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Temetkezési egyesület. 
Csik-Szereda, ápr. 17. 

Már régóta felismerték  az emberek, hogy 
mily nagy erő, mekkora hatalom fekszik  az 
egyesülésben, hogy bizonyos kitűzött czélok 
mennyire könnyebben elérhetők, mennyivel 
hamarább megvalósíthatók, ha azok kivite-
lét nem egy ember, hanem az embereknek 
egy nagyobb csoportja, egy közös czél el-
érésére alakult egyesület veszi kezébe. 

Ilyen alapon veszi fel  a társadalmi in-
tézményeknek egész hosszú sorozata, melyek 
közül igen sok a közművelődés, közgazda-
ság, fellendítésének  az egymáson való köl-
csönös segitség felvirágoztatásának  s sokszor 
majdnem kivihetetlennek látszó humánus czé-
lok megvalósításának kiapadhatlanul gazdag 
forrásává  vált. 

Városunkban is már sok egyesület ál-
líttatott tel, melyek közül némelyik jelenleg 
is elismerésre méltó tevékenységet fejt  ki, a 
mások pedig csak névleg szerepelnek a sta-
tisztikai kimutatásokon, melyeket a város 
elöljárósága évnegyedenkint vagy félévenkint 
kötelességéből kifolyólag  magasabb helyre 
rendesen felterjeszt. 

A mint tudomásunkra jutott, ismét egy 
uj egyesület felállítása  terveztetik, czime 
talán „temetkezési egyesület" lenne s hiva-
tása és czélja a kötelékében álló tagokkal 
szemben olyan fuukeziót  teljesiteni, mint 
a milyent a hasonnevű intézetek más helye-
ken is teljesítenek. 

Nem tudjuk s ez idő szerint nem is 
tudhatjuk aprólékosan és részleteiben, hogy 
a felállítandó  egyesület minő alapokon és 
milyen terjedelemben kiván szervezkedni, 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
1848. április 11-ke. 

(Felolvasta V é r t e s L a j o s Ditró község ápril 11-iki 
ünnepélyén.) 

Egyik keleti rege egy csodás fáról  mesél, 
melynek gyökerei a levegőben vannak, ágai és 
levelei pedig a földben  nőnek. A fa,  mely gyö-
kereit az ideálizmus levegőjébe bocsátja, termő 
leveleivel millió áldást nyujt az emberiségnek. 
Ilyen a „szabadság, egyenlőség és testvériség!" 
van irva, mely az anyafóldet  áldja, a népet föl-
emeli és boldogítja. A nemzet fiai  is megértették 
a csudás fa  leveleinek írását s egy szebb, bol-
dogabb világ nyilt meg szemünk előtt, oly világ, 
hol az emberek nem hordanak rablánczot, hol 
szabadon szárnyal az érzés és gondolat, hol min-
den ember édes testvér. 

Ez uj világot 1848 tavasza nyitotta meg. 
Tavaszkor ébred a természet. Megmozdul a föld 
s lerázza magáról a jég bilincseit. Csak az em-
ber hordana rabbilincseket? A kikelet rügyet 
bont, virágot fakaszt  fán  és bokron. Hát az em-
beri szivekben ne fakadjon  virág? A szellő su-
sogásában, a madarak dalában a szabadság hang-
zik fel;  csak az ember szive maradjon néma? 
Saját fészke  van a madárnak, szabad barlangja 
az erdő vadjának; csak az embernek ne legyen 
saját, szabad otthona? 

Nemcsak a természetnek, a népeknek is van 
kikeletjük. Nekünk is meg volt ez a tavaszunk 
1848-ban, mely ébredése volt a magyar nép há-
romszázaink szendergő lelkének. 

ötven esztendeje már a magyar nép lelki 
tavaszának, de emlékezete minden évben megih-
leti szivünket, édes megindulással, elménket ne-
mes elhatározással, hanem sugallata nemzetünk 
történelmi öntudatának, annak az eleven erőnek, 

M h Lapunk 

nem tudjuk, hogy vájjon szűkebb, vagy ta-
lán magasabb igényeknek is megakar-e fe-
lelni ; de a felvetett  eszmét üdvözöljük s e 
helyen is elismerjük, hogy ha megvalósítása 
és kivitele körültekintéssel és a mi viszo-
nyainknak megfelelőleg  történik, akkor itt 
is nem csak időszerű, hanem igazán jzüksé-
ges és missziót teljesítő intézmény leend. 

Mert ha valahol szükséges és beválik 
az ilyenszerü intézet, itt minálunk ugyancsak 
hivatást fog  teljesiteni, mert ha nem is 
mindenkinek, de lakosságunk igen nagy ré-
szének temetési alkalmakkor segítségére fog 
szolgálni. 

Az ügyet meginditó és az Ugy élén 
álló egyének vannak hivatva rá, hogy az 
alapelvek megállapításában, a részletek ki-
dolgozásában ugy járjanak el, hogy az alap-
szabály tervezet az itteni középosztály szol-
gáltató képességének és ehez mért kívánal-
mainak megfeleljen,  mert csak ilyen feltételek 
mellett lehet bevonni a közönség akkora 
kontingensét, mely az intézmény fenállását 
és felvirágzását  biztositani fogja. 

A belépési dij és az időnkint fizetendő 
illeték megállapítása a fődolog  s ezen szem-
pontból természetesen számot kell vetni egy-
felől  az egyesület leendő tagjainak anyagi 
tehetségével és ennek megfelelő  kívánal-
maival. 

Igy fogván  fel  a dolgot, a kCzép arányt 
tudjuk javaslatba hozni, azaz, hogy a ta-
gokra kirovandó kötelezettség, mint a tagok 
részére nyújtandó ellenszolgáltatás a közép-
szerűségnek megfelelőleg  állapittassék meg. 

Legyen gondoskodva arról is már elő-
legesen, hogy a tervezett egyesület intéző 

bizottsága olyan egyénekből állittassék össze, 
kiknek ugy anyagi, mint társadalmi hely-
zete biztosítékot nyujt az iránt, hogy a kik 
az egyesületbe belépnek, sem egyik, sem 
másik esetlegességnek kitéve nem lesznek. 

Ha a fentebbi  szempontok tekintetbe 
vételével alakittatik meg az egyesület, akkor 
pártolásra fog  találni és virágzásba is indul, 
ha ellenben a megalakítás körül a kellő ta-
pintat hiányzani fog,  akkor ez is, sok más 
hévvel, tűzzel megalapított intézmény sor-
sára fog  jutni. 

Ezeket ajánljuk a dolog élén állók fi-
gyelmébe ! 

A. megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

Csik-Szereda, ápril 18. 
A vármegye közigazgatási bizottsága rendes 

havi ülését a közbejött húsvéti ünnepek miatt mai 
nap tartotta meg Mikó Bálint főispán  ur elnöklete 
alatt, mely felszólalást  provokáló nevezetesebb tár-
gyak hiányában gyors lefolyású  volt. 

Minthogy a megye alispánja a gyergyói járá-
sokban a fósorozásnál  van elfoglalva,  az alispáni 
jelentést a főjegyző  adta elő, mit, valamint a többi 
szakelőadói jelentéseket a bizottság egyszerűen 
tudomásul vette. 

A folyó  ügyek közül megemlítjük a követ-
kezőket : 

A kereskedelmi miniszter azon leirata, mely-
ben a tatros völgyi (gyimesi) községek által ké-
relmezett Tatros-hid kiépítése és illetve a Tatros 
folyón  való átkelés mikénti rendezése tárgyában 
a vasúti gőzhajózási m. kir. főfelügyelőség  és a 
helyi érdekeltek, valamint a m. kir. államvasutak 
igazgatóságának közreműködésével tartandó hely-
színi tárgyalás iránt intézkedik, tudomásul véte-
tett s a tárgyalás vezetésére Mihály Ferencz me-
gyei főjegyző  kiküldetett. 

jmely mozgatja az uj magyar társadalmat s ott 
lüktet jobbjaink ereiben, alkot és teremt nagyot, 
mint biztositékát egy jobb jövőnek. 

Elgondolkozva e nagy időről, összeszedve a 
mult emlékeit, önkéntelenül feltűnik  lelkünkben 
a nemzet évezredes sorsa, dicsősége és gyásza, 
szerencséje és balsorsa. Feltűnik egykori hatalma, 
ereje; mikor bősei „Európa homlokán tomboltak'; 
feltűnik  az égboltozatig emelkedő dicsősége, mi-
kor oly nagy volt, hogy „magyar tenger vizében 
hunyt el észak, kelet, dél hulló csillaga." Feltű-
nik lelkünkben „nemzeti nagylétünk hajdani te-
metője, Mohács", az ezt követő háromszázados 
hosszú éjszaka, a mikor üldözés, hontalanság volt 
a magyar sorsa. Hazánk ekkor földrajzi  fogalom-
nál alig volt egyéb; a nemzeti szellem száműzve, 
a haza oltára lerombolva s helyébe idegen bál-
vány állítva. Odáig jutott a nemzet, hogy már 
édes anyanyelvét is alig ismerte, s a mit tudott 
belőle, nem volt szabad kimondani. 

Nem mehetett panaszkodni a nemzet akkor, 
s a közérdek el volt nyomva, nem voltak a nem-
zetnek szószólói, kik országszerte küldjék a fel-
hangzó panaszokat, hogy visszhangra lelve ezer-
szeres zúgással törjenek utat a trón zsámolyáig 
s szerezzenek maguknak érvényt; nem volt e 
népnek sajtószabadsága. 

Elnyomói elvették tőle a világosságot, hogy 
vakon rohanjon vesztébe, majd aprónként meg-
fosztottak  életerős tagjaitól, hogy tehetetlenül 
hulljon az ó ádáz hatalmukba. 

De az Isten megsokalta a nemzet gyászát. 
Elküldte apostolait, hogy szabadítsák ki rabszol-
gaságából a nemzetet. 

Európában 1848-ban egy uj korszellem len-
gett végig, mely átalakította a földrész  legtöbb 
államának arczulatát. Az uj szellem vihart kor-
bácsolt fel,  mely alatt recsegve omlottak össze 

a zsarnokság trónjai. E vihar megrázta Párist, 
Berlint, Becset s nyugatnak többi országait. A 
vihar átjött hazánkba is, de miután mennyköveit 
már lehullatta. 

