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Községeink egy baja. 
A mai papiros világban ma-holnap oda-

jutnnk, hogy egyetlen község seiu lesz ké-
pes közigazgatási költségeit a legnagyobb 
megerőltetéssel is hordozni. Csak tiz év óta 
akkora változást lehet látni e téren, hogy 
elbámul áz ember rajta. Az a község, mely 
ezelőtt tiz esztendővel négy-ötszáz forintot 
forditntt  kormányzási költségeire, ma bizo-
nyosan eler-kétezer forintot  kell erre áldoz-
zon. Miből ? — A költség legnagyobb részét 
pótadóval kell fedezze;  a pótadót pedig 
fizetik  a község lakói, mely manapság sok 
helyen az állami adó összegét is felülmúlja. 
Így van ez, nemcsak Csíkban, de az egész 
országban. 

A közigazgatás államosításától azt re-
méljük, hogy e költségek, ha meg nem is 
szűnnek, de évről-évre emelkedni nem fog-
nak, mint most. Mig ez azonban sok-sok 
idő múlva bekövetkeznék, addig foglalkoz-
hatunk vele még sokszor. 

A községi elöljáróságok annyi hivatalos 
teendővel és közbejövetellel vannak elhal-
mozva, hogy azoktól sem igen lehet rosz 
néven venni, hogy némely helyen ezen a 
község érdekében való eljárásaik és közbe-
jöveteleiket a legtöbbször igen bnsáBon szá-
mítják fel.  Ehez járul aztán az, hogy egyes 
községekben egész érdek szövetkezetek tá-
madnak a sógorokból, komákból arra, hogy 
minden előfordulható  alkalmat kihasználja-
nak valamely községi kiküldetés teljesítésére, 
melyért természetesen napi dijak járnak. Az 
ilyen szövetkezetek tagjai mindig a község 
háza körül szoktak olálkodni s mindennapi 
munkájukat ezért elhanyagolván, lassanként 
elurasodnak, elszoknak a munkától. Ezeket 
a legsürgősebb nyári munka idején is egy-
egy ülő padon lehet találni, hol nyugal-
mason tárgyalják az orazág dolgait. Ezeknek 
ÍB keil tehát napi dijban, fuvarban  és egyéb 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ápril 11. 

(Alkalmi beszéd, elmondotta Lakatos I n a tanitóképez-
dei tanár az ifjúság  jubiláris ünnepélyén.) 
Ha hazánk félszázad  előtti alkatásaira gondolok, 

ugy érzem, hogy az a fény,  mely akkor hazánk egén 
tündökölt, sokkal magasztosabb, sokkal dicsőbb, mint 
azt igénytelenségem kifejezni,  leírni tudná, és hogy 
1848-at emlékeinkbe kellőkép visszavarázsoljam : erre 
ihletettebb ajkak kellenek. 

De ina nekem is több jogom van a szóhoz, 
mert érzem, bogy szivem ma azon idők eszméiért 
erősei)ben dobog, és bogy ma e nagy alkotások tör-
vénybe való iktatása és szentesítése dicső emlékei-
nek áldoani kötelesség. 

Ma, tisztelt ünneplő közönség, nagy időkről kell 
emlékeznünk, mert akkor született meg nekünk a 
aaabadság és csak 1848-nak köszönhetjük azt. bogy 
ma nyelvünkben élünk; és hogy azon viharok után, 
melyek akkor hazánk fjlött  elvonultak, ma derültebb 
az ég fölöttünk,  csakhogy a költő szerint: Égve hon-
ért bizton nézzen előre szemünk I 

Tehát az 1848-ik évvel hazánk történelmének 
ţ j korszaka nyih meg: azon idő, melyben a világ a 
Magyar nemzetet, fájdalom,  ai ágyuk tüzének világá-
nál kezdi megismerni. 

Bemutatja magát az egész világnak mint olyan, 
mely megtámadott alkotmányáért, szabadságáért élet-
halál harezot viv és világrészünk részvétlensége a 
a reá omlott éasaki hatalom Bulya alatt vérzik el 
küzdelmeiben. 

Minek nevezhetném ezen időt: mondhatnám 
a dicsőség korszakának, mert 1848 emelte a nem-
zetet ások aorába, kikről a történelemben lelkesülés 
nélkül nem is beszélhetünk; mert akkor már a 
Magyar nemzet a kor haladása, a ozivilizáciió maga-
sabb eaiméinek felfogására.teţjesen  megérett; örökre 

szolgálmányban abból a pótadóból, melyet 
már-már alig lehet hordozni. 

Nehéz dolog az ilyeneket feszegetni  éa 
megérthetően leírni, még nehezebb javítá-
sukra valamit kitalálni és ajánlani ; (le a ki 
ismeri — s a kit érdekel, mindenki ismeri -
a helyzetet, az érzi is annak súlyát s önkén-
telenül is keresi a javulás módját. 

Nagyon sokat meglehetne takarítani 
évenként majdnem minden község pénztára 
javára, ha a képviselő testületek szűkebben 
bánnának a bizottságok örökös kiküldésével. 
Sokszor a hol egy ember mindent elintéz-
hetne, öt-hat tagból álló bizottság száll ki, 
erdőre, mezőre, utvágásra, utcsináltatásra, 
hidjavitásra, szemlére stb. n mindenik külön 
uti és napi dijakról ad be számlát a köz-
ségnek sokszor nem is épen megfelelő  ösz-
szegben. Oly kiszállásoknál, hol egy rövid 
óra alatt lehet végezni, egész napról s/.óló 
dijakat vesz fel  a kiküldött bizottság. De 
még többet meg lehetne takarítani azzal, 
hogyha ezen kiküldött bizottságokba olya-
nok vennének részt a közérdekért, kik napi 
dijakot fel  ne számítanának. Az ilyen hazafi 
kötelesség érzetből származó eljárás még 
egyrészről olcsóbb, addig más részről jobb 
és lelkiismeretesebb is szokott lenni. 

Igaz, hogy manapság szűken csurog a 
hazafiságból  végzett munka, de utoljára is 
a kényszerűség nagy mester s ha a belső 
indulat talán nem is ösztönzi már a haza-
fiakot  a közdolgok intézésére, azt még sem 
szabad feltennünk,  hogy kiveszett volna min-
den érdeklődés a közügyek iránt s csak az 
a néhány krajezár dij ösztönözné az idejével 
ugy is oly pazarul rendelkező falusi  polgárt 
arra, hogy valamit saját községe ügyeinek 
viteléből magára vállaljon, legalább egy év-
ben egyszer. Ha minden ahoz értő ember 
csak egy napot áldoz egy esztendőben a 
közért saját községében, nem kerül akkor 

emlékezetes idő egy nemzet életében, melyben be 
igazolta azt; miként kell a szabadságért, alkotmány-
ért, az igazságért élűi és meghalni. 

Ez Isteni parancs, hisz az ó isteni gyermeke is: 
Krisztus a világszabadság legnagy ob hőse az igazságért 
halt meg; ezért haltak meg dicsó vezéreink, ezért 
szenvedtek apáink, ezért kellett a szabadság véres 
zászlóját meghordozni. 

