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Előfizetési filhivás. 
A , CSIKI LAPOK" III. évfolyamának 

jiilius—szeptember havi 3-ik negyedére új 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett 
s egyúttal felkérjük  1. előfizetőinket,  hogy az 
1-ső és 2-ik negyedi h á t r a l é k o s d i j a k a t 
szíveskedjenek beküldeni, mivel tetemes ki-
adásaink minden kllnnlevő követelésünk be-
szedését szükségessé teszik. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: 
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 
Külföldre  egész évre 

4 trt 
2 frt 
1 frt 
C frt 

Előfizethetni  Csíkszeredában György-
jakab Márton nyomdájában, — Gyergyó-
Szentmiklóson Kricsa Péter könyvkereske-
désében. 

A S z e r k e s z t ő és a K l a d . 6 . 

A miiiskáavinzonyok én  k iván-
dorlás m e g y é n k b e n . 

II. 
De ha bármennyire akarjuk is kerülni 

e kérdés feszegetéséncl  a tulajdonképpeni 
inditó ok szőnyegre hozatalát, még sem le-
het kitérni előle, s mégis csak azon kérdés 
hatol előtérbe, hogy valóban csakugyan ki 
kell-e a székelyeket valahova telepíteni és 
vájjon miért? 

K kérdésre az én egyszerű éa határozott 
feleletem  az, bogy a székelyek kitelepítésére 
semmi szükség. Nem indokolja ázt égy haj-
szálnyi érdek semmiféle  téren, sem nemzet-
gazdasági, sem társadalmi, sem politikai, 
seui közgazdasági, sem ipari, sem kereske-
delmi tekintetben. Ez az én meggyődésem, 
melyre az elhatározást a statisztikai adatok 

hideg egybevetésén és számszerű mérlege-
lésén kivül, évtizedek óta a gyakorlati ta-
pasztalat s a körülményeknek és állapotok-
nak figyelmes  szemmeltartása érlelte ineg. 
Ha tévedek, az is emberi dolog, de ment-
ségemre szolgál az, hogy meggyőződésből 
beszélek. 

Megkísérlem igazolni magamat. 
Nem választom külön közgazdasági, 

politikai, társadalmi stb. okaimat, mit a kér-
dés körül felhozni  akarok, mert azzal igen 
messze nyúlnék e pár sor. 

Közfelfogás  szerint, sőt állambölcselet 
alapján is, állami vagy társadalmi közbelé-
péssel való kitelepítésnek ott és akkor van 
helye, ha valamely vidék népessége a meg-
élhetését képező tényezőkhez aránylag any-
nyira elszaporodott, hogy azon a téren, sem 
a meglevő intézményekkel, sem uj intézmé-
nyek meghonosításával meg nem férhet  és 
meg nem élhet. Az ezen okon kivül eső ki-
telepítési szándék lehet igen szép, igen ha-
zafias,  igen dicső az illúzióban azért, hogy 
jónál jobb állapotokat óhajtunk, de semmi 
alapot nem ad a gyakorlatban. 

Vármegyénkben s igy az egész szé-
kelyföldön  a lélekszám aránya a lakott föld 
területének arányához képest, még távolról 
sem követeli a kitelepítés szükségét, meg 
akkor sem, ha pusztán u statisztika számait 
vesszük is irányadóknak. 

De tegyük félre  a statisztikát cs nézzük 
meg népünk életmódját. Ne tekintsük a kis-
birtokos osztályt, melynek- sorsa ugyan szá-
nandó, de melyei úgy sem törődik cz idő 
szerint senki, hanem vegyük alapul a sokat 
kényeztetett és erősen féltve  dédelgetett nap-
számos osztályt. 

Napi keresményéből tisztességesen ru-
házkodik, részint a maga szőtte és fonta 

kelmékkel, sőt mint látjuk, eléggé kitelik 
neki arra is, hogy a ruházkodásban nem 
ritkán fényíízcst  is gyakoroljon s bolti csik-
keket vásároljon. 

Egy csiki férfi  napszámos tavasztól 
kezdve késő őszig naponta 40—50 krt ke-
res, a nőnapszámos 20—35 krt. A múltév 
nyári aratási munkánál egy nő napszámom 
étel mellett 50 krt kapott. De hol van az, 
az országnak bármely vidékén, hol a nap-
számos az élelmezésre rátartóbb és követe-
lőbb legyen, mint nálunk ? 