A magyarországi mozgalmaknak a párisi 
februári  forradalom  adta meg a lüktető erőt. Az 
országgyűlés Pozsonyban volt, tanácskozásában 
vergődve, küzdve az akkori kormányzati rend-
szer békói közt. A párisi események nagy erejét 
Kossuth Lajos azonnal felismerve,  márczius 3-án 
az ó teremtő lángeszével, szavainak bübájával, 
gondolatainak varázsával mondotta el azt a be-
szédét, melynek hatása összedöntötte a régi kor-
mányrendszert a birodalom mindkét felében  s ki-
vívta vele a függetlenséget.  Kussuthnak márez. 
3-iki beszéde volt a dicső korszak kiinduló pontja. 

Bécsben és Pesten egyenlően forrongásban 
voltak a kedélyek. Midőn márcz. 14-én eljutott 
Pestre a bécsi nép győzelmének hire, ez a pes-
tieket is cselekvésre ragadta s másnap, márcz. 
15-én, egy nap alatt százados kormányrendszert 
semmisített s egy uj nemzetet teremtett meg. A 
nemzet megmutatta, hogy mint lehet órák, na-
pok alatt: évek, századok munkáját elvégezni. A 
lelkesedés keresztül törheti a köznapi korlátokat 
s szent tüzébe égve mindenható erővel alkot és 
teremt. A teremtés munkája volt az a hires 12 
pont, melybe összefoglalta  a nemzet az ő kíván-
ságait. De, hogy e ldvánalmak alkotmányunkba 
felvétettek,  törvénynyé kellett lenniök. Ebben Pest 
hangulátot keltett s Pozsony törvényjavaslatokat 
csinált. 

A nemzeti kívánalmak koszorújában tün-
döklő drágakő volt az egyenlőség. Ez a kivált-
ságos nemesi osztályt, mely minden jognak egye-
düli birtokosa volt, egy nemzetté olvasztotta a 
föld  nélküli jobbágysággal. Dicsőség azoknak̂  kik 
felemelték  magukhoz a jogtalanokat s egygyé ol-
vaszták a nemzetét. A jobbágy is megérhette, 

mai számához egy fél  iv mellék1 van satolva 
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A vallás és közoktatási miniszter a kisded-
óvódai és népiskolai építkezések, valamint a na-
gyobb mérvű átalakításokra vonatkozó egységes 
terveket előzetes elbírálás végett valamennyi köz-
igazgatási bizottságnak megkfildvén,  az az iskola 
fenntartókkal  a járási szolgabiróságok utján közöl-
tetni határoztatott, minthogy a miniszteri rende 
let szerint ezentúl minden kisdedóvóda és iskola 
fentartó  község, magán egyén vagy társulat köte-
les az általa tervbe vett építkezésre, avagy lénye-
ges átalakításra vonatkozó tervet az építkezés 
megkezdése előtt a közigazgatási bizottsághoz szak-
szerű megbiráltatás végett beterjeszteni. 

Dgyan csak vallás és közoktatásügyi minisz 
ter ur rendelete folytán  az ovó és tanköteles 
gyermekeknek az 1898/99. tanévre való összeírása 
elrendeltetett. 

A csíkszeredai orthod. izraelita hitközség 
anyabitközséggé alakulásnak engedélyezéséért folya-
madván, a bizottság kimondotta, hogy amennyiben 
az állami anyakönyvek életbe léptetése után az ön-
álló anyakönyvi hitközséggé való alakulás közigaz-
gatási engedélyezésének szüksége nem forog  fenn, 
a kérés vétessék tudomásul. 

A c*ik-szentsimoni anyakönyvi kerületben 
László Domokos körjegyző lemondásával megürült 
anyakönyvezetői állásra a belügyminiszternél kine-
vezésre ajáltatott Rekk Ferencz, e hó 4-én egy-
hangúlag megválasztott uj körjegyző. 

Csiszér Károly csekefalvi  körjegyző mint 
anyakönyvvezető 60 forint  tisztelet dijának 100 
frtra  való fölemelése  a kormánynál javaslatba ho-
zatott. 

Kászon-Ujtaln és Jakabfalva  községeknek az 
utóbbi község székhelyén rendszeresítendő és az 
anyakönyvvezetéssel is megbízandó segéd jegyző ja-
vadalmának kiegészítésére 170 frt  állam segély 
eszközlése iránti kérése ajánlólag a belügyminisz-
tériumhoz felterjesztetni  határoztatott. 

Kasztner Béniám f!sik-dzeredai  lakosnak ál-
tala Csik-Szentlélek község „Borda" nevü erdejé-
ben régebben megvett s a megszabott határidőig 
ki nem szállított fák  kihasználását megtagadó két 
első fokú  határozat ellen intézett felebbezésével 
elutasitatott. 

Csik-Szentmihályi Szakálli Ferencz és Búzás 
Albert községi képviselővé történt megválasztatá-
sukat megsemisitő igazoló választmányi határozat 
ellen felebbezéssel  élvén, mintán be lett igazolva, 
hogy nevezettek választók s igy választhatok is 
voltak, megválasztatásuk érvényesnek mondatott ki. 

Le tárgyaltatott ezeken kivül több adóügyi 
felszólamlás  és utépitkezési előterjesztés s a gyű-
lés »/« 12 órakor délelőtt végett ért, mit főispán 
nr házánál a tagok részére adott közebéd követett. 

I p a r t e s t ü l e t i k ö z g y ű l l n . 
A csik-szeredai ipartestület az 1897. évet 

bezáró közgyűlését folyó  évi április hó 12-én tar-
totta meg Csik-Szeredában a városház nagytermé-
ben Tamás József  elnöklete alatt és az ipartestü-
let 54 tagjának jelenléte mellett. 

A gjölés megnyitása ntán a titkári jelentés 
terjesztetett elő, melyből a következőket emeljük ki: 

Tartatott tí elöljárósági, 24 szabadító és sze-
gődtető és 16 békéltető bizottsági ülés. Ezekben 
láttattak el a felmerült  folyó  ügyek.-Az űgydara-
bok száma volt 169. 

Mult közgyűlés alkalmával az ipartestület 
tagjainak száma volt 156. Évfolytán  beállott 7 tag, 
meghalt 4 tag és kilépett 1 tag s igy jelenleg van 
a testületnek 157 tagja. 

Tanoncz szerződés 28 állíttatott ki, felsza-
badult 19 tanoncz, kiadatott 17 szabaduló levél 
és ugyanannyi munkakönyv. Az ipartestületi tagok-
nál alkalmazott tanonczok száma 56, a segédek 
forgalma  : 207. 

A testület gyászkocsija után befolyt  85 forint, 
a gyászkocsi fentartására  kiadatott 50 frt  86 kr, 
tehát tiszta jövedelem volt 34 frt  14 kr. 

Az iparos tanonc/iskola a mult év november 
hó 16-én megnyittatott. Beiratkozott 56 növendék, 
kik két. osztályba osztattak be. 

A békéltető bizottság a mult év folyamán 
15 ügyben tartott 15 gyűlést. A viszályos ügyek 
közül 8-ban a felek  kibékültek, 7-ben határozat 
hozatott. 

A csik-szeredai ipartestület házalapja az idén 
63 forinttal  gyarapodott s igy jelenleg a csik-sze-
redai takarékpénztárban ezen a czimen el van he-
lyezve 179 frt  73 kr. Ezen alap javára bevárandó J 
még 20 frt  önkénytes adomány. 

A testület vagyoni állapota a következőkben 
van feltüntetve  : 

Készpénzben van 130 frt  43 kr. 
Kötelezvényeken . . 1843 frt  11 kr. 
Kamat- és tagdíj hátrálék 456 frt  73 kr. 
Leltári érték 890 frt  92 kr. 
Házalap 179 frt  73 kr. 
Bevárandó önkénytes adomány 120 frt  — kr. 

Összesen 3620 frt  92 kr. 
Mntatkozik gyarapodás 1897. év folytán  196 

frt  95 kr. 
A testületi tagok közül a mult közgyűlés 

óta meghaltak: M a d á r Mihály felsőnépiskolai 
igazgató, P á l o s i András kerekesmester, L a j o s 
Elek és H o h n Ferencz. Legyen emlékezetűk 
jegyzőkönyvileg megörökítve. 

Közgyűlés a titkári jelentéseket helyesléssel 
tudomásul vette s az abban foglalt  indítványokhoz 
képest megbízta a testület elöljáróságát, hogy egy 

iparos olvasókör és egy ifjúsági  önképzö egyesület 
megalakítása iránt tegye meg a szükséges lé-
péseket. 

A számvizsgáló bizottság jelentette ezután a 
közgyűlésnek, hogy a számadásokat és a vagyoni 
állapotot lelkiismeretesen megvizsgálta s azt a fent 
kitűntetett adatokkal minden tekintetben megegye-
zőknek találta. Indítványozza, hogy a felmentvény 
a kezelő tisztviselők, valamint az elöljáróság ré-
szére a közgyűlés állal adassék ki. 

A számvizsgáló bizottság jelentése tudomásul 
vétetvén, ugyancsak annak indítványára, kimondta 
közgyűlés, hogy az 1896-bau hozott határozathoz 
képest a kfiulevő  tőkék 10°/o-a minden évben pon-
tosan befizetendő,  a kik ezt nem teszik, azokat 
kötelessége lesz elöljáróságnak beperelni, úgyszin-
tén azokat is, kiknek kamathátráléka 3 éves, vagy 
a bárom évit meghaladja. 

Végre a tisztnjitás ejtetett meg a következő 
eredménynyel: Elnök : T a m á s József,  titkár : 
L a k a t o s Mihály gazd. isk. tanár, pénztárnok : 
S z o p o s Domokos, elöljárósági tagok : B ö j t é 
Sándor, F i 1 ó Károly, G á I József,  B a r t a Jó-
zsef,  J a k a b György, L á s z l ó József,  L á s z l ó 
Lőrincz, Nagy István, O r b á n Gáspár, R a n c z 
Ignácz, T ő k e József,  póttagok : K a 1 a m á r 
Elek, O r b á n Péter, a számvevő bizottságba : 
K ö v é r György, H e I w i g G. Jáuos és ifj.  L u x 
Sándor. 

April 11. 
I s k o l a i ü n n e p é l y . Meglepően sikerült 

ünnepélyt rendezett ápril 17-én a csik-szeredai polg. 
leányiskola a 48-iki törvények szentesítésének em-
lékére. 

Műsorából kiemeljük az eszméiben ritka szép-
ségű, elegáncziájában magasan álló, formájában  ke-
rek, családias s ép ezért a felségig  emelkedő igaz-
gatói megnyitó beszédet Risznerné igazgatónőtől 
ki mint fejedelemnő  oktatta leányait a hazaszere-
tet gyönyörű erényére. Török Ferencz hitoktató 
felolvasása  alatt könnyek tolultak a mélyen érző 
figyelő  szemébe; a vallás és hazafiság  érzelme ölelte 
át a hazátszerető lelket s uralta a meghatottságig. 