Most, midőn szabadságharezunk ötven éves év-
fordulóján  ünnepet ülünk, nézzük meg, hogy vájjon 
azon dioső kor vívmányait mennyiben bírjuk : meg-
vannak-e ma alkotmányos életünkben az 1847/8-as 
országgyűlésen hozott alaptörvények: felelős  kép-
viseleti kormány, népképviseletére fektetett  ország-
gyűlés, s polgári egyenjogúság és a közteher-
viselés ; szólás, sajtó- és tanszabadság stb., megvan-
nak-e azon kellékek, melyek egy szabad nemzet éle-
tének föltételei;  szóval, élvezzük-e gyümölcsét a 
szabadság azon fájának,  melynek gyökereit vérünkkel 
áztattuk;atalajtaháboruk viharai alatt hordottak összes 
védtük annyi időn át nehogy valamely áromlat fa-
gyos szele leszaggassa virágait. 

Ezekre a felelet  csak az lehet: sok be van 
tartva, de ínég sokkal több van, minek beteljesü-
lését várnunk kell. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség I az alkot-
mányos szabadságnak katekizmusa van: igazságot 
magában foglaló  alaptételekkel bír az, melyeket szi-
gorúan be kell tartani, lelkünkbe bevésni ugy, hogy 
szivünk minden dobbanása csak e tant hirdesse; ta-
nítsa meg a nemzedéket azon föltételekre,  melyek a 
jövő átöröklésére szükségesek. 

Kiktől tanulhatták volna megjobban a föltételeket, 
mint azoktól, kik a tant megírták s a harcz meze-
jén vérükkel megpecsételték. 

Oh mily dicső neveket kellene itt felsorolnom 
történetünk e neyezetes korszaka össze van forva; 
kik mint apostolok részint as országgyűlésben, részint 
a haza különböző részeiben hirdették a szabadság 

egy fillérbe  is az a sok bizottság, melynek 
révén ma százakat adnak ki a községek. 

Ezelőtt két-három évtizeddel hire sem 
volt az ilyen napi dijas kiküldetéseknek. Az 
elöljáróságok és képviselő-testületek tagjai 
hazafiasén  hivatalos kötelességüknek tartották 
azokat ellátni és intézni hivatalból. Ma a fa-
lusi esküdt, is oly hivatalnoknak tartja ma-
gát, kinek talán egyéb teendője sincs mint 
az, hogy kiküldetéseiről és megbízatásairól 
a számlákat és nyugtákat rendben tartsa s 
alkalmas időben kifizettesse. 

Ez teljességgel nem jól van igy; mert 
mig egyrészről erkölcsileg romból, addig 
más részről anyagilag tesz kárt, mert a köz-
nek árt. Fejleszti népünkben a nagyzolás 
hóbortját s ápolja a kapzsisággal és munka 
nélkül való boldogulás utáni vágyat. Hogyne! 
Hisz a példa mindig vonz s a példák lát-
tára mindig szaporodik az éhesek száma, kik 
ilyen módon törekednek magukat saját köz-
ségeikkel kitartatni. Most még csak százakat 
dobunk az ilyeneknek, majd ezerekbe ke-
rülnek. 

ínség Gyergyó-Remetén. 
Gyergyó-Remete nagy községben a himlő jár-

vány már majdnem két hónapja szünet nélkül dü-
höng. Leginkább a szegényebb néposztályt támadta 
meg. mely különösön e télen keresztül éhezve, fázva 
nyomorgott, s epedve várta a tavaszt, mely sokak-
nak gyönyört, kellemet, számára pedig mnnkát hoz, 
bogy bár az éhségtől kigyengült erővel, családja 
részére a legszükségesebb táplálékot megszerez-
hesse. De keserűen csalódtak. Több helyt a munka 
időben két-három gyermek, s más helyt felnőtt  is 
nyöszörög az ágyban himlővel egész testében meg-
rakva. A kiküldött állami járváuy-orvos fáradsá-
got nem ismerő szorgalommal házról-házra jár na-
ponkint, valódi emberbaráti szeretettel és jósággal 
gyógyítja, vigasztalja őket. Kitisztítja, kimeszelteti 
házukat, forrásztatja  himlős ruháikat, de a törvény 
az ajtó fölé  szegezteti a piros járvány czédolát, s 

szent evangéliumát, egy nenizettesté forrasztva  össze a 
különböző elemeket, — megtanítván őket a szent 
szabadság hitének felvételére;  — vagy a kik mint 
vértanuk az Ég a legszebb adományaért: a szabad-
ságért hordozták körül a világboldogságának legszebb, 
legszentebb jelvényét a keresztet. 

Keressük fol  ma félszázados  emlékeinknek 
kegy helyeit; a megdicsőültek sírjait, B miként MózeB, 
mielőtt az égő csipke bokorhoz ment volna az Ur 
szavát megérteni, saruit leoldotta és szent borzalom-
mal eltelve földre  borult: ugy mi is tiszta érzel-
mekkel közeledjünk azon kegyhelyekhez, mert uraim, 
szent mindig az a hely, a hol nemesebb érzelmek 
forrásai  fakadnak  föl! 

Tegyünk áldott poraik fölött  ünnepélyes foga-
dalmat, hogy mindég igaz követői leszünk elveik-
nek ; esküdjünk meg, hogy méltók leszünk nyomdo-
kaikat követni; kérjük őket meg különösön, bogy 
égi magasságukból gyakran nézzenek ránk, szelle-
meik örködjenek mi rajtunk, kik érezzük, hogy el-
hagyatottak vagyunk; fegyvereinket  a lenyügözés 
rozsdája marja: karunk izmai nem eléggé edzettek: 
érezzük lesújtó gyarlóságunkat. 

Ti dicsó honvédek; kik tényezők voltatok a 
nagy időben, kik egytől-egyig megálltátok helye-
teket a harczi sorokban, kiket a félszázad  után ma 
is, mint nemzetünkuek annyi élő oszlopait tisztelünk: 
gyermekeitek között; oktassátok hazaszeretetre; 
kiáltsatok ránk, ha az igaz utat eltéveaztenök; vi-
gyázzatok, nehogy szédelgő gyarlóságunk megszé-
gyenítse neveiteket I . 

Mélyen tisztelt vendégeink I a történelem azt 
igazolja, hogy minden nemzetnek, ha osak önmaga 
nem mond le az életről, időnkint alkalom nyilik önálló 
életének berendezésére. 

Nekünk éppen ez az idő kedvező: alkalmi 
életünk fejlődését  azon alapon fektetni,  melynek 
ünnepét üljük ma is. 