Nyári dologidőben, mikor reggel mun-
kába áll, kap kenyeret — esetleg túróval 
— és pálinkát ; 7 órakor kapja a reggelit, 
mely rendesen főtt  étel s legalább kétfélé-
ből áll. Délben szintén kétféle  ételt kap, 
melyek egyike húsos ; délután 5 órakor kap 
ozson.iát, mely túróból, szalonnából, hagy-
mából és pálinkából áll. Este újból vacso-
rát kap, nem ritkán kétféle  étellel. — Egy 
nap ötször kell hát enni adni a mi napszá-
mosunknak, melyre nemcsak rátartós, de 
melyet me r is követel, mert ellenkező eset-
ben másnap nem lesz munkásunk. — Minő 
sorsba lehetne hát az ilyen napszámost ki-
telepíteni, hogy ő aztán meg legyen elé-
gedve ? 

Dc tegyünk egy olcsó számitást a ná-
lunk általánosan szokásos napszámos-élel-
mezésre : 

Reggel pálinka, kenyérrel 4 kr. 7 óra-
kor reggeli 10 kr: 12 órakor ebéd 12 kr. 

oo 
Délután 5 órakor ozsonna 6 kr. Este va-
csora 10 kr. Összesen 42 kr. Éhez járul a 
napszám, mely 30—66 kr s igy 72 és 1 
frt  08 kr közt váltakozik. 

A cselédbérekről már fennebb  megem-
lékeztem. Mosolyog az ember rajta, mikor 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Igazgató i a e g n y l t ó beszéd. 
'lan.iita Imats F. Jákó igazgató f.  éti junius 28-án Csiksoin-

l)ón a rk. logymnasiuni évzáró ünuepélyén. 
(Vége.) 

1882. julius 2-iki záró ünnepélyen fntó  pillan-1 -'>1 vetettem az intézetünk körében felmerült 
•• > e ni é ii y e k r e, melyek lelkünket részint emel-
tek. részint lehangolólag hatottak arra. Az elöb-
'"••k Imjry egyik kartársuk 25 éves tanári jubileu-
"i.it ünnepelte ; hogy Lönbart Ferencz nurba uj ke-
L'.'.cs főpásztort  nyertünk és hogy a szállás ügyben 
Mkeres buzgólkodást fejtettünk  ki; — emezek 
I"-dig b. e. Fogarassy püspökünknek, ki ezen gym-
iia<iiununkat betetőzte s Lázár Dénes főispán  és 
nlági gondnoknak, ki oly buzgón karolta vala 
i.-| ügyeinket, gyászos elhalálozások. Ezen tanév-
l"'ii a csiksomlyói finövelde  alapítványainak száma 

magán fundaczíoval  szaporodott, melyeket köz-
i •működésem mellett b. e. P é t e r ff  y József 
lelcsikkerületi föesperes  és madarasi plébános bő-
kezűleg alapított. 

1883. junius 27-iki záró-ünnepélyen, melyen 
l'áll Sándor kir. tanácsos és tanker. főigazgató 
nr önmlga is jelen volt, a megjelent szülők és gyá-
mok előtt ujjolag tüzetesebben ismertettem a csik-
somlyói nevelés-oktatás ügyét gyámolító és nehe-

körülményeket; — felhiván  az érdekelteket 
uiiuzoknak ápolására, — emezeknek pedig lehető 
«•'távolítására. Ez utóbbiakhoz tartozik a szálláS-
ügy is, melyre nézve azon Örömhírt adtam á hall-
gatóság tudomására, hogy az erdélyi rk. Statds 
igazgató tanácsa k Csikmegyétől a volt-praeto-
r i a l i s h á z a t az ifjnság  kollegiális elszálláso-
lása czéljából megvette. Birtokbavétele és felhasz-
nálása azonban még pár évig akadályokba fog  üt-

közni. Ezen tanévben rendszeresítettek a keze-
lésem alatt magokat kinőtt Ferenczi l'éter- és 
gr. Haller Mária-léle magánalapítványok. 