Meg kell dicsérni a szereplő növendékeket mű-
ízléssel választott énekdarabjaikkal együtt. És ezért 
a teljes sikerért a méltó babér Császár Jolán kis-
asszonyt illeti, ki a nehéz Rákóczi indulót a lelke-
sedésbe átringató könyedséggel adta elő jól szer-
vezett énekkarával. Mindez ujabb jele annak, hogy 
az intézet vezetőségében nevelői hivatottság, szel 
lem, életerő van a legméltóbb értelemben. 

A c s i k - s o m l y ó i f ő g i m n á z i u m  t a -
n á r i k a r a é s i f j  ó s á g a , tekintettel arra. 

Folytatása a mellékleten. 
hogy a mit vérének verejtékével öntözött, az az 
övé lett. Mint Vörösmarty mondatja egy szegény 
jobbággyal: 

£ föld,  e ház, e kert, megérhetém, 
Akarta Isten, hogy most mind enyém, 
Nem ismerém e szót mind e napig: 
A puszta lélek volt enyém alig. 
Most bizton állok itt sajátomon 
Es áldlak érte kétszer, drága hon! 

Az országgyűlés a király elé juttatta a tör-
vényjavaslatokat. István nádor közbenjárása el-
oszlatott minden nehézséget s csak az utolsó szó: 
a királyi szentesítés volt hátra. Ez is megjött. 

Április 10-én Pozsony kitörő lelkesedéssel 
s nagy pompával fogadta  kebelébe a királyt s a 
királyi udvart. Másnap április 11-én az ország-
gyűlés mindkét háza fényes  diszmagyarban V. 
Ferdinánd király körül csoportosult. Fenséges 
látvány lehetett ez! Fény nemcsak az öltözeten, 
hanem az arezokon és szemekben is. 

A király elhozta a szentesitett törvényeket, 
hogy saját kezével vegye le a nemzetről a bi-
lincset. Igy szólt a rendekhez: „Hiv magyar nem-
zetemnek szivemből óhajtom boldogságát, mert 
abban találom fel  a magamét is. A mit tehát en-
nek elérésére tőlem kívánt, nem csak teljesítet-
tem, hanem királyi szavammal erősítve, ezennel 
által is adom a nemzetnek, mint a melynek hű-
ségében leli szivem legfőbb  vigasztalását s bol-
dogságát." 

Három századon keresztül folyt  a küzdelem 
a birodalom két fele  között s április 11-én — a 
hosszú éjszaka után — felsütött  a magyar ég-
bolton a béke napja. Szép sugarai ott tündököl-
tek a fejedelem  és a nemzet arczulatán. 

Jókai Mór, a nagy eszmék élő harezosa, a 
koszorús költő, igy szól: „Mint az isteni eszmé-
nek, a szabadságnak is három sátoroB ünnepe 

van: a születés, a feltámadás  és az égbe emel-
kedés. Csodálatos intézkedése a sorsnak, hogy a 
jelen évben, az 50 éves emlékünnep esztendejé-
ben naptárunk szentséges ünnepe: a feltámadás 
összeesik a szabadság föltámadásával.  Nem Is-
ten ujja ez? Április ll-én húsvét ünnepe van, 
a midőn a népszabadság föltámadott;  fólszálla  a 
trón magas polczára s üle a koronás királynak 
jobbját a." 

1848-ban szép nap volt április 11-ike, ép 
oly szép 1898. április 11. Mind a két napon együtt 
ünnepel a király a nemzettel s ünnepi ajándékul 
sziveiket cserélik ki, hogy ez legyen záloga a 
kölcsönös hűség- és szeretetnek. 

Szép nap volt 1848. április 11-ike s örökre 
ilyen lesz alkotmányunk történetében, mert ez 
volt a magyar törvényhozás diadalának koronája. 
Át kell éreznünk, hogy e nap eseményei nélkül 
a mai szabadság épen oly kevéssé vált volna 
lehetségessé, mint a márczius 15-diki lelkesedés 
nélkül s bár ezt a napot, mint a magyar nem-
zeti érzelmek megszületésének napját szivünkbe 
foglaltuk,  az április 11-ikének történelmi jelentő-
ségét meg nem tagadhatjuk s méltónak kell tar-
tanunk a megünneplésre. 

Az 1848-diki újjászületés székelységünket 
is bilincsekben találta. Madéfalva  szomorú törté-
nete, Bukow vérengzése még máig is él a nép 
ajkán. A régi szabadság és természet szerint való 
nemes székelyből Bukow 1762-ben jogfosztott 
katonazsoldosokat csinált, meg volt fosztva  az 
önkormányzat jótéteményeitől s a német tisztek 
és német törvények járma alatt nyögött, vagyona 
és élete fölött  a német tiszt szeszélye bírásko-
dott, Bukow embertelen mészárlásai s a német 
katonák zsarolásai okozták az első székely ki-
vándorlást s tették hazátlanná a csiki és gyer-
gyói székelyek javát. A szabadság nagy eszméje: 

itt is lelkes visszhangra talált s lángra gyújtotta 

a sziveket. Azonban a lelkesedés fénye  mellet* 
sötét árnyként ott volt a reakezió szörnye is, 
mely a fegyverben  levő székely határőrökkel 
igyekezett elfojtani  a szabadság utáni vágyat. De 
a dicsőség eseményei, az elnyomottak és leigá-
zottak feltámadása  széttörte a fegyver  alá erő-
szakolt székelyek vas bilincseit is és visszanyerték 
elvesztett polgári és önkormányzati jogaikat. 

Végre eljött a rég óhajtott idő, mikor két 
testvérország újra ölelkezhetett. Hisz egy volt a 
bölcsőjök s egy lenne immár a koporsójok is, ha 
le kellene szállani a holt nemzetekhez. Ámde a 
költő szava szerint: 

„Jöhetsz, most már jöhetsz, vihar, 
Nem rettegjük már haragod! 
Két ország egygyé olvadott, 
Kétélil kard lett a magyar, 
Mely jobbra is vág, balra is vág. 

S te, lelkem, szállj a Királyhágón által 
Szórd el drága kincseidet, 
Ajándékozz meg ifjat,  öreget, 
Hadd gazdagodjék mindenik meg : 
De legszebb részét add a székelyeknek! 
Csókold meg a székely fegyvereket, 
S azoktól nyerj te hős erőt, 
Mely ugy tündöklik a világ előtt." 

A dicső korszakban szivek, testvérek, bará-
tok egyesültek s ezen egyesülésből erőt merített 
a nemzet; de erejének leggazdagabb forrásai  az 
alkotott törvényekben fakadtak  fel. 

Az 1848. április ll-én szentesitett törvé-
nyek főbbekben  a következők: Az országot fe-
lelős minisztérium kormányozza ; a követek nép-
képviselet alapján választatnak. Erdély Magyar-
országgal egyesittetik; az adózás, teherviselés 
mindenben közös; az urbériség, robot kilenczed 
eltöröltetik; földjének  minden lakos tökéletes 



Melléklet a „Csiki Lapok" április 20-iki 16-ik számához. 
hogy a törvényhozás által nemzeti ünneppé avatott, 
ápril ll-ike húsvét másodnapjára esett, midőn a 
tannl&k távol voltak, e hó 17-én tartott az 184». 
évi törvények szentesítésének félszázados  évfordu-
lója alkalmából emlékünnepélyt. Hint minden «1 
kalommal, valahányszor a hazafias  kegyelet adó-
jának lerovásáról van szó, jól eső örömmel látttfk 
tanuló ifinságunk  nemes felbuzdulásának  spontán 
megnyilatkozását, ngy ezúttal is csak elismeréssel 
szólhatunk a hazafias  kegyelet ujabbi manifesztálá-
sáról. A szentmise befejezte  után d. •». 11 órakor 
a tanári kar és tanuló ifjúság  a gimnázium rajz-
termébe vonult fel.  hol sokan jelentek meg a hely-
beli intelligens közönség sorából is. Az ifjúság  egye-
teme a sorrendet Kölesei „Hymnusu-ával kezdette 
meg, minek elhangzása után Szász Károly tanár 
tartott—szokása szerint — itt-ott humoros szólamok-
kal füszerzett,  de a nap jelentőségét igaz törté-
nelmi reminiscentiákkal megvilágító, emelkedett szel-
lemű alkalmi beszédet. Hazafias  dalokat adtak elő 
hegedűn: Jakabfl  Endre, Pitter Ferencz és Kerekes 
Károly; Sajó Sándor „ötven év" c/.imü költeményét 
vonzó előadásban szavalta Pitter Ferencz; Míhálo-
vich „Király hymnus"-szát, Korter Imre zenetanár 
mellett előadta az ifjúság  vegyes kara, végül a „Szó-
zatot" énekelte el a fiatalság  egyeteme, mit a kö-
zönség állva hallgatott s minden egyes előadást 
élénk tapssal jutalmazott. 

A b o r s z é k i á l l a m i i s k o l a a lakos-
ság részvéte mellett 12 pontban összeállított mű-
sorral iionepelte meg e napot. Szent mise hallgatás 
után a kaszinó nagy termében Köllő János áll. isk. 
gondnoksági elnök megnyitójában szép szavakkal 
eeselte a mai nap 60 éves történetét. Wild Károly 
tanító szakismerettel irt hatásos felolvasásával  nyi-
totta fel  a 48—49-i eseményeket. A tanulók taní-
tójuk vezetése alatt hazafias  dalokat énekeltek s né-
hányan szavaltak. Délben az öreg honvédek közada-
koaásból megvendégeltettek. Ehez járultak : Dr. Szíl-
vássy Jánosáé, dr. Tiltscher Edéné, Vild József  közs. 
biró 1—1 frttal,  Finta Imre, Puskás István 60—60 
krral, Köllő János, Ciímbalmas István, Finta Imréné, 
Mosonvi Mariska, Patka Venczel, Bajkó Gyula, Sik-
lódy Imre, Eisig Jakab, Vajna Kálmán, Márkovics 
Firman 50—50 kr, Kölló Jánosné, Vild Mihályné, 
Simon Lajos, Várterész Bogdán és Karácson István 
20 —20 krral; ezen kivül a fürdő  és üzlet igazga-
tósága 2 liter bort s 1 liter szeszt, özv. Fiilöp La-
josné 0 üveg sört ajándékozott. 