Ezért szükség tisztelt ünneplő közönség, a 
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ettől fogva  tilos a ki és bejárás. Szegény ember 
napszámra nem mehet, az emberek nem fogadják 
meg, mert félnek  tőle. Pedig éhezik ő és beteg 
családja. Betegjeit sem hagyhatja el, mert a tör-
vény keservesen megbünteti. S ha meghal betegje 
nem segíthet senki, nem vigasztalhatja senki, gyá-
szos temetésén nem jelenhet meg senki. Szánandó 
állapot 1 Szegény ember mit tegyen?! Eltartani 
kellene családját, de nincs miből, eltemetni halot-
ját, de nincs mitől. Sem meghalni, sem élni nem 
tnd. 

A járvány bizottság előirt kötelessége a be-
tegek ellátásáról gondoskodni, költség számlát kell 
vezessen, de honnan-miről, hisz kezelése alatt egy 
krajczár sincs. 

E szegény községnek egy rakás adóssága, 
s most himlő járványa van, de pénztára űrsségben 
szenved mindég, attól segélyt várni nem lehet. Ha 
igy tart továbbra még, és segélyt nem küldenek, 
e valóban legmunkásabb, legszorgalmasabb, de leg-
szegényebb székely község szegény néposztályát 
tán nem a himlő, hanem az éhség nyomor járvá-
nya öli meg, ípnsztitja el. 

E téren nemes szivü közönséghez folyamo-
dunk jóságos segélyért esedezve szegény himlős 
betegeink ellátása és vigasztalása végett. Minden 
adományt birlapilag nyugtázunk. 

Oyergyó-Bemetén, 1898. ápril 22-én. 
A járvány bizottság  elnöksége. 

Tanit6 gyűlés. 
A csiki róm. kath. tanítóegyesület kászon-al-

csiki fiókköre  Csatószegen 1898. április 19-én tar-
totta meg rendes tavaszi gyűlését. 

A gyűlést a szokott módon szent-mise előzte 
meg, mely alatt a fiókkör  dalköre négyes karban 
meghatóan énekelt. 

A gyűlésen jelen voltak a kir. tanfelügyelő 
nr, a papság közfll  ll-én és tanítótestület teljes 
számban. 

A tanítói testület két csoportban Todor István 
és Csibi Gábor h. tanítók „teljesen sikerűit" gya-
korlati tanításait hallgatta meg. 

Ezután következett a tnlajdonképeni gyűlés, 
mely 19 pontú tárgysorozatával egynttal kettős 
vallási és nemzeti jubiláris ünnepély vala bevezetve 
a Hymnus-nak a dalkör által Baka János vezetése 
mellett lélekemelő négyes karban történt eléneklé-
sével. A diszgyüléssel is méltán felérhető  ünne-
pély első része élénk kifejezést  nyert Baka József 
flókköri  elnöknek a legmélyebb vallásos érzelemtől 
áthatva, lelkesedéssel előadott magasan szárnyaló, 
eszmék és fordulatokban  gazdag szép megnyitó 
beszédében, melyben megemlékezve Szentséges 
Atyánk XIII. Leó pápának ez évben ünnepelt 60 
éves gyémánt áldozári és 20 éves pápai jubileu-

máról bemutatá a pápát a legfőbb  tanítómestert, mint 
a kath. tanítók legfelsőbb  előharczosát és példány 
képét a folyton  sarjadzó nemzedékek nevelés ok-
tatásában és élénk színekben tüntette fel  azon örök-
becsű jótéteményeket, melyeket a pápák a ma-
gyar nemzettel, Erdélylyel ós székely véreinkkel is 
egy évezred folyamán  át atyai kiváló figyelem 
és kegyességgel tettek. 

A második nagy nemzeti ünnepély pedig szintén 
megható módon domborodott kiXantnsElek mena-
sági tanító jól szerkesztett és meleg hazafias  érzés-
sel előadott felolvasásában  az 1848-iki események-
nek 60 éves évfordulója  alkalmából. Az ünnepély 
e pontját magasan emelte Kristó Domokos szent-
imrei tanitónak érzéssel elmondott szavalata „ Már-
czins 15" (Ábrányi E-től) czimmel. Az ünnepély 
első pontja a pápa, a második a király éltetésével 
kitörő lelkesedésben zárodott. 

Ezekntán a gyakorlati tanítások bírálata, jegy-
zőkönyv felolvasása  és tárgysorozati ügyek elinté-
zései történtek a szokott módon. Az egészet pedig 
szintén a fiókköri  dalkör zárta be a „ S z ó z a t " -
nak négyeskarban történt eléneklésével. 

E gyűlés uralkodó vallásos és hazafias  szel-
leme újból azon megnyugtató érzést keltette lelkűnk-
ben, hogy e tanítótestület teljes tudatában van 
azon isteni eszme megvalósításának, hogy egyedül 
csak a vallási-erkölcsös s ezzel egygyé forrott  ha-
zafias  nevelés-oktatás felel  meg az ember fogal-
mának s ez lehet czélja és tárgya a kath. tanitú 
testületek nemes törekveseinek. Ezen emelkedett 
hangulatban lefolyt  ünnepélyes gyűlést Tódor Ist-
ván k. tanítónál kedélyes közebéd követte. —s. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Bucsu banket t . Weér György csíksze-

redai kir. törvényszéki bírónak a marosvásárhelyi 
kir. ítélőtáblához elnöki titkárrá történt kinevezése 
alkalmából, a kir. törvényszék bírái és tisztviselői 
kezdeményezésére, a távozó biró barátai és tiszte-
lői folyó  hó 21-én a BCsillag"-szálloda nagytermé-
ben felette  népes bncsu-lakomát rendeztek. A csik-
szeredai intelligenczia köreiből a törvényszéki, köz-
igazgatási, m. kir. honvédségi, stb. stb. tisztvise-
lők és a kereskedői osztály is, természetesen az 
ügyvédi karral együtt 70-nél nagyobb számmal je-
lentek meg a bankettre, melyen Gyárfás  László 
kir. törvényszéki elnök kezdette meg a pohárkö-
szöntők sorát, igen szép beszédben bncsuztava el 
a távozó kartársat és jó barátot s utánna az ün-
nepelt biró meghatott hangon tartott lendületes és 
tartalomdns búcsúzóban mondott az egybegyűltek-
nek szíves köszönetet és „Isten hozzád "-ot. Ezzel 
a pohárköszöntők megszámlálhatlan sora követ-
kezett, s csak a kora hajnali órákban távoztak a 
bankettről a búcsúztató barátok és ismerősök. 

— Halálozások. T ö k e Gyö r g y n é szü 
letett Mánya Auna életének 71-ik, boldog házassá-
gának 48-ik évében elhunyt Csik-Szépvizen. • meg-
boldogult 6 gyermeket, 26 unokát és két déduno-
kát hagyott maga ntán. Hűlt tetemei f.  hó 24-én 
helyeztettek örök nyugalomra nagy részvét mellett. 
— K e r e s z t e s S á n d o r Maros-Vásárhely 
szab. kir. törvényhatósági város árvaszéki ülnöke 
1848—49-iki honvéd és több jótékonysági egyesü-
let tagja 1898. évi április hó 21-én estéli 10 óra-
kor, életének 75-iki, boldog házasságának 46-ik 
évében [hosszas betegség következtében elhunyt. 
Maros-Vásárhelytt. Nyugodjanak csendesen 1 

— Székely fink  sorozása. Az egész szé-
kelyföldről  összesen 218 fin  osztatott eznttal be, 
és pedig Marosmegyéből 84, Csikmegyéből 60, Há-
romszékmegyéből 34. Udvarhelymegyéből 19, Tor-
daranyos megyéből 16 és Kiskükűlömegyéből 5. 
Indításuk május 10-én lesz. 