1884. jnnius 29-én a bálaadó istentisztelet 
után, melyet segédlet mellett magain celebráltam, 
alkalmi beszédemet, — minthogy az idegen hall-
gatók feltűnően  csekély számban jelentek meg — 
rövidebbre vontain vala: Tartalmából jelenleg a 
következő részeket idézem 

A csiksomlyói rk. főgymiiasium  daczára azon 
sajátságos viszonyainak és helyzetének, melyek egy 
középtanoda megállapított czéljaira nézve ináig 
se:n mondhatók kedvezőknek, ínég sem akart soli.t 
és ma sem akar kitérni azon követelmények elöl, 
melyeket a szülők, a társadalom, a kor és az 
elöljáróság is egy jóravaló hazai gymnasiuiiitól 
mindenha és minden körülmények közölt megvár-
nak; sőt ellenkezőleg nemes elhatározással száll 
versenyre az ország hasonnemü intézeteivel. Csak-
hogy midőn ez eleitől fogva  igy van, méltó az 
érdeklődő közönségnek is tudnia, hogy ezen pá-
lyaverseny és az ifjúság  által elért eredmény Csík-
Somlyón még mindig több munkába és fáradságba 
kerül, mint igen sok más szerencsésebb helyzetű, 
dúsabban felszerelt  és javadalmazott intézetnél. 

A t a n á r i t e s t ü l e t a lefolyt  évben fo-
ganatosította az 1883. évi XXX. középisk. törv. 
keretében mindazt, mi az uj. tanterv által előírt 
czélokra legszükségesebbnek látszott és nálunk 
kivihető volt. Jelesen nagy tevékenységet fejtett 
ki arra nézve, hogy az uj „Érettségi utasítás" 
szabványainak szigorúan eleget teliessen; a tan-
időt szigorú pontossággal felhasználtuk;  fukar-
kodtunk a szünidőkkel; a taneszközöket, kivált a 
tanári könyvtárt, nagyobbmérvben gyarapítottuk ; 
a szállás- és egészségügyet éberen felügyeltük  stb. 

A mi az i f j ú s á g o t  illeti: az rendesen 
ki van téve a korával járó könnyelműség kárai-
nak, a korszellem tulcsapougásaiuak, a társadalmi 

helyzet selejtes érintkezéseinek; úgy, hogy róla 
áil a költőkirály (Vörösmarty) találó rajza: 

„Vak méh az ifjúság,  mely mindenütt 
Mézet keres s majd szirtbe ütközik, 
Majd tüske szúrja, majd lépen ragad ; 
S ha néha napján téved is virágra: 
Illatba szédül, nem talál haza, 
S késő panaszszal döngi kárait." 
A mi ránézve most is felettébb  kívánatos, 

azt sokszor hangsúlyoztam e helyről; ma is em-
emlékébe idézem és figyelmébe  ajánlom a tanuló 
ifjúságnak,  liogy nem elég a leczke szerinti hala-
dás, hanem igyekezzék a tanulmányok szellemébe 
behatolni, ízlését fejleszteni,  nyelvét, társalgasát 
és föllépését  línomitani; jóirányu művek olvasga-
tásában keresse és lelje kedvét s kezdje meg már 
a gyakorlati és műveltebb életnek tanulni; védje 
magát az elszilajnlás és korai fizikai  fejlődés  ve-
szedelmes tíínetei ellen. Csak így rakhatja le egy 
megelégedett, művelt élet alapjait, csak igy felel-
het meg a szülök és a haza méltó várakozásának. 

1885. junius 28-án a szépszámmal megjelent 
közönség előtt a lefolyt  tanév fontosabb  mozza-
natairól beszámolván, a szülők és más érdekeltek, 
valamint az ifjúság  figyelmét  azon s z a k p á-
I y á k r a liívtam fel,  melyekre a középtanodai ta-
nulók egy részének már a gymn. folyam  alatt ki-
térniök czélszerű, sőt tanácsos; figyelmeztetem 
miszerint abból, hogy egy ifjú  gymnasinmba lépett 
még nem következik szükségképpen, hogy majd 
érettségi vizsgálatot is itt kelljen tennie; hanem 
a gymnasiutni ifjúság  egyrésze hajlamai és tehet-
sége szerint különböző szakpályákra térhet ki, — 
mielőtt a mindig szigorúbbá váló érettségi vizsgá-
latsikertelen esélyeinek tenné ki magát. Intéze-
tünknél e tanévben megkezdődött a zeneoktatása is. 