D i t r ó k ö z s é g e is megünnepelte április 
11-ikét. A polgári iskola díszterme ez alkalommal 
annyira megtelt, hogy a legtöbb jelenlevőnek szo-
rongania és izzadnia kellett. E kis kellemetlenséget 

föl  Bem vette senki, pláne mikor olyan gazdag és 
változató* műsor kárpótolta ezért. Takó JánoB ple-
lebános nyitota meg az ünnepélyt emelkedett mag-
vas beszédével. Uiána a Himnust énekelte a dalárda, 
melynek nagyon sok hölgy tagja volt. A siker 
oroszlán része ennek tulajdonitható, mert a szép ne-
met szép hang nélkül elképzelni nem is lehet. S 
ha már szép nemről és szép hangról van szó, Ádám 
Polixénát okvetetlenül föl  kell említeni, ki is Palá-
gyi Lajosnak alkalmi költeményét szavalta lelkesítő 
hangon. Ámbár sok elvont, mély gondolat rejlett e 
költeményben, megérthette mégis mindenki oly ér-
zés teljes volt a szavalat. A honfi  dal váltotta ezt 
fel,  melyet Vértes Lajosnak lendületes, tartalmas 
alkalmi felolvasása  k ivetett. Az emelkedett hangu-
lat, gyönyörű stílus, a szónoklás, figyelem  keltő 
előadás méltán emelték az ünnepély fénypontjává  e 
felolvasást.  Énekek és szavalatok következtek még 
ezután, és Hunyady induló eléneklésével fejeződött 
be az ünnepély. 

G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s i polgári iskola 
Április 11 -ét mult szombaton tartotta meg szavala-
tokkal és énekekkel egybe kötve. Az ünnep fontos-
ságáról Kálmán István tartott szép felolvasást. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Az igazságügyroiniszter Weér 

György csik-szeredai kir. törvényszéki bírót a maros-
vásárhelyi ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte ki. 

— Olti Mózes marosvásárhelyi tehetséges 
gymnasiumi pap-tanár közelebbről tette le utolsó 
vizsgáját Kolozsváron. Olti mint az internátus köz-
vetlen felügyelője  és mint tanár néhány év óta 
igen munkás tagja a gymnasiumi tanári karnak. 
Mint halljuk kinevezése, illetőleg véglegesítése a 
jövő tanévre várhat*. Gratulálunk a jeles tanárnak 
és további működéséhez is sikert kívánunk. 

— Hymen. Kelemen Elek, gyergyószent-
míklósi telekkönyvvezetői tisztviselő, folyó  hó ll-én 
eljegyezte Gyergyó-Szentmiklóson Hozó Pál, köz-
tiszteletben álló tanító kedves leányát, Mariskát. 

— A madéfalvi  emlék ügye. A madé-
falvi  emlék felállítása  munkában van. Hogy az 
arra begyült összeg s az eddig tett kiadások fe-
lölt egy időleges számadás helyesen eszközölhető 
legyen, felkéretnek  minden rangon és renden levők, 
hogy a kezeiknél levő gyűjtő iveket, esetleg a 
gyűjtött pénzmennyiséggel együtt folyó  évi április 
hó végéig a „Csiki Lapok" kiadóhivatalába be-
küldeni szíveskedjenek. Az egyénenkénti felhívás 
egyelőre azért mellőztetett, mert nyomtatványok, 
levelezések és postai kiadások által az alap terhére 
tetemes költséget okozhatna. Csik-Madéfalva,  1898. 
márczius 30 án. B e n e d e k I s t v á n , elnök. 

— Halálozások Konlz József  földbirtokos, 
volt cs. és kir. százados folyó  hó 17-én d. u. 1 / t4 
órakor életének 68-ik, boldog házasságának 32-ik 
évében elhunyt Csik-Szépvizen. Bült tetemei folyó 
hó 19 én d. u. 3 órakor helyeztettek nagy részvét 
mellett örök nyugalomra a szépvizi baviboldog-
asszony kápolna sírkertjében. Nyugodjék csendesen. 
— Dr. Szilvássy Jánosné, báró Scüweickhardt, 
Weisskircb OttilU lovagnő élete 54- ík, házasságá-
nak 22-ik évében rövid szenvedés után folyó  bó 
19-én Borszéken elhunyt. A köztiszteletben állott 
uri hölgy temetése nagy részvét mellett 14-én volt. 
Teteme fölött  Takó János, ditrói plébános, mon-
dott szép és megható gyászbeszédet 

— Tanító választás. Csik-Jenőfalván  a meg-
ürült tanítói állásra az iskolaszék mult bó 3-án 
egyhangúlag Paláncz Sándor dántalvi tanítót vá-
lasztotta meg, mely állásra Püspök ur ő nagyméltó 
sága altal ki is neveztetett. Nevezett tanító folyó 
hó 2-án foglalta  el uj állomását. Huszonkét évig 
szolgálta a népnevelés ügyét Dánfalván,  a mellett 
a gyümölusészet lelkiismeretes terjesztéséért is állan-
dóan fáradozott. 

— Meghívó. A csiki róm. kath. tanitó-egye-
sület felesi  ki fiók-körének  folyó  évi május hó 3-án 
Csik-Karczfalván  tartandó gyűlésére a fiók  kör t. 
tagjait és az érdeklődő tanügy barátokat tisztelettel 
meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Délelőtt 8 órakorSzt. 
mise hallgatás. 2. Gyakorlati tanítást tart Ferencz 
József  helybeli tanító. 3. Elnöki megnyitó beszéd. 
4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása.  6. 
Felolvas: Puskás Tamás. 6. Szaval: Imecs Mózes 
7. Indítványok. 8. A gyakorlati tanítás zártkörű 
bírálata. Csík-Szenttamás, 1898. ápril 14-én. Fe-
rencz János, elnök. Rádiily Benjámin, jegyző. 

— A gyergyó-szentmiklósi Hylaria 
daloskör fellépte.  Egyházi szertartásukat a 
szép énekek nagyban emelik; ily lélekemelő hatása 
volt azon szép énekdaraboknak, melyekkel a Hy-
lárU Gyergyó-Szentmiklóson az örm. szertartású 
templomban Kricsa Péter vezetése alatt az ájta-
tosságban közreműködtek. A férfi  és női kar az 
egész misét betöltöték szebbnél szebb énekekkel, 
melyeknek sikere az énekkarok kiváló tehetségé-
ről és odaadó szorgalmáról tanúskodik. 

— „Halál a korosma asztal mellett', 
czimü közleményünkre vettük a következő helyre-
igazítást : Veress Márton csiksztsimoni lakós csak-
nem 30 éven keresztül ugy politikai, mint egyház-
községét, majd mint előljáró, majd mint főmegye-
biró lelkiismeretes hü9éggel szolgálta; tehát ngy 
fellebbvalóinak,  mint a népnek teljes bizalmát és 
becsülését bírta. E mellett utolsó órájáig munkás 
családfő,  gondos atya volt ki minden tevékeny-
ségét családja boldogitására szentelte. Ezt bizonitja 
az is, hogy fáradságot  nem ismerve, 68 éves ere-
jét túlbecsülve f.  hó 2-án a távol Csik-Sztgyöi gyre 
gyalog ment vásárra, onnan gyalog is jött vissza. 
A vásár zajától és a hosszú ut fáradalmaitól  ki-
merülve, igaz, hogy visszajövet betért egyik szt.-
simoni rokonához pihenni, s ott a házigazda szí-
vességéből a szokásos kínálást elfogadta;  dehogy 
a „korcsma asztal" okozta vona halálát, azt ép 
ugy nem lehet állítani, mint a hogy bizonyos az 
is, miszerint a kimerültség és felhevülés  nálánál 
sokkal fiatalabb  egyénnek is okozhat bárhol „sziv-
szélhüdést." Temetése sem a „ritkán józanok" te-
metése volt, hanem az elhunyt népes családja, ki-
terjedt rokonsága és szép közönség részvéte mel-
lett történt meg t. hó & én. Hagyjuk, hogy nyu-
godjék csendesen! 

— Meghalt az ú tban . Gyergyó-Alfalvi 
Démén János fnvaros  ember Szászrégenbői jött hasa 
felé  szekerével s az útban meghalva találták a 
szekere mellett. Megbokrosodott lóvai elkapták s 
a mint fékezte  őket, a lóvak közé esett oly sze-
rencsétlenül, hogy halálát lelte. 

— Öngyilkos ember. Erszéni János gy.-
alfalvi  gazdaember e bó 3-án este 8—9 óra között 
az ndvaráo egy 9zinben felakasztotta  magát. Már 
10 éve betegségben szenvedett és mindig búsko-
mor volt; ehhez járult, hogy Gy.-Szentmíklóson 
eladott egy ökröt s ennek árát. elvesztette s a ket-
tős keserűség öngyilkosságba kergette. 

— Hidak javí tása. A marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara tudatja, hogy a héjjas-
falva  gyimesi áll. közút 119—129 km. szakaszán 
levő 86 — 112 számú, valamint a kolozsvár-szász-
régen-tölgyesi kőzut 209 —217 km. szakaszán levő 
62 és 75 sz. hidak helyreállítása előbbire 2323 frt 
93 kr, utóbbira 1393 frt  28 kr. erejéig engedé-
lyeztetett. Ajánlatok f.  évi ápril 2ő-én d. e. 11 óráig 
csikmegye áll. építészeti hivatalhoz adandók be. 

— Ruházati czikkek szállítása. A ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, 
hogy a tn. kir. áll. vasutak igazgatósága altiszti, 
kezelő- és szolga személyzetének 1898—1903 évi 
rnhaszükségletét nyilvános pályázati utján biztosítja. 
Ajánlatok f.  évi ápril 28-án déli 12 óráig nevezett 
igazgatóság anyag és leltár beszerzési osztályá-
hoz adandók be. 

— Több nő, min t férfL  A férfi  és női 
nem aránya Magyarországon ugy áll (Horvátor-
szág és a katonaság nélkül), fogy  1000 férfira 
esik a valóságos polgári népességnél 1031 nő, a 
mi aránylag kedvező, mivel a legtöbb európai ál-
lamban a nőfölösleg  ennél nagyobb. Norvégiában 
pl. 1076, Svédországban 2065, Angliában 1060, 
Svájczbau 1055, Ausztriában 1044, a német bi-
rodalomban 1040 stb. — Ellenben kedvezőbb 
az arány ezeknél: Oroszország 1016, Franczia-
ország 10°7. Olaszország 995, Bulgária 964, 
Szerbia 947 stb. Megjegyzendő, hogy Horvátor-
szágban is kisebb a nők száma, ott 1000 férfira 
991 nő edik. Egyébiránt Magyarországban a hely-
zet rosszabbul, a mennyiben 1880-ban még csak 
1018 nő esett 1000 férfira  s 1890-ben már 1031. 
Ajánlatos tehát, hogy a nők mentől kevesebb ko-
sarat osztogassanak. 