— A somlyói lelkészi állás betöl tése 
a mint onnan lapunknak írják az egyházmegye 
hívei nagy többségének óhajtásához képest remél-
hetőleg mielőbb a kívánalomnak megfelelő  megol-
dást fog  nyerni. A márczius 26-iki választásnál első 
helyre megválasztott Murányi Kálmán főesperes  és 
Fejér Manó esperes urak, ugyanis bár az irántuk 
nyilvánult bizalmas köszönettel fogadták,  de kine-
veztetésükre nem reflektáltak,  s ezen s más okok 
miatt Püspök nr ő Excellentiája uj választás meg-
tartása iránt intézkedett. Az egyháztanács a le-
iratot tisztelettel fogadta  ugyan, de hogy a híve-
ket egy ujabbi választás izgalmaitól megkímélje, 
tekintettel arra, hogy Murányi Kálmán főesperes 
csaknem a szavazottak összeségével lett elsőhelyre 
beválasztva s igy kineveztetése ugyszólva közohaj-
tást képezett, fölkérte  nevezett főesperes  nrat az 
állásnak a már megtörtént választás alapjáni elfoga-
dására. A bizalom és ragaszkodás ezen ujabbi megnyi-
latkozása elől a főesperes  ur nem akarván kitérni, 
az állás elfogadását  megígérte, minek következtében 
ugy az egyháztanács a maga részéről, mint a 4 köz-
ség hivei külön-külön tömeges aláírással ellátott 
kérvényt intéztek Püspök nr |5 Exellentiájához a 
már egyszer első helyen megválasztott főesperes  nr 
kinevezése iránt, minek valószínűleg meg is fog 
lenni a kivánt eredménye. 

— Molnár József  megbizása kisaját í-
tási jogbiztossággal. A mátra-körösvidéki helyi 
érdekű vasút részvény társasága Molnár József  csík-
szeredai ügyvédet a vásztő-kőtegyán-hollódi vasút 
vonalon a kisajátítási jogbiztMi teendőkkel bizta 
meg. 

— Jubi lá r i s ünnepély a osiksomlyói 
tanitói-képezdében. A somlyói tanitó-képezde 
önképző köre az 1848 évi törvények szentesítésé-
nek 50 éves évfordulója  alkalmából műsorral egybe-

hazaszeretet lángját magasra, magasabbra gyújtani; 
a múltra vissza-vissza tekinteni, hogy abból erőt 
merítsünk a jövőre; ezért kell az ilyen napokon 
mint ma is, hazánk sorsáról gondolkozni. 

S ha elég erősek vagyunk a zászlót magasra 
emelni, miért ne tennők azt, hisz „Megfogyva  bár, 
de törve nem, él nemzet e hazán*, miért ne él-
nénk szabadon, mint őseink, kik 1848-ban a sza-
badságért elvetett magvak kikeltek már ; a föld  e 
vérrel áztatott szentföld  meghozta gyümölcseit; néz-
zetek szét a magyar földön  mindenütt, látni fogjá-
tok azokat, látni fogjátok  emlékét e mai napnak; 
nem jogosult-e tehát most hazaszeretetünknek ün-
nepélyesebben is kifejezést  adni. 

Sorakozzék ma érzelmeivel minden ember I 
gondolataink, kivánataink olvadjanak, forjanak  össze 
mint a szikla, melyen aztán a pokol kapui sem fog-
nak erőt venni I 

Föl a szabadság zászlójával I Ki versenyez ma; 
ki less az első, ki veszi át, ki emeli azt magasra, 
ki tartja magasabban midőn az idő majd erre hiv 
föl;  ha kondul a vészharang, ha az ágyuk földet 
rázó hangjai fogják  osztani a parancsokat I 

Dy érzelmekre hiv föl  mélyen tisztelt vendé-
geink, a félszázad  emléke, ily lelkesültség rendez 
Magyarországon ünnepélyt nemes ifjúsági  midőn a 
mult emlékeit föleleveníti  s át adja a jövőnek, 
ai ifjúságnak,  hogy őrizze meg azt: átadja különö-
Bön a tanítóknak, hogy növendékeikkel a hazasze-
retet, vallás éa szabadság vértjeivel fölfegyverkezve 
neveljék Magyar hazánknak és hogy mindég 
éljenek lelkünkben a költők szavai midőn a hazá-
jáért küidő Ifjú  igy búcsúzik Anyjától: „Ha meg-
haltam s testemet födik  a honnak romjai, akkor ne 
kíméld könnyeidnek záporát, gyászold, sirasd az el-
veasett hasát, ne engemet ó hon, ó nemzetem, e 
könnyeket is tenéked szentelem' 11 

A legdrágább kalap. 
Irta: Gencsy István. 

Tulipános, öreg almárium áll a „belső ház" 
sarkában. Ezen almáriumban tartja Erzsók asz-
szony az eszét (t. i. pálinkás korsóját). Közvetlen 
e mellett az olvasó hever. A milyen gyönge pá-
linkát rejt magában a korsó, bátorsággal lehet 
azt szentelt víznek mondani. Igy tehát olvasó és 
„szentelt víz" nagyon jól megférnek  egymás mel-
lett. Az olvasó közelében áll egy kemény fekete 
kalap, olyanféle,  a melyikért, ha lefizet  az em-
ber egy forintot  és két kemény piczulát, no hát 
akkor még drága is. Amolyan egyszerű, olcsó 
kalap, a milyent ha Saláta, a muzsikus föl  talál 
tenni, ó is csak sötétben mer kimászni az utczára, 
nehogy eme szerfölött  „ordiuáré" kalap miatt el-
veszszen a becsüje. Mégis azt merem állítani, 
hogy a világon ennél az „ordináré" kalapnál drá-
gábbat sehol sem láttam. . . Hogy lehessen ez ? . . 
Figyelj csak kedves olvasó e történetre, a mely-
ből megfogod  érteni, hogy eme leghitványabb ka-
lap miért a legdrágább. 

Erzsók asszonytól annak idejében levél in-
dult vala Pest irányában, a mely „adassék az én 
Gábor fijamnak  az kezében Pesten, az harmadik 
emeleten, kinek is édes apja Portubák Dénes, 
hogy meghalálozván, Isten nyugtassa." Ez volt a 
levél boritékának első felén;  a hátulján: „Bo 
riska hajadon nénédnek megszületék az köjke, 
falamiánk  gyalázatjára, hogy a teremtő atya uris 
ten verné meg, a mennyi úrfi  vagyon! 

