-S 

I 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

NVOMIHIOII Csilt-tt/emlában a lai>tolai<1on»N É» kiadó Györgyiakab MArton könyvnyomdáidban 1897. 