— Az ős-Budavár aljában elterülő székely anya-
város, Székely-Udvarhely, évtizedeken keresztül nélkü-
lözte a sajtó áldásos hasznait. Már négy év óta hiven 
teljesiti e nemes hivatást Udvarhelyvármegye hivatalos 
lapja a „Székely-Udvarhely", mely az udvarhelyvánne-
gyei községi és körjegyzők egylete s az általános tanitó-
egylet hivatalos közlönye is lévén, hetenként nemcsak 
Udvarhelyvármegye minden községében, de az ország 
nagyobb várjsaiban is olvassák, irodalmi színvonalon 
állo rendes rovatain kivül — melyek toisután városi i s 
vármegyei közérdekű eredeti közlemények — minden 
megyei pályázati, versenytárgyalási és közérdekű hir-
detés e lapban jelenik meg s igy nemcsak ac udvar-

birtokjoggal ura ; az uriszékek megszűnnek; az 
ősiség eltöröltetik, nemzetőrséget állítanak; a 
sajtó szabad; az eddigi kanczellária Bécsben, a 
kir. helytartótanács és kamara Budán eltöröltetik. 
E törvények lettek az uj Magyarország alapjai; 
de a történelem tanúbizonysága szerint a nagy 
eszmék diadala sírokon visz keresztül; a vérke-
resztséget föl  kell vennie s csak a fegyver  adhat 
életet a nagy eszméknek. Magyarország szabad-
ságáért is megzendült a „Talpra magyar," sikon-
gott a harczi kürt ; megszületett a szabadság-
harcz. Aí ország a nagy eszme templomává lett, 
melynek Szent oltára volt a hazafiság,  fénylő 
gyertyalángjai a lelkesedés, orgonája a harczi 
kürt- és ágyu-szó, imája egy nemzet fohásza  a 
szabadságért. 

Történelmünknek legkimagaslóbb részei közé 
tartozik a másféléves  szabadságharcz; emlékeinél 
a késő kor gyermekének szive is meg fog  dob-
bani. Hős legendája lesz a magyarnak a nagy 
idők története, melyben oly gyorsan váltják fel 
egymást ábránd és való, remény és csalódás, 
testvérszeretet és testvérgyülölés, összetartás és 
széthúzás, a világot elragadó dicsőség — és vég-
telen szomorú bukás Világosnál. 

De az eszme nem hal meg, ha be is han-
tolják, feltámad.  A 48-as eszmék. 18tí7-ben fel-
támadtak, nem a sírból, hanem a bölcs és jó ki-
rály szivéből. ,Ez az év a király és nemzet ölel-
kezése vşlt. És ezóta a pártviszály és osztály-
harezok hullámai között egy van, mi magasan 
és sértetlenül fennáll,  0 Felsége királyi szemé-
lyének nimbusza, még azok a szerencsétlen el-
tévedt emberek is, kik az Alföld  térségén kitár-
ják mellüket a szuronynak, azt mondják, hogy 
Rudolf  trónörökös köztök jár s a király velük van. 

Igen velünk van a király minden jóban, üd-
vösben, ő népének legjobb atyja. Velünk van 
április ll-én, a föltámadás  szent ünnepén, hogy 
szeretett népével megünnepelje a szabadság, 
egyenlőség és testvériség föltámadásának  60 éves 
ünnepét. Adjon a Mindenható nekünk sok ily em-
lékezetes napot és éltesse sokáig a jó Királyt 1 
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helyvármegyeleknek, de bármely vármegyében is érdekes 
olvaamáayt nyújt. £ lap minden hirdetés közlésére al-
kalmas s nincs eset reá, hogv a siker elmaradjon; ezt 
bizonyítják az évszámos hirdetések is. Előfizetési  ára 
negyedévre csak egy frt.  Községeknek, papok-, tanitók-, 
községi elöljárók-, kisiparosok- és szegényebb gazdáknak 
egész évre 3 frt.  A tanitó-egylet tagjainak, községi és 
körjegyzőknek egész évre 2 Irt 50 kr. Előfizetések  és 
hirdetesek a „Székely-Udvarhely" szerkesztősége és ki-
adóhivatala czimre küldendők, honnan mutatványszám 
is bárkinek ingyen és bérmentve küldetik. 

— Magvar oaztálysor «játék sorsjegyeket ere_ 
deti árakon ad el a Pesti magyar kereskedelmi bank 
váltó-üzlete, Budapesten. Az itt vásárolt sorsjegyekre 
esett a legtöbb fő-  és melléknyeremény. Ezen intézet 
csak a tőle vett és a czégével ellátott nyerösorsjegyeket 
váltja be. A sorsjegyeket utánvéttel is küldik. Mielőbbi 
megrendelés már azért is ajánlatos, mert a kereslet 
rendkívül uagy. 

— Fövároai újdonság. A ki ezelőtt néhány évvel 
járt utoljára Budapesten, ma bizony alig ismerné meg 
rohamosan fejlődő  fővárosunkat.  A szomorú emlékű 
újépület utolsó falmaradványait  most bontja felvidéki 
tótjainak csákánya, másutt egész házsorok tűntek el, 
helyükbe pompás modern paloták emelkedtek s különö-
sen az óriás forgalmú  Kerepesi-ut, melynek apró rozzant 
házikói bántották valaha a keleti pályaudvaron Buda-
pestre érkezők szemét, épült ki már csaknem teljesen 
teljes pompában. De nemcsak épitkezési szempontból 
haladt a Kerepesi-ut oly csodálatos rohamos módou, 
kereskedelmi haladása sem maradt amannak mögötte s 
a ki megtekinti például a Népszínház átellenében épp 
most megnyílt „ P á r i s i n a g y á r u h á z a t J , mely a 
Kerepesi-ut 38. számú külön e czélra épült nagy sarok-
palota összes földalatti,  földszinti  és elsőemeleti helyi-
ségeit foglalja  el, ugyancsak bámulni fog  a műipar kin-
cseinek ezen minden eddig létezettet háttérbe szorito 
halmazatán A legszerényebb, valamint a legtulzóbb 
igényeket egyformán  kielegitő ezer meg ezer a száma a 
mindenfajta  aiszmü, játék, porczellán és bőrárunak, lám-
páknak, vasbutoroknak, a férti-divat  czikkeknek, az üveg-
féléknek  s a jó isten tudja milyenféle  és fajta  áruknak, 
melyek mindegyike számára külön osztály van berendezve. 
Az egész rengeteg üzlet, mely néhány milliónyi értéket 
tartalmaz és melynek több mint 200 főnyi  szemelyzetéből 
egy fél  zászlóalj kitelnék, a hires párisi rBon Marché" 
mintájára és elvei szerint készült és összes osztályainak 
megtekintésére egy nap aligha volna elég. Az az ország, 
melynek kereskedelmi vállalkozó szelleme 2—3 évtized 
alatt emnyire tudott fejlődni,  az határozottan halad felül-
múlhatatlanul a boldogulás czélja felé! 

— Egy okleveles székely gépész állást 
keres az idei cséplésre. Czim megtudható a kiadó 
hivatalba. 

K O M l A Z D A t l i G én I P A R . 
Ültessünk gyümölcsfákat 

A gyttmölcsfák  a földbirtok  értékét jelentékeny 
száxalékkal emelik, de természetesen csak azon eset-
ben, ha nem pusztán diszfil  szolgálnak, hanem éven-
ként, vagy legalább legtöbbször bóterraést is hoznak 
a gazda számára. A gyümölcsfák  évi hozamának 
mennyisége ugyan sok tekintetben függővé  van téve 
aa időjárástól, mindazonáltal leggyakrabban az em-
ber gondozásának éB kellő szakértelmének hiányából 
származik a várt eredmény elmaradása. E mellett 
nagyon sok fiatal  fa  pusztul el évenként, melyeket 
kevés ügyességgel meglehetne menti ni. Nem kevés 
azon kertes-gazdák száma, kik háromszor-négyszer 
voltak kénytelenek gyümölcsösnek Bzánt területeket 
nem osekély költséggel újra meg újra benépesíteni. 
Mások ismét nem látják igazolva a gyümölcsfák  ül-
tetésének előnyös voltát birtokukon, mert fái,  bár 
gyönyörűen virágoznak : vagy fölötte  keveset, vagy 
épen nem is hoznak termést évek Borán át. Akár 
hány atyánkfia  kedvét veszíti e körülmény miatt a 
befásitás  további folytatására.  S látván, hogy mig 
ar. ó kísérletezése sikertelen marad, addig a köze-
lebbi vagy távolabbi kertek fái  pompás gyümölcscsel 
jutalmazzák a reájok fordított  gondot és anyagi ki-
adást : utoljára is azon szomorú vigasztalással igyek-
szik magát megnyugtatni, hogy az ó kertjének ta-
laja nem kedvező a gyümölcsös létesítésére, pedig, 
ha oaak nem túlságosan köves, avagy vadvizeB, min-
den talaj alkalmas lehet e czélra. 

Most, midőn a faültetés  szezonja elközeledett, azt 
hiszem, nem lesz érdektelen, ha a vázolt bajok for-
rására rámutatok s a kertes-gazdák javára a faültetés 
• általában a fásítás  helyes módjára nézve egyet 
mást e becses lap hasábjain elmondok. 

Hogy hamarább és világosabban végezhessünk 
at ügygyei, vegyük pontonként a tévedések feltün-
tetéeet. 

1. Sokan az ültetéssel ölik meg a gyümölcs-
fákhoz  kötött reményük teljesülését. Tudva levő 
ugyanis, hogy vármegyénk területének talaja álta-
lában kötött-agyagos. És ennek daozára alig főző-
fazék  nagyságú gödröt ásnak az ültetendő oltvány 
részére; e kis lyukba saorongatják be a fáoska 
gyökereit kora tavasnzal. Aztán a mint melegedik 
az idő, a kevés, frísen  felhányt  föld  száradni kezd. 
A gödör szélein repedés támad, azon benyomul a 
levegő és melegség a gödör kemény falain  fekvő 
gyökér végekre és ennek folytán  a gyökerek nem 
hogy tovább terjeszkednének, hanem megszáradnak. 
Osak a gödör kösepén levő gyökerek tarthatják még 
sinlődő életében kevés ideig az igy ültetett fát.  A 
gödör kemény falában  a gyenge gyökérsaij különben 
•em fogautoshatik  meg, hanem mint egy üst falánál 
megakad a növés. A gyökér növésének visszamara-
dása miatt a fácska  fokozódó  táplálékhoz nem juthat 
a betegség támadja meg aa ültetés évében. 