Ámbár hiányos volt a czimezés, Portubák 
Gábor még is kezéhez kapta, onnan a szeméhez 
emelte, mert rövidlátó. Megállapodott az utcza 
sarkán, szakadó esőben ugy, hogy az irás felol-
dódván, a tinta kezdett folyni  a papíron. Ó, sze-
méhez rendkívül közel emelvén a levelet, a mint 

zolta, tehát a tinta nem ment kárba, csak az 
orra hegye lett fekete.  Még ennél is feketébb 
bánat nehezült a szivére, midőn Boriska nénje 
gyermekének megszületéséről értesült. 

A levélben pénzt kér Erzsók asszony, mert 
tartozik az adóba egy forinttal  s elakarják ezért 
venni az utolsó párnát is, melyen pedig a Bo-
riska „küsnyég", beteg fia  aluszik, a ki nem te-
het róla, hogy a „falamia  gyalázatjára sziileték. 
S ahajt osztán jőnél es haza, mert Boriska né-
néd jó lenyővizet hozott vala." 

Portubák Gábor a pénzzel hallgatott, ha-
nem a hazamenetelt, különösen a fenyővíz  miatt 
tervbe vette. A pénz kellett neki, mert ő már 
előre kiszemelt egy kalapot, a mely uras, ke-
mény kalap. Gábor, mint aféle  zsákhordozó nap-
számos, vászon nadrágban és bocskorban jár, de 
az a kemény kalap milyen jól állana azért neki ?! 
S osztán mekkora „böcsülete" lenne I A biró 
megsüvegelné őt, e kalap miatt, mert hát mikor 
keresztül ment a falujokon  a szürke prókátor, azt 
is megsüvegelte. Mér? azér, hogy amamn^k | s 
kemény kalapja vagyon. 

Meg is vette a kalapot egy forintértés  igy 
az anyja által kért adópénz persze, hogy nem me-
hetett, hanem ment a helyett Gábor, ő maga is 
egy adó az anyja nyakán olyan tájban, mikoron 
otthon van. . . 

Kemény kalap a fején,  vászon zsákhoz ha-
sonló zsíros kabát, „biikfaharisnya"  és bocskor. 
Ki lett volna más ez az utas, ha nem Portubák 
Gábor ?! Csik-Szeredában kiszállván a vonatról, 
felült  egy ernyős, borvizes szekérre s illaberek 
haza felé  1 Vagyis nem igen illaberek, hanem las-
san csiga módra. 

Borvizes szekér és kemény kalap nem illik 
össze. A kalapot letette hát ennek okáért, de 
még inkább azért, mivel a borvizes szekér ide s 
tova rázódó ernyője a kemény kalapot kezdette 

olvasott, a lefolyó  tintát orrával szépen fölmá-|hol  innen, hol túlról nem kemónynyó tenni 
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kötött diszgyűlést tartott e hó 24-én az intózet 
nagy termében, azép száma közönség részvétele 
mellett. Az ifjnsâg  a .Hymnust" igen szépen eléne-
kelvén, Lakatos Izra tanár lépet az emelvényre s 
tartott emelkedett szellemű szép emlék-bes/.édet, 
(lapunk máshelyén közöljük) mit a közönség zajos 
tetszéssel fogadott,  Ambrus Eálmán II.-od éves nö-
vendék szólót énekelt hegedfi  és harmónium kísé-
ret mellett s gyönyörű hangjával nagy hatást ért 
el, annyira, hogy közkívánatra az éneket ismétel-
nie kellett. Az előadás sikerét nagyba emelte az 
uj harmóniám gyönyörű hangja, mit a képezde igaz-
gatója a vármegye által adományozott segélyből az 
intézet részére beszerzett. Bakó Károly III-ad éves 
képezdész Bajza „Ébresztöu-jét és Zsögön Zoltán 
Bajza ,Apathesisu-sét szavalták el szép sikerrel. 
Meisel Rezső 111-ad éves növendék harmónium ki-
séret mellett néhány „Couplé" t énekelt, a mivel 
a hallgatóságban vidám hangulatot keltett. Végül 
a (érfikar  a „Szózaf-ot  énekelte, mit a közönség 
állva hallgatott. 

— Székely dohánygyár. A sepsiszent-
györgyi dohánygyár mult év november havában meg-
nyílt s azóta javában működik. Lapunk egy mun-
katársa megszemlelvén a gyárt, írja, hogy ez idősze-
rint mintegy 200 munkás foglalkozik  benne. Most 
kizárólag hosszú szivart csinálnak. A székely 
leányok jól beválnak e munkánál s némelyike már 
80 krajczár napibért is megkeres; ha nagyobb 
gyakorlatra tesznek szert többet is szerezhetnek. 
A gyár ideiglenesen a város bérházában van beren-
dezve. Ha az uj helyiség fölépfi,i  mi csak két év 
malva remélhető, többféle  szivarfajtákat  is fognak 
gyártani s a munkások számát is több százzal 
emelni fogják. 

— Uj pénz nemek. A képviselőház elé 
terjesztett uj kiegyezési törv. javaslatok szerint a 
még forgalomban  lévő 112 millió forint  államjegy 
helyébe részben uj bankjegyek, részben uj tiz ko-
ronás ezüst pénzek jönnek forgalomba.  Az osztrák 
magyar bank 160 millió forint  értékű uj bankje-
gyet fog  forgalomba  bocsátani. Az uj ezüst pén-
zek 5 koronások lesznek és 0*9 rész ezüst és 01 
rész réz vegyfllékben  fogják  verni. Az öt koronás 
ezflst  pénz nagysága megfelel  a régi kétforintosénak 
s kivitele nagyon szép lesz; az osztrák ötkoronás 
egyik oldalán a király mellképét mutatja, a mási-
kon a császári sas lesz, mely alatt ez fog  állani: 
5 cor. A sas körűi ezek a szavak lesznek: Fran 
eziseus Josephus 1. D. G. Imp. Austriae, Bex Boh. 
III. etc. et Ap. Rex Hnugariae. Sima peremére ez 
lesz bevésve: Viribus unitis. Összesen 64 millió 
korona értékű uj pénz jön forgalomba,  melyből 
Ausztriára 44.800.000, Magyarországnak 12.200.000 
korona esik. Félkoronás ezüst pénzeket egyelőre 
nem fognak  veretni. 

No pedig már annak a kalapnak épségben 
kell maradnia. E czélból a kalapot kezébe vette 
a fejére  pedig ezt helyettesíteni zsebkendőt kötött. 

A falvakban,  merre elhaladának, e csoda-
dolog mende-mondákat okozott: 

— Ama szekeres ottogyon asszonyt szök-
tet, kinek kendő vagyon a fején,  de hogy meg 
ne ismeijék, férfi  gúnya vagyon réjta. 

— Nem a, szé bajusza vagyon és pipázik 
ő keme, hogy lehessen az asszonyi állat'?! 