1886. junius 20-iki záró-ünnepélyen a szü-
1 ö k vagy helyetteseiknek az iskolával való k ö z-
r e m ü k ö d é s ö k i ' öl a középisk. Rendtartás 
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a nagy hírre vergődött olcsó székely mun-
kás- és cselédbérek miatt, valamely távoli 
ismerőse cseléd vagy munkás szerzésre kéri 
fel.  Mikor a feltételt  olvassa, maga is fel-
sóhajt, hogy oly feltételek  mellett bizony 
maga is szívesen látná a maga cselédeit és 
napszámosait. 

Hanem, ha valahol a negyedik várme-
gyében vasútat épitnek, gyárépületeket emel-
nek, vagy erdőt vágnak, oda tódul a szé-
kely napszámos egész seregestől. Körülnéz, 
kémlel s ha előnyösnek Látja s ha különö-
sen nem szigorú az ellenőrzés, beáll a mun-
kába és dolgozik n a p s z á m b a , különben 
megfordul  és haza jő megint, hogy egy 
ujabb hírre megint felkerekedjék  s újból 
kémlelje a helyzetet. 

A székely ember szeret jönni-menni, 
világot látni ; kedveli a változatosságot. Ez 
hajlamában van. Ez az egyik ok, mely őt 
munkakeresés végett hazulról (ízi. Egy másik 
ok az, hogy hazulról távolabb vidékre me-
gyen munkára, ott egyedül megtakarítja 
munkabérét s hetenként vagy havonként 
summában veszi kezéhez. Családja tagjai 
nem támaszkodnak rá naponta s nem kérik 
el, nem használják fel  napról-najn-a a ke' 
resményt s igy hetek alatt egy kis tőkét 
gyűjthet össze; mig ha itthon dolgozik, a 
kereset naponta elkél s látszatja nincs. — 
Ezért kedveli a székely munkás a távol kap-
ható munkakeresetet. Ezért megy messze 
földre,  még Olábországba is. munkát ke-
resni, s nem azért, mintha azt itthon meg 
nem kapná. 

Ily viszonyok közt ne fájjon  a feje  oly 
nagyon azoknak, kik a viszonyok teljes is-
merete nélkül, a székelyeket ki akarják va-
lahova telepíteni. 

Hanem ha csakugyan valakit a nyo-
morúság miatt ki akarnak telcpiteni a Szé-
kelyföldről,  akkor legelső sorban kezdjék 
meg a kitelepítést a kis- és középbirtokos 
osztályon és az iparosokon, kik ma-holnap 
odajutnak, hogy jobban teszik, ha földjeiket 
a madarak én a vadak legelőjéül hagyják 
fel  ; az iparosok pedig, ha szerszámaikat a 
fűzbe  dobják és beállnak mindnyájan kite-
lepítendő szegény napszámos népnek. 

Sem a földmivelő,  sem az iparos ma-
holnap nem tud semmi téren boldogulni, 
mert Csíkban hiánvzik minden se<ritő esz-

m O 
köz, a mely az elhagyott földmivelő  vagy 
iparos produktumut a világforgalomban  köz-
vetítse. 
13—15, §§-ai alapján tüzetesebben szólván, azon I 
következtetésre jutottam, hogy azok, kik az ujabb 
iskolai rendszer feladatának  jó részét a szülők és 
gyámokra ruházván, a nevelés fontos  feladatát  kö-
zöttük és a tanárok közt megosztották: a gya-
korlati életre nézve elszámították magukat, s azon 
eshetőségnek tették ki az iskola czéljait s igy az 
iskola legvitálisabb érdekeit, hogy most egyik fél 
keze sem levén szabad : a szülök és tanárok egy-
másra való tekintetből kölcsönösen korlátozva ére-
zik magukat, vagy pedig gondolják, hogy a másik 
fél  majd az ö dolgaikat is elvégzi. Be kell val-
lanunk, hogy a szülők vagy helyetteseiknek az is-
kolával való azon közreműküdése, melyre az ujabb 
nevelés-oktatási rendszer olyannyira számított ét 
támaszkodott, — ma sehol és különösen nálunk a 
Székelyföldön  sem pótolhatja kulönöseu a fegye-
lem fenntartása  dolgában azon bizalmibb küldetést, 
melylyel a régibb rendszer a nevelö*t, tanárt és 
igazgatót nemes- megbízással felrnházta  vala, azon 
régi elv szerint: „Mitte sapientem et nihil ei di-
xeris." Ha a szülők éberebb figyelme  s hogy úgy 
mondjam természeti ösztöne az iskolával való köz-
reműködést, a nevelés czéljainak támogatását reá-
lisabbá nem teendi.- akkor az igazgató és tanári 
kar kevésbbé vállalhat felelősséget  a gymnasium 
előtt lebegő czélok sikere iránt. 