Leghelyesebb, ha aa oltványnak, bármilyen 
flatai  U legyén u , legalább egy négysiögméternyi 

területü gödröt ásunk négyszög alakban s ha nem 
köves, vagy nem nagyon vizes a talaja, legalább 
60 — 70 cm. mélyen háuyjuk ki a földet,  megtölt-
vén, azt iámét puha földdel.  E széles gödörnek, ille-
tőleg a beléje rakott földnek  közepén egészen ké-
nyelmesen elhelyezhető a fa  gyökere s még pár 
tenyérnyi puha föld  marad a gyökér vége és a gödör 
fala  között, tehát lesz hova nyújtózkodjanak a ser-
kedező finom  gyökér szálak 1—2 évig is. És mire 
a fal  oldaláig érkeznek, akkorra már a téli fagy 
tovább puhította a falak  oldalait, de meg is levéu 
már a puha földben  erősödve a gyökér, a a gödör 
földjéből  megfelelő  segítséget nyervén továbbra is : 
könnyebben terjedhet tova az ásatlan talaj részben. 
Hogy az emigy is netán bekövetkezhető gödörszél 
hasadásának eleje vétessék, tanácsos az elültetés s 
erős megöntözés után pár cm. vastagon a gödör 
felületét  a még kevéssel távolabb is szeméttel be-
takarni, igy a nedvesség jó sokáig vissza lesz tartva 
s a gyakori öntözés terhétől megszabadulunk. 

Az öntözéssel ültetés alkalmával különösen 
nem tanácsos fukarkodni.  A jelzett nagyságú gö-
dörbe 4—6 kártya viz épen nem túlságos. 

2. áunyit minden valamire való gazda ma már 
tud, hogy a fa  tövének nem szabad mélyebbre ke-
rülnie a földbe,  mint a mily mélyeu eredeti helyén 
állott, t. i. csak a gyöktőig; a fel  nem ásott talaj 
felszínével  egy vonalban. 

Ez igy helyes is volna, ámde a mint tudjuk, 
a puha föld  bizonyos idő múlva alább Bülyed s ma-
gával viszi a fát  ÍB. Azután a fa  töve körül (a gödör 
felületén)  származott mélyedés megtelik földdel,  mi-
nek következtében a fa  tövéből egj rész föld  alá 
kerül. A föld  alá temetett törzs rész héja rothadás-
nak indul, nyavalyás lesz a fa,  elvész, vagy ha 
megnő is, általában meddő marad. 

Hogy e kicsinységnek látszó, de a fára  vég-
zetes lépés kikerülhető legyen, annyira töltsük Tel 
a gödör egész felületét  földdel,  hogy a fa  töve, a 
fel  nem ásott földszin  felett  20 czentiméter magasan 
álljon, mert ily eljárás mellett, midőn a föld  leroskad, 
a fa  épen a rendes állásba jut. Ha igen mélyeu van 
valamely fa  ültetve, hogy ki ne kelljen ásni újra 
ültetés végett, a föld  alatt levő törzsrész külső zöld 
héjának vékony felületét  leszokták éles késsel hán-
tani, miáltal ama vész is gyökeret fejleszt.  Ezt a 
műtétet azonban a helyes ültetéssel kikerülni taná-
csosabb. 

8. Nagy gondot fordítson  a faültető  arra is, 
hogy ültetés előtt közvetlenül a vastagabb gyö-
kerek végeit rézBUtasan lefelé,  (belülről kifelé  őzláb 
alakban) éles késsel megnyesse, megsimítsa, mert a 
fa  kezdetben ezen sebek révén (callus) szívja fel 
táplálékát. E fris  és sima seb nélkül ismét pusztulás-
nak indulna a fácska. 

4. Az elmondottakon kivül van még egy, eléggé | 
nem kárhoztatható tévedés, mely a fa  jövedelmező-
ségét akár hányszor már jó előre lehetetlenné teszi 

E pontra különösen is felhívom  az érdeklődő 
t. olvasó figyelmét,  mert e tekintetben igen sokan 
követnek el hibát saját kárukra. 

Ugyanis sokan — s ez osaknem általánosan 
szokás — minden előleges körültekintés nélkül, ugy-
Bzólva vaktában ültetnek gyümölcsfát.  Ez nem helyes, 
mert mint tudva van, uémely talaj száraz, másik 
nyirkos, vagy nedves természetű. 

Épen igy a gyümölcsfajok  természete sem 
mind egyeulő. Némelyik faj  (alma, körte) csak nyir-
kos, vagy nedves talajban hoz megfelelő  termést. 
De vannak olyanok is H pedig finom,  jó gyümölcaös 
termófák,  melyek száraz testű földben  ia vígan te-
uyésznek ós gazdagon fizetnek,  A ki mindezen saját-
ságokat figyelmére  nem méltatja és száraz testű 
talaját netán nedves talajt kívánó fajokkal  ülteti be. 
bizony ellehet rá készülve, hogy évenként virágba 
borult fái  vajmi kevés hasznot fognak  mutatni ré-
szére. Csak a talajnak megfelelő  természetű gyü-
mölcsfákat  ültessen tehát, a ki örömét is látni 
óhajtja fáradozásának.  Gyümölcsfa  kiosztásnál mint 
faiskola  kezelő, mindig megszoktam kérdezni, milyen 
talajba szándékozik a vevő gyümölcsfáját  elhelyezni. 
Hogy mely gyümölcsfajok  kedvelik kizárólag a ned-
vesebb talajt és melyek díszlenek jól az ezzel ellen-
kező természetű földben,  arról beszélgessünk más 
alkalommal. 

(Ditró.) Józsa  Sándor. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAXAB MÁRTON. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö B É B Ő L * . ) 
Cslk-Szersda város építési viszonyairól is 

fejlődéséről. 
Első sorban törvényes közegek vannak hivatva 

arra, hogy csakis vizsgázott szakértők, vagy pedig 
az 1884-ik évi ipartörvények értelmében jogosultak, 
a kik már megelőzőleg gyakorolták s azt okmá-
nyokkal igazolni tudják, vállalkozhassanak; igaz 
ugyan, hogy Caik-Szereda városában az építés most 
vett lendületet s éppen ezért szükségesnek vélem, 

•) Ac e rovatban kazlaitokért az aláíró felelős. 
Sierk. 

hogy a hivatott közegek intéskedjenek és szigorú 
büntetés terhe alatt tiltsák be azoknak a kontár 
vállalkozóknak az építés vállalatot és épités felügye-
letet. a kik a fenut  emiitett jogokkal nem rendel-
keznek; mert ha e kontár vállalkozókat nem ellen-
őrisik, Csik-Szereda város építési fejlődése  teljesen 
tönkre lesz téve ; első sorban azért, mert a nevezett 
kontár vállalkozók igen természetes, az építési hely 
felméréséhez,  az újonnan épülendő épület leterve-
zéséhez, az épülethez szükséges költség-jegyzék 
szerkesztéséhez, az épület egészségügyi, tűzrendé-
sze ti, hordképességeihez s a technikai kivitelekhez 
képesítéssel nem bírnak, már pedig egy ilyen fej-
lődő város, mint Csik-Szereda is, mint megye szék-
helye, az igények megkövetelik, hogy a uiai modern 
épitkezési viszonyok vitessenek keresztül s addig is, 
a mig egy helyesebb épitési szabályrendelet létesít-
tetnék, a jelen épitési szabályrendelet paragrafusai 
tartatnék be szigorúan, még pedig a 4-ik paragrafus 
a), b), c) pontjai ne hagyassanak figyelmen  kívül,-
mint eddig; mert az építésnek az a), b), c) alatt 
foglalt  pontjaiban meghatározott részlet tervek, az 
épités egyik főkelléke,  a mely nélkül ugy az épít-
tető, mint a hivatott vállalkozó, a Ieguagyobb kelle-
metlenségeknek vannak kitéve s ezzel kapcsolatosan 
a városi szakértő épitési bizottság sem tud szabályo-
san eljárni s arra engedélyt adhatni s igy az épités 
folyama  alatt, — a be nem kívánt tervek hiányá-
ban, — a felügyeletet  sem gyakorolhatja, a mit 
pedig a város jövője érdekében szigorúan kellene 
ellenőrizni; azon esetben, ha a már emiitett jogo-
sított szakértőkre bizatik, építtetők által az épités, 
azaz építtetőnek hasznára, a városnak pedig elő-
nyére válnék, továbbá a kontár vállalkozók által az 
államkincstár és a város is meg vau rövidítve, mert 
igen természetes, mint jogtalan vállalkozók, igen 
csekély, csakis napszámos munka adót fizetnek  ; de 
leginkább figyelemre  méltó a jelen épitési szabály-
rendelet 10-ik paragrafusainak  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 
pontjai OBak betartása, inert azon eBetre, ha jogtalan 
vállalkozó működik közre, felelősség  uem terheli, 
már pedig a nem tudás és szakértelmetlenség követ-
keztében gyakran fordulnak  elő aggodalmas állapo-
tok, mint például állvány lezuhanás, épület össze-
omlás, vagy bármi okból az építésnél előfordulható 
szerencsétlenség történik, senki más felelősségre 
nem vonható, mint az építkezések ellenőrzési elnöke, 
a mi éppen uem méltányos, hogy egy tudatlan és 
jogtalan vállalkozóért más büntettessék; tehát ugy 
az ipartörvények, mint a városi épitési szabályren-
delet szigorú betartása volna mindenek felett  szük-
séges, merta fenn  emiitettek elhanyagolása csakugyan 
évtizedekre visszaveti a város fejlődését  és ha-
ladását. 

Vár&dy  Károly, 
epitész. 

Gyergyó-Szentmiklós főutezájának  két 
templom közötti része az itt-ott kiálló kövek és víz-
mosáshoz hasonló gödrök miatt majdnem járhatatlan, 
de többi részei is igen sok kívánni valót hagynak 
fenn,  a mi bizonyára csak azért kerülte ki eddig az 
elöljáróság gondos figyelmét,  mert előbb emiitett 
irányban egyik tagja sem lakik. Ennél azonban sok-
ká) aggasztóbb, a személy- és vagyonbiztonságra is 
kiható azon gyakran előforduló  eset, hogy az utozai 
lámpákat épen a legsötétebb, esős estéken uem gyújt-
ják meg, különösen, ha azon nap, még hozzá ünnep 
is, mint pl. húsvét napján, minek folytán  jó sze-
rencse, ha gyufa  világa mellett a község közötti 
vízen levő pallókat megtalálja az este 8 órakor haza-
térő s még nagyobb szereuose, hogy az utcza-hosszat 
ordítozó részeg legények lábáról le nem ütik. Az 
elöljáróság mindezeket talán (?) orvosolhatná. 