— Akkor muszka espion! 
— Nem mutassa. Hanem hát olá kaluger 

lenne kémkedésnek okáért ide küldetvén. 
Rögtön vasvillára az emberek és utána I Ok 

az espiont nem eresztik, 
Pereze a szekeret körül vették nemsokára. 
— Kicsoda kied hallájé ? 
— Az anyám fia. 
— Mindjárt a halál fia  lesz, mivel hogy espion. 
— Olyan espion, mint kietek; 
— De a mii fejünkön  nincs asszonyi ruva, 

a mü fejünkön  kucsma vagyon. 
— Igen de kieteknek nincs is ám ilyen ke-

mény, féltés  kalapjok, né! 
— No hát ha kiednek vagyon, akkor tegye 

fel  és bolondítsa el máczszor az öreg apját, de 
ne a bücsUletes embereket. 

Ilyen feltartóztatások  miatt az amúgy is las-
san haladó szekér nagyon megkésett... 

A kalendárium április végét, vagyis tavasz 
közepét mutatta, az időjárás azonban a legcsat-
togóbb télre emlékeztetett. Az égen komor fel-
hók, fagyos,  csontig behasitó szél, mely a Gré-
czes mögül szaladt süvöltve, zúgva, búgva. A 
szekér lassan döczögött, mintha az amúgy is lassú 
lovakba belefagyott  volna az élet. Az idő ellen-
ben gyorsan röpült. Még csak a Gréczestetón vol-
tak, mikor kükorikolni kezdettt a virradatot jelző 
kakas.. . 

— Kitünte te t t magkereskedő. Szép ki-
tüntetés érte a magyar kereskedővilág legkiválóbb 
tagjainak egyikét: Mauthner Ödön magkereskedót, a 
ki rendkívüli iparkodásával és üzleti szolidságával 
világhírt szerzett a magyar magvaknak éa a magyar 
kereskedelmet oly magaslatra emelte, hogy nemcsak 
kiállja a versenyt a külfölddel,  hanem azt nem egy 
tekintetben felül  is múlja. Mauthner Ödönt az orosz 
czár kitüntette a Szent Anna-rend lll.oszt. rendjével, 
ama érdemeinek megjutalmazásáu), a melyeket Ma-
uthner a pétervári kertészeti kiállításon szerzett. A 
pétervári kertészeti egyletben, mely az orosz előkelő 
társaság legkiválóbb alakjait és gazdászati kitűnő-
ségeit sorozza tagjai közé, Mauthnernek személye-
sen is nagy a népszerűsége, annyival inkább becses 
tehát a kitüntetés, melybeu az érdemes kereskedő 
most részesült. 

— Magyar osatálysorsjáték sorsjegyeket ere-
deti árakon ad el a Pesti magyar kereskedelmi bank 
váltó-üzlete, Budapesten. Az itt vásárolt sorsjegyekre 
esett a legtöbb lő- és melléknyereinóny. Ezen intózet 
csak a tőle vett ós a czógével ellátott nyerősorsjegyeket 
váltja be. A sorsjegyeket utánvéttel is küldik. Mielőbbi 
megrendelés már azért is ajánlatos, mert a kereslet 
rendkivül nagy. 

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

— Kiadó lakás. Folyó évi augusztus végé-
től több évre bérbe kiadó Csík-Somlyón egy ele-
gáns nagy lakás: 5 szobával, konyhával kamará-
val, nagy verandával, 2 pinczével, iatálóval, két kert-
tel és udvarral. Ugyanitt eladó egy csak nem uj 
télfedelü  kocsi, ugyszintéu egy gyermek kocsi jutá-
nyos áron. Kinél ? Megmondja a kiadóhivatal. 

K O K O i Z D A H Á O éa I P A R . 
Mit tegyünk szarvasmarha tenyésztésünk 

j a v a vi tása érdekében. 
Nem szenved kétséget, hogy az ország szar-

vasmarha állománnyá utóbbi időben nemcsak szám-
ban, de minőségűleg is jelentékenyen javult, mégis 
távol áll még a nyugati államoktól, nevezetesen 
Anglia, Belgium, Hollandia sőt Németország szarvas-
marha állománya megett is ; sem minőségűleg, sem 
haszonhajtás tekintetében azokkal fel  nem veheti 
a versenyt, azért leginkább, mert nálunk — egyes 
jobb gazdaságoktól eltekintve — nem részesitik a 
szarvasmarha állományt olyan takarmányozásban, 
a milyen takarmányozásra annak okvetetlenül 
szüksége volna, hogy erőteljes, hasznot hajtó ál-
lattá fejlődhessenek. 

Igaz ugyan, hogy a tenyészanyag megválasz-
tása körül sem járnak el mindenkor kellő szakér-
telemmel, s hogy különösön kevés is Jsilány minő-
minőségű bikát tartunk, mindez azonban távolról 
sem olyan káros befolyású,  melyben az ország 
szarvasmarha állománya csaknem mindenütt ré-
szesül. Szalma és hasonló anyagokkal való telel-
tetés mellett először is törpe marad az állat, mert 
ezek a takarmányok nem tartalmaznak annyi táp-
láló anyagot, a mennyire az állatnak múlhatatlanul 
szüksége van, bogy testét gyorsan nagygyá növesz-
sze. Ilyen takarmányozás mellett a tehén kevés 
tejet ad, az ökör nem bir el nagy terűt, s igy 
nem is hajt olyan hasznot, mint a minőt hajtana 

Gábor csontig átfázva  érkezett meg, édes 
anyja könytól ázva fogadta: 

— Jobb is hogy jősz Gábor fiam,  hadd láss 
még egyszer utoljára. Úgyis eltemet engemet a 
búbánat. Mivel a pénz nem jőve tőled, annakoká-
ért jőve az .dobos ur" és megüték az dobot és 
az párnát kihuzák vala az ártatlan csecsemő alól. 
Aszóndá asztán a nénéd: ha párna nincs, melyen 
fekügyék,  miért is éljen akkor az ártatlan? . . 
Nem kérdezé ezt sokáig, mert másnap már nem 
sirt a gyermek. Oda megyek, hogy miképpen le-
hessen : nem evett semmit és mégis hallgat. Né-
zem, hát gyilkos teremtette, olyan fekete  az arcza, 
mint a kokojza, teste merev, mint a kő. Keresem 
Borist: hol vagy Boris, gyere Boris ! Keresem 
mindenütt, nem találom sehol. Hanem a csendő-
rök azok megtalálták . . . Most ott van szegény 
a „sárga ház"-ban, a csecsemője a fekete  földben. 

Egy évig tudta kihúzni csak Gábor, mert ő 
is a fekete  földbe  került. Meghűlt az áprilisi uta-
zás közben, mikor kalapját, hogy épen marad-
hasson az, levette a fejéről  és helyette vékony 
kis zsebkendőt tett oda. Nénje Boris, a ki meg-
gyilkolta a csecsemőjét, a tömlöczben halt meg. 
Csak az öreg Erzsók asszony él az egész csa-
ládból, a ki e három tárgyat: a fia  kemény ka-
lapját, a pálinkás korsót és az olvasót rendkivül 
nagy becsben tartja. 