Sz. 171/1898. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 8176-1897. 
számú végzése által Sebestra J. czég javára Ber-
kovits Gábor v. állomási f3nök  ellen 135 frt  40 
kr tőke, ennek 1896. évi ápril hó 19-ik napjától 
számítandó 5°/« kamatai és eddig összesen 75 frt 
80 kr perköltség követelés erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 
és 822 frtra  becsült bútorok, zongora, kocsi és 
lovakból álló ingóságok nyilvános árverés ntján 
eladatnak. 

Mely árverésnek a sepsi szentgyörgyi kir. járás-
bíróságnak 12663/1896. száma kiküldést rendelő 
végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csík Gylmes-
bfikkön  a vasúti állomáson leendő eszközlésére 
1898-ik évi május hé 9-ik napjának délután I 
érája határidőül kitflzetik  és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi ápril hó 18. 
Szőllősy Ferencz, 

kir. bír. végrehajtó. 
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3—3 Nagy-Raktár 
kitűnő minőségű és első-

rendű bűkkfaszénból 

Jakab ésTrsa. fióküzletében 
(Piacz-utcza, a köhid mellett.) 

- A j r a l z : 

1 zsák (öt véka) vételénél â 40 kr. 
10 zsákon felOI  â 36 kr. 
1 métermázsa 1 frt  75 kr. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 

Hirdetmény. 
Csik-Taplocza község képviselősége a templom 

előtti kerítés felipitését  az iskola épületen és a 
templomon eszközlendő átalakítás és javítási mun-
kák teljesítését elhatározta 4310 frt  27 kr költség 
erejéig. Melynek árlejtés ntjáni biztosítása folyó 
évi ápr 23-áa délután 2 órakorra TaploczA község 
házába kitüzetik. 

Felkéretnek vállalkozni kívánók, bogy B°/0 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatukat az irt nap 
délelőtt 10 órájáig Taplocza község elöljáróságához 
annál is inkább adják be, mert a később érkező 
ajánlatok figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A feltételek  és műszaki leírások a jegyzői 
iródán a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Ugyan azon nap délelőtt 8 órakor Tarhavas 
Alsó és Felső-Szlatina nevii havasok nyilt árverésen 
bérbe adatnak : a melyekre vonatkozó feltételek 
szintén a jegyzői irodán tudhatók meg. 

Csik-Taploczán, 1898. ápril 9-én. 
Bálint Ferencz, Balázs Dénes, 

biró. 2—2 jegyző. 

Szám 9294—1897 
polg. 

Hirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira 
Csik-Csicsó község határában kisajátított ingatla-
nokra nézve a kir. ítélő táblának 1897. deczember 
14-én 2518—1897. p. sz. végzésével uj becslés 
rendeltetvén el, ennek foganatosítása  végett határ-
napul 1898. évi május hó 2-ik napjának d. 
e. 9 Óráját Csik-Csicsó község házához kitűzte, 
hol a becslő bizottság megalakítása fog  eszközöl-
tetni s azután a helyszíni eljárás foganatosíttatni. 
A most kitüzöLt határnapra a kisajátító nevében 
a m. kir. államvasutak igazgatósága, az esetleg 
távollevők és ismeretlen tartózkodásnak részére 
gondnokul kinevezett Nagy Sándor ügyvéd helybeli 
lakos, továbbá a kisajátítási összeírásban foglalt 
tulajdonosok, nemkülönben a többi telekkönyvi 
érdekeltek hivatalos felzetekeu  egyenként külön 
megidéztettek. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, bogy elmara-
dásuk a kártalanítás fölötti  érdemleges határozat 
hozatalát nem gátolja és bogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szeredán, 1897. deczember 31-én. 

Gyárfás,  s. k. Bocskor, s. k. 
elnök. 2—3 jegyzi. 

Szám 266—1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrebajtatónak ditrói özv. 
Szabó Lajosné Gáspár Anna végrehajtást szenvedő 
elleni 6« frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék (a 
gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, Ditró község határán fekvő  ditrói 234. sz. 
tjkvben foglalt  488., 489. hrsz. a. 150 frt,  43l3/2. 
hrsz. a. 33 frt,  6648 hrsz. a. 13 frt,  9337. hm. 
a. 34 frt,  11696. hrsz. a. R frt,  18039. brsz. a. 
12 frt,  18423. hrsz. a. 22 frt,  29674. hrsz. a. 
24 frt,  30376. hrsz. a. 72 frt,  30378. brsz. a. 9 
frt,  32217., 32218. hrsz. a. 42 frt  becsértékű egész 
ingatlanokra az árverést a fennebb  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi junius 
hé 2-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/(-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t,-cz. 49. §-ában jelzett árfolyammal  szá-

mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avngy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi január hó 
28-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 1546. 

Pályázati hirdetmény. 
Kászon-Al-Feltiz és Impér községekből álló 

körjegyzői körben Kászon-Altiz székhelylyel rend-
szeresített segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek. 

J a v a d a l m n i s a : 
1. A községektől 100 frt. 
2. Belügyminiszter ur ő nag) méltóságától 200 frt. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. I. t.-cz. 6. §. értelmében 
felszerelt  kérvényeiket hozzám bezárólag folyó 
évi április hó 26-ig annyival inkább adják be, 
mivel a később érkező kérvények figyelembe  nem 
vétetnek. 

A megválasztandó segédjegyző az anyakönyv-
vezető helyettesi teendőket is köteles végezni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától  : 
Csik-Szentmártonon, 1898. április 3-án. 

Bartalis Ágost, 
főszolgabíró. 

A kolozsvári m. kir. Állami vető-
magvizsgáló állomás által megvizs-
gált és arankamentesnek talált sa-
ját termelésű, legszebb vörös virága 

kilóját 50 krajczáron árusit 
Cziffra Ferencz és Fia czég 

Gyergyó-Szentmiklóson. 1—2 

2 - 3 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás ut ján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két Vi literes üvegekkel portomen-

tesen 2 frt  80 kr, u tánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

T l i e i l F r i g - y e s 
gyógyszertárában 

2-10 Csik-Szépvizen. 

asztali-, p i c a j e - és n e i s M 

ÁRJEGYZÉKE. 
Borok megnevezése 

Hordók-
ban bek-
tolite-

j renként 
írt kr 

1 literes 
palaci-
kokban 

i r t | k ? 

0 6 lit. 
palaca-
kokbaa 

Irt | kr 

Asztali 18% évi 24 _ 
Finom asztali 1895 '-<) — — • - — 

Pecscnvc 1892 28 - — 42 — Marosmenti 1 HÍM 1 32 — — 4tí — 
— 

Schiller (piros) 189(i 20 — — 38 — 
— 

Tramini 1890 52 — — <>2 , — 32 
Bakator (magyarádi) 1888 47 — (>2 — 32 
Olasz Rizling 1888 47 — — <>2 — 32 
Leányka . . . 1890 02 — 72 — 3ü 
Bózsamáli Lünbárdt 
Ferencz pUspök ha* 
gvatékából . . 18ÍH) 32 — ' — 4o — — 

Rizling Lünbárdt Fe-
rencz püspök bagya-
tékából 1895 4;> — | — — — — 

Borok megiz lelhetők itteni pinczéinkben és 
raktáron megrendelhetők: 

Csik-Szereda Trohán József,  Kovásznál! ifj.  Ug-
rón János, Tusnádi liirdőn Inoze Lajos, Csik-
Soiulyón Káinoki János, Csik-S/.entdomokoson 
özv. Szakács G.-né, C'sik-Szentmártonon Jakab 
Gyula, Gyergvó-Szentmiklóson Cziffra  F. és fiai, 

(iyergyó-Alfaluban  Kis Jakab piuczéikben. 
Ajánlunk tiszta borból saját gyárunkban készült 
Cognacot literenként 3 frtért.  továbbá finomított 

udvarlielymcgyei szeszt és pálinkát. 
^ Árjegyzékkel kívánatra szolgálunk. ^ 

Székely Borkereskedés R. Társ. 
3—3 Székely-Kereszturon. 

BWCIÍ'1 

H n ? D E T i £ B i r r . 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pónzügyministerium ellen-

őrző közegei a Második magy. kir. szab. Osztálysorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felül-
vizsgálták. azok a föelárusitóknak  elárusitás végett kiadattak. — A Magyar Kir. Pónzügy-

ministerium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik: 
A Magy. Kir Szab. Osztálysorajáték Sorsolási Terve. 

Í O O . O O O s o r s j a g - y 5 0 . 0 0 0 n y e r e x a a é n y . 
Első osztály. 
Betét 12 korona 

Huiis: 1898. máj. 11. és 12-én. 

Nyeremény 
1 
1 
1 
1 
3 
5 á 
8 á 

30 á 
30 á 

2900 

a 
á 
á 
á 
á 2000 
á 1000 
á 500 

300 
100 

Korona 
60000 
20000 
10000 
5000 

6000 
5000 
4000 
9000 
5000 

á 40116000 tL.u\j\j a t v i i u v w t j j w a o u o i - u w 

3000 nyer. K. 240000 4000 nyer. K. 477000 

Második osztály. 
Betét 20 korona 

HUÜ.-ÍÉ 1898. junius 7. és 8-;in. 

Nyeremény Korona 
1 á 70000 
1 á 25000 
1 á 10000 
1 á 5000 
3 á 3000 9000 
5 á 2000 lOOüO 
8 á 1000 8000 

20 á 500 10000 
60 á 300 18000 

3900 á 80 312000 

Harmadik osztály. 
Betét 32 korona 

Húzás : 1B98. julius 6. és 7-0u. 

Nyeremény 

1 
1 
1 
1 
3 
5 á 
8 á 

10 á 
70 á 

4900 á 

Korona 
80000 
30000 
20000 
15000 

á 10000 30000 
á 5000 25000 
á 200016000 
á 100010000 

500 35000 
130 637000 

5000 nyer. K. 898000 
Negyedik osztály. 

Betét 40 korona 
Húzás : 1898. auguszt. 3. és 4-én. 

Nyeremény 
1 á 
1 á 
1 á 
1 á 
3 
5 a 
8 á 

10 á 
70 á 

3900 á 
4000 nyer. K. 934000 

Korona 
á 90000 
á 30000 
á 20000 
á 15000 
á 10000 30000 
á 5000 25000 
á 2000 16000 

1000 10000 
500 35000 
170 663000 

Ötödik osztály. 
Betét 32 korona 

Húzás : 1898. auguszt. 24. és 25-én. 

Korona 

á 100000 
á 30000 
á 20000 
á 15000 
á 10000 30000 

5000 25000 
2000 16000 
1000 10000 
500 35000 
200 780000 

Nyeremény 

1 á 
1 á 
1 á 
1 á 
3 
5 á 
8 á 

10 á 
70 á 

3900 á 
4000 nyer. K. 1061000 

Hatodik osztály. 
Betét 24 korona 

Húzás : 189». szepl. 14—október 13-ig. 

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben. 
K o r o n a 

1.000,000 
(Egy millió.) 

1 6 0 0 0 0 0 600000 
400000 400000 

1 á 200000 200000 
l á 100000 100000 as ̂  _ g « 1 á 60000 60000 

i = s 1 á 40000 40000 
® « A 2 á 30000 60000 

3 á 20000 60000 
.bs 20 á 10000 200000 
E3 

u 
50 á 5000 250000 

400 á 2000 800000 
720 á 1000 720000 

1000 á 500 500000 
27800 á 200 5560000 

"^íSS^'Ior. 9.550,000 

Az I. osztály húzása 1898. május hó 11. és 12-én lesz. A húzások a Magyar királyi 
ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben. 
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1898. április 15-én. M a g y . Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága. r ' Lónyay. Haiay. 
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Hirdetmény. 1 - 2 

A madéfalvi  állomásnál vállalati főraktárnál 
eladók a következő tárgyak : ablakok, ajtók, 
olcsó bútorok, székek, kályhák, álványfák 
és kocsik stb. stb. a legjatányosabb árban. 

Sz. 4000—897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Klein D. bu-
dapesti czégnek és dr. Romonczai László számos-
Újvári flgyvéd  végrebajtatóknak Bocskor Kálmán 
kir. alttgyész kézdi-vásárhelyi lakos végrehajtást 
szenvedett elleni végrehajtási ügyében a csíksze-
redai törvényszék területén lévő s az alább meg-
nevezett ingatlanokból az 1881. évi LX. t.-cz. 156. 
§-a értelmében nemcsak végrehajtást szenvedő '/a 
rész járulékára, hanem a Bocskor Béla társtulaj-
donos I. részesedésére is és pedig mindkét végre-
hajtató javára A) a csikszépvizi 2374 sz. tjkvben A 
+ alatt foglalt  1. rsz. 5506. hrsz. szántóra 10 frt, 
2. rsz. 6663. hrsz. szántóra 1 frt,  3. rsz. 7277/s. 
hrsz. szántóra 13 frt,  B) az odavaló 239. sz. tjkv-
ben A f  alatt foglalt  2. rsz. 4855/!. hrsz. kaszá-
lóra 20 frt,  C) a c»ikszentmiklósi I. Rész. 5 sz. 
tjkvben A f  alatt foglalt  1. rsz. 6. hrsz. kertre 
69 frt,  2. rsz. 82. hrsz. kert 18 frt.  3. rsz. 269. 
hrsz. kertre 13 frt,  4. rsz. 319. hrsz. nertré 49 
frt,  7. rsz. 764. bisz. szántóra 15 frt,  8. rsz. 864. 
hrsz. szántóra 17 frt,  10. rsz. 1069. hrsz. szántóra 
13 frt,  11 rsz. 1076., 1076. hrsz. szántóra 68 frt, 
12. rsz. 1079. hrsz. szántóra 11 frt,  13. rsz. 1153. 
hrsz. szántóra 16 frt,  14. rsz. 1247. hrsz. szántóra 
52 frt,  15. rsz. 1279. hrsz. szántóra 10 frt,  16. 
rsz. 1513. hrsz. szántóra 20 frt,  17. rsz. 1549. 
hrsz. szántóra 8 frt.  18. rsz. 1569. hrsz. szántóra 
23 frt,  19. rsz. 1855. hrsz. szántóra 4 frt,  20. 
rsz. 1861. hrsz. szántóra 3 frt,  21. rsz. 1974. 
hrsz. 3 frt,  23. rsz. 2326. hrsz. szántóra 32 frt, 
24 rsz. 2406. hrsz. szántóra 5 frt,  25. rsz. 2634. 
hrsz. szántóra 11 frt,  26. rsz. 2737. hrsz. szántóra 
15 frt,  27. rsz. 2739. hrsz. szántóra 13 frt,  28. 
rsz. 2783. hrsz. szántóra 9 frt,  31. rszám 2808. 
hrsz. szántóra 31 frt,  32. rsz. 2824. hrsz. szántóra 
38 frt,  33. rsz. 2835. hrsz. szántóra 8 frt,  34. 
rsz. 2836. hrsz. szántóra 5 frt,  35. rszám 2870. 
hrsz. szántóra 25 frt,  36. rsz. 2893. hrsz. szántóra 
12 frt,  37. rsz. 3047. hrsz. szántóra 24 frt.  38. 
rsz. 3055. hrsz. szántóra 17 frt,  39. rsz. 3289. 
hrsz. szántóra 10 frt,  40. rsz. 3372., 3373. hrsz. 
szántóra 14 frt,  41. rsz. 3476. hrsz. szantóra 10 
frt,  42. rsz. 3624. hrsz. szántóra 20 frt,  43. rsz. 
3584. hrsz. szántóra 1 frt,  44. rsz. 3618. hrsz. 
szántóra 7 frt,  46. rsz. 3623. hrsz. szántóra 17 
frt,  46. rsz. 3865. hrsz. szántóra 8 frt,  47. rsz. 629., 
630/j. hrsz. szántóra 34 frt  ezenne lmegallapitott ki-
kiáltási árban elrendeltetik. Ezen felül  Ramonczai 
László javára a Csik-Szépviz község határán fekvő 
a csikszépvizi 317. sz. tjkvben A f  alatt a fen-
tebb megnevezettek nevén álló egész ingatlanokra 
szintén a végrehajtási törvény 156. §-a értelmében 
és pedig: D) a 2. rsz. 988. hrsz. szántóra 19 frt, 
3. rsz. 1067—1060., 1612—1615. hrsz. száutó és 
legelőre 33 frt,  4. rsz. 1096. hrsz. szántóra 27 
frt,  5. rsz. 114ö. hrsz. szántóra 13 frt,  6. rsz. 
1336. hrsz. szántóra 7 frt,  7. rsz. 1605—1606. 
hrsz. szántóra 9 frt,  8. rsz. 2222. hrsz. kaszálóra 
16 frt,  10. rszám 4855/2. hrsz. kaszálóra 19 frt, 
13. rsz. 6333. hrsz. szántóra 2 frt,  14. rsz. 6583. 
hrsz. szánkóra 2 frt,  15. rsz. 6946. hrsz. szántóra 
7 frt,  16. rsz. 7149—7150. hrsz. legelő és szán-
tóra 13 frt,  17. rsz. 7183—7184. hrsz. legelő és 
szántóra 9 frt,  18. rsz. 7246. hrsz. szántóra 10 
frt,  19. rsz. 7249. hrsz. szántóra 12 fi  t, 20. rsz. 
7277,1hrsz. szántóra 2 frt,  21. rsz. 7332. hrsz. 
szántóra 25 frt.  22. rsz. 7397. hrsz. szántóra 15 
frt,  23. rsz. 7623. hrsz. szántóra 8 frt,  24. rsz. 
7575. hrsz. szántóra 6 frt,  25. rsz. 7862. hrsz. 
szántóra 38 frt,  26. rsz. 8159. hrsz, szántóra 12 
frt,  28. rsz. 8233. hrsz. szántóra 16 fit,  29. rsz. 
8466. hrsz. szántóra 17 frt,  30. rsz. 5557. hrsz. 
szántóra 12 frt  kikiáltási árban. Végül szintén a 
végrehajtási törvény 156. §-sa értelmében E) a 
cs.-sztmiklósi 584. sz. tjkvben foglalt  A f  1. rsz. 822. 
hrsz. egész szántóra 8 frt  kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. évi május hé 5-én délelőtti 9 érakor a Ciík-
Szépviz és folytatólag  a Csik-Szentmiklós községek 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, 
L-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Szeredán, 1898. évi február  hó 13-án. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

L á s z l ó , 
kir. tvszéki biró. 

Férfi kalapok ingek, nyakkendők nagy raktára. 
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Bevásárlási utamból hazatérve, van szerencsém dus választékú 
raktárom megtekintésére tisztelettel meghívni. 

Nem kiniéltem sem fáradságot,  sem költséget, raktáromat, n ő i f e l -
öltök, gallérok, női és férfi  ruhaszövetek, női diszkalapok 
és mindennemű divatczikkekben  a legújabb mintákkal a legké-
nyesebb Ízlésnek is kielégítően felszerelni. 

Egyúttal sikerült utamon az egész országban elterjedt és legjobb 
hírnévnek örvendő 8811. szám alatt törv. védett „Liliom" és „Házi" 
vászon kizárólagos raktárát Csikmegye részére megnyerni. 

Ezen vékonyabb mindenféle  fehérneműre  alkalmas 84. cm. széles 
„Liliom'* vásznot 23 mtert (régi 30 rőföt)  tartalmazó végekben gyári 
áron 7 frt  20 krért. 

Házi vásznot pedig mindenféle  vastagabb fehérneműkre  alkalmas 
egy vég 23 méter 84 cm. széles 5 frt  95 kr, mindezeket a 
legjobb kezesség mellett ajánlhatom 

szolgálatkész tisztelettel 

B A R C S A Y K . 
férfi  és női divatüzlete 
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• I „Liliom" és „Házi" vászon egyedüli raktára. 

F E H É R M I K L Ó S 
g - ó p g - ^ á r a 
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Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában 
készült g ő z e s é p l ő g a r n i t ú r á k a t „ C o m -
p o u n d ' ' l o c o m o b i l o k a t stb. raktáron tart 
mindennemű g a z d a s á g i g é p e t , f o l d m i -
v e l é n i e n z k ö z t , 

j f l ^ -  j ó l k i j a v í t o t t 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány és 
nagyságban, ajánlja jól felszerelt  gépműhelyét gépek 
javítására és malomszerelvények gyártására. 

Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. 
Massey-Harris, elsőrangú a r a t ó g é p gyárának képviselete. 

2—0 Árjegyzék ingyen és bórmentve. 

s Z I V A T T Y U K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági, épitkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány 8 erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

városi, községi, gazdasági és 
gyári" t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállyányokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 

sárkaparókat 
Izészit és ajánl a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W A L S E R FERENCZ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

10—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

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

m i i t r á g y a 

gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
21—21 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab M á o n könyvnyomdájában 1898. 