Ha a kalapra gondol, szomorú nagyon; ha 
pálinkát iszik, e banáta elcsitul, de egyszersmind 
e gonosz ital hatása alatt vétkezik is és bűnét 
az olvasó segítségével imádkozza le. 

A kalapnak pedig főként  az a szerep jutott 
az egész histórióban, hogy e miatt nem küldhetett 
Gábor az anyjának segítséget, e miatt pusztult 
el a kis csecsemő és ennek édes anyja. Ezt akarta 
épségben tartani Gábor, utazás közben, e miatt 
kapta azt a hiilést, mely sírba vitte. 

Három emberéletbe került: hát nem a leg-
drágább ez a rongyos kalap. 

jobb- megfelelőbb  takarmányozás mellett Az ál-
lattenyésztés igazán hasznot hajtó csak akkor le-
het, ha az állatok megfelelő  takarmányozásban ré 
szegülvén, nagyobb munka, illetve téteményképes-
séget fejtenek  ki, nagyobbá erőteljesebbé fejlődnek 
s igy nagyobb értéket is képviselnek. 

Sajnos sokkal több rét lett imár feltörve,  fel-
szántva, semhogy a meglevő az ország szarvas-
marha állományát eltarthatná; ez azonban magá-
ban véve még nem baj, mert a hiányt könnyen le-
het mesterséges takarmány félékkel,  lóherével, In-
czernával zabos bükkönynyel, répával stb. pótolni, 
annyival is inkább, mert ezek a takarmány-félék  ren-
desen nagyobb termést adnak, mint a természetes 
kaszáló. Hogy azonban a mesterséges takarmány-
félék  termesztése nem terjed oly mértékben, ami-
ként az kívánatos volna, onnan van, mert a ma-
gyar gazda csak olyon növényeket szeret termesz-
teni, a melyet a piaezon azonnal értékesíthet, s 
nem szívesen ad olyannak is földet,  melyből csak 
közvetben lát hasznot, a melynek hasznosságát nem 
is mind a gazda látja be. A lóherén kívül különö-
sen a répa termelését kellene miudenflt  felkarolni, 
mint a legjobb takarmányokat s a mennyiben ta-
lán nem áll nagyobb terület ezen czélra az eddigi-
nél rendelkezésre, legalább a talaj gondosabb elő-
készítésével a műtrágyák használatával kell a talaj 
termékenységét fokozni.  Köztudomásu dolog, hogy 
a gips vagy még inkább a szoperfoszfátgipsz  mily 
hathatósan fokozza  a Inczerna és a lóhere félék 
termését s hogy mily óriási termést ad a répa ha 
a vetés előtt I 12 métermázsa szuperfoszfátot  kap 
a talaj kikelés után pedig 60—80 kg. kálisalétro-
mot kat. holdanként. 

Egy vagy más módon, de minden esetre gon-
doskodni kell arról, hogy bőven álljon takarmány 
rendelkezésre, mert csak ilyen módon tehetjük 
szarvasmarha tenyésztésünket jövedelmezővé, csak 
majd akkor ba takarmány hiányt nem szenved-
nek az állatok, fordítsunk  gondot tenyészanyag 
megválasztására is, előbb ha tesszük se lesz annak 
eredménye. 

A burgonyának egy veszedelmes betegsége. 
A burgonya termelőket utóbbi években óri-

ási csapás érte, akkor, s e betegség nemhogy 
szflnőben  volna, de folytonosan  terjed, úgyannyira, 
hogy egyes vidékeken a horgonya-termelés már-már 
nem fizeti  ki magát, s annak termelésével fel  kell 
hagyni. Pedig hát ezzel a betegséggel szemben is 
lehet sikeresen védekezni, s kevés pénzáldozat, 
no meg egy kis utánjárás és fáradsággal  biztosan 
védekezhetünk a burgonya vésszel szemben. 

A burgonyavész, tudományos nyelven Pero-
nospora infenstens,  egy penész gomba, mely a bur-
gonya levél sejtjei között vékon fonalak  alakjában 
nő s attól a növény tápláló annyagát nagy meny-
nyiségben vonja el; a minek következménye, hogy 
a gumók elpusztulnak, el rothadnak. Fel lehet is-
merni a betegséget arról, hogy a levelek szélein 
barnás, majd később fekete  szinfl  foltok  keletkez-
nek, melyek hamvas szürkés anyaggal vannak be-
vonva. 

Ha megakarjuk előzni a betegség fellépését, 
már május hó elején hozzá kell fognunk  a véde-
kezéshez, mely rézgálicz oldattali permetezésből 
áll. Erre a czélra bármely szőlőpermetező készű-
lég használható. A használandó folyadék  oly mó-
dón készül, hogy minden 100 liter vízhez 11/» kg. 
rézgáliczot s ngyananynyi meszet adunk s haszná-
lat előtt a folyadékot  jól felkverjűk.  Ezen folya-
dékból 140—160 liter szükségeltetik egyszeri fecs-
kendezésül kat. holdanként. Nem elegendő csupán 
egyszer permetezni, hanem egy hó multával az 
első permetezés ntán ismételjük az eljárást, sőt 
ha nagyon nedves idő jár a második permetezés 
után két-három héttel harmadszor is permetezünk. 

A permetezésre fordított  összes kiadások hol-
dankint legfeljebb  5—6 frtra  rúgnak. 

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

FELELŐS SZEBKESZTÖ én LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

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 a z á s a : 
1. A községektől 100 frt. 
2. Belügyminiszter ur ő nagyméltóságától 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, 
3—3 főszolgabíró. 
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Sz. 112/1898. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött végrehajtó a/ 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 7398., 7828-
1897.. 1763. számú végzése által m.-szigeti taka-
rékpénztár. Szeifeit  Henrich és fiai  czég. Gál Jó-
zsef,  Stehlik Győző, Jakab és társai, Botstiidter 
czég javára Márkovits Sámuel gyimesi lakos ellen 
30 frt.  100 frt,  111 frt  21 kr, 326 frt  49 kr, 139 
frt  70 kr, 474 frt  50 kr tőke, ennek 1897. évi 
augusztus hó 94-ik napjától számítandó 6°/0 kamatai 
és eddig összesen 60 frt  perköltség követelés ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag lefoglalt  és 505 frt  64 krra becs&lt búto-
rok, 1 tekeasztal, felszereléssel,  márvány asztalok, 
lámpák, hajtott székek, képek stöbbiből álló ingó-
ságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 7501., 7843., 6846—1897., 
960., 7398—1897. sz. kiküldést rendelő végzés 
folytán  a helyszínén, vagyis Csik Gyimesbnkkön 
leendő eszközlésére 1898-ik évi május hó 12-ik napjá-
nak délelőtt II órája határidőül kitü/.etik és ahhoz 
a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve-
résen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet 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 20-án. 
Szőllósy Ferencz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Hirdetmény. 2 - 2 

A madéfaivi  állomásnál vállalati főraktárnál 
eladók a következő tárgyak : ablakok, ajtók, 
olcsó bútorok, székek, kályhák, álványfák 
és kocsik stl». s' h. a Irgjutányosabb árban. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Taplocza községnek a folyó  évi április 

23-ára kihirdetett épitkezési munkálatok kiadására 
versenytárgyalása eredményre nem vezetvén, arra 
n;abb határnapul f.  évi május 7-ónek délelőtti 9 órája 
tűzetik ki: a midőn az eddigi beadandó zárt aján-
latok felbontása  előtt nyilt szóbeli versenytárgya-
lás is fog  tartatni. 

Felhivatnak versenyezni kívánok zártajánla-
tuknak a fennirt  napig és óráig leendő beadására. 

Fenntartja maginak Taplocza község képvi-
selősége azon jogot, hogy időközben jelentkező vál-
lalkozóval méltányos feltételek  mellett a szerződést 
megköthesse. 

A vonatkozó tervezetek, műszaki leírások és 
egyeb teltételek a jegyzői irodában betekinthetők. 

Kikiáltási ár 4210 frt  27 kr. 
Csik-Taplocza 1898. április 25-én. 

Balázs Dénes, 
1—2 jegyző. 

Sz. 3150—1897. telkkvi. / 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság, közhirré teszi, hogy Újvári 
Vilmos végrebajtatónak Váradi Dénes végrehajtást 
szenvedő elleni 424 frt  85 kr tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a esik szeredai kir. 
törvényszék (a csik-szentmártoni kir. járásbíróság) 
területén lévő Csik Szentgyörgy, Csik-Báukfalva  és 
Csik-Menaság községekben és határaikon fekvő  a 
oik-szentgyörgyi I. rész 89. számú tjkvben A f 
236/,., 236/2. hrsz. ingatlanokra 179 fit,  1726/]. 
hrsz. ingatl. 17 frt,  a 2463/,. hrsz. 1 frt,  3194. 
hrsz. ingatl. 6 frt,  6065. brsz. ingatl. 5 frt,  6152/a. 
hi sz. ingatl. 6 frt,  6254. hrsz. ingatl. 2 frt,  6392/,. 
hisz. ingatl. 3 frt,  6<08. hrsz. ingatl. 2 frt.  7167. 
hisz. ingatl. 2 frt,  8897. brsz. ingatl. 9 frt,  8901. 
hisz. ingatl. 6 frt,  8905. hrsz. ingatl. 12 frt,  9836. 
hrsz. ingatl. 9 frt,  10968. hrsz. ingatl. 1 forint; 
a csik-szentgyörgyi II. rész 254. sz. tjkvben A f 
420. hrsz. 15 frt;  a csik-bánkfalvi  709. számú 
tjkvben A -J- 3268. hrsz. 6 frt,  3672., 3673., 3674. 
hrsz. 7 frt,  6504/„. hrsz. 6 frt,  11035., 11038. hrsz. 
35 frt;  a csik-menasági 671. számú tjkvben A f 
3041/,. hrsz. 6 frt,  4261/n. hrsz. 7 frt,  6817., 
6818. brsz. 16 frt,  7549/,. hrsz. 9 frt.  összesen 
365 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1898. évi június hó 20-ik nap-
ján délelőtti 9 órakor Csi k-Szentgyörgy község 
házánál és d. U 3 órakor Csik-Bánkfalva  község 
házánál és 1898. évi junius hó 21-ik napján d. e. 9 
Órakor Csik-Menaság község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen birtoktestenként a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának birtoktestenként 10%-át, vagyis 
összesen 36 frt  50 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november bó 1-éa 3333. sz. 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §. 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir, járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1897. deczember 8-án. 

Gagyi Dénes, 
Ur. aljbiró. 

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

kilóját 50 krajezáron árusít 
Cziffra Ferencz és Fia czég 

2—2 Gyergyó-Szentmiklóson. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás u t j án nyer t ki tűnő 

minőségű ital. 
Két V, l i teres üvegekkel portomén-

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

mény. 
Kapható: 

T i i e l l f x i g T T - e s 
gyógyszertárában 

s—io Csik-Szépvizen. 
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tonon. 
Alulírottak ugy is mint a többi alapítók Cselt Vilmos kereskedő Csik Szcntmár-
Helvig G. János vendéglős, Kovács János várisi rendőrkapitány, Balázs Dénes 

k. jegyző, Gözsi Árpád gyógyszerész, Nagy Gyula, Albert Balázs, Leicht Károly csik-
szeredai kereskedők, úgyis mint birtokos táljaink nevében, van szerencsénk különösen 
Csikvármegye közönségének figyelmébe  ajánlani, hogy csikmegyei „Népbank Rész-
vénytársaság" czég alatt Csik-Szereda város székhelylyel, 1000 darab 
100 frtos  névértékkel s igy 100,000 frt  alaptőke biztositása mellett 
egy pénzintézetet szándékoztunk létesíteni. 

Az alapítók gyűlése folyó  1898. év április hó 24-én tartatott meg Csik-Szere-
dában. a hol azon megállapodásra jöttünk, hogy a részvények aláirása U g y a n e z e n 
év május 10-étŐl kezdve bezárólag junius 15-éig Csik-Szeredában György-
jakab Márton kereskedésében, Helvig G. János üzlethelyiségében, Csik-Szentmártonon 
pedig Cseh Vilmos kereskedő helyiségében fognak  eszközöltetni, az ezek kezei közé ki-
bocsátott aláirási tervezet és a részvénytőke befizetésének  megállapítása mellett. 

Az aláirási tervezet ezen kivül Csedő István és dr. Csiky József  Ügyvéd iro-
dájában is betekinthetők, a hol szintén a részvényeket aláírni szándékozóknak szivesen 
utasitás és felvilágosítás  fog  adatni. 

Csik-Szeredában, 1898. április hó 25-én. 

Csedő István, Dr. Csiky József,  Györgyjakab Márton, 
ideiglenes elnök. id. titkár. id. pénztárnok. 

s 
Z I V A T T Y U K A T 

házi, Ipari, mezőgazdasági, épitkezési s egyéb 
nyilvános cólokrakéz-, járgány 8 erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

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

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

sárkaparókat 
i z é s z i t ée  a j á n l 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 4 L 8 E R F E R E N C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

11-40 
Árjegyzékek és költségvetések Ingyen és bérmentve. 

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

Nem kiinéltem sem fáradságot,  sem költséget, raktáromat n ő i f e l -
Öltők, gallérok, női és férfi  ruhaszövetek, női diszkalapok 
és mindennemű divatezikkekben  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 gyár? 
áron 7 frt  20 krért. 

Házi vásznot pedig mindenféle  vastagabb fehérnemükre  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 divatüsle te (l 

~ 1 0 C s l k - 3 z e r e d a . 

T „Liliom" és „Házi" vászon egyedüli raktára. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Má<-'on könyvnyomdájában 1898. 

CD 

CD 
co 

o > 
j ? 
CD" 