1887. junius 28-iki záró-ünnepélyen tartott 
beszédemnek jeligéjeül Sz. Pál apostol (I. Kor. 
9, 24.) ezen szavai szolgáltak: „Nem tudjátok-e, 
hogy mindenki egy versenytéren halad; mindnyá 
jan íntnak, de csak egy nyeri el a pályabért. Ugy 
versenyezzetek, hogy elnyerjétek azt." Statiszti-
kailag kitüntetvén, hogy gymnasinmutik növendékei 
összes létszámának csak mintegy 6%, az I. osz-
tályénak pedig 25*/s-a teszen itten érettségi vizs-
gálatot : azon kérdéssel foglalkoztam,  mi t ö r t é -
nik a nem v é g z e t t '/.-ed r é s zs z e 1 ? Oda 
konklndáltam : Tereljük ifjainkat  a tehetségeiknek 
és hajlamaiknak megfelelőbb  pályákra s fejlesszük 

A földmivelő  produktumát nyersen oda 
kell dobja valamely jólelkű helybeli kufár-

' nak, a ki nagy jószívűséget gyakorol akkor, 
ha megvásárolja azért, hogy ő jó nyere-
séggel túladjon rajta. Az iparos jár vásárról-
vásárra s fuvarbérre  elkölti az iparczikkek 
árát. Az ipara folytatásához  szükséges anya-
gokhoz pedig oly árban jut hozzá, hogy 
Csíkszeredában péld. egy pár csizma majd-
nem másfelannyiba  kerül, mintha azt Bu-
dapestről postán hozatja meg az ember. 

Nem kitelepítés kell hát nekünk, ha-
nem gyárak, vállalatok, v a s u t a k kelle-
nek, melyek hiánya miatt a versenyből idáig 
ki vagyunk zárva. Más orvosság kell nekünk. 
Itt fölösleges  munkáskéz nincs, hanem igen is 
van munkáskéz olyan, melynek itthon más 
irányú clliivatása s felhasználása  és értéke-
sítése már kenyér- és életkérdés. 

Tűzbiztonságunk érdekében. 
Az elemi csapás nem az emberi akarat fo-

lyománya lévén, annak meggátlása sem lehetséges 
mindenkor saját erejéből. Mindazonáltal a meny-
nyire hatalmában áll, siet minden rendelkezesére 
álló tényezővel némely pusztító elem dühöngésé-
nek lokálizálására. 

Szomorúan emlékszünk a N.-Károlyban, To-
roczkón és Eperjesen történt, de már — hála a 
Jó-szívnek — kihevert óriási tűzvészre, mely sajgó, 
de egyúttal intő példát adott az ország városainak, 
falvainak,  hogy a tűzbiztonság érdekében tegye-
nek meg minden óvintézkedést, és valóban szerves 
alapra fektessék  a tűzrendészetet. Egyszer már 
bontakozzék ki a tűzoltóság a külső csillogás kö-
réből, legyen hivatása s nem hivalgása az önként 
vállalt kötelesség, czélja az igazi tűzoltás és nem 
szolgasággá törpült rendfentartó  kordon. 

S minthogy a miuden perezben beállható tűz-
veszély okozta károk megtérítésére nem elég az 
egyes vidékek áldozatkészsége: a belügyminiszté-
rium vette kezébe az ügyet s elrendelte megyén-
ként a már sok oldalról szorgalmazott kényszer-
tűzoltást. 

A megyei tiízreudészeti szabályrendelet 3, 
4. és (i ik pontja pedig a következőleg szól: 

Minden, legalább 60 házszámból álló község 
köteles következő tüzoltószereket beszerezni 

1) Egy szivöfecskeiidö,  legalább 10 czenti-
méter átmérőjű széles henger, G<> méter tömlővel. 
2) Egv vízhordó szekér, 3 heti. hordóval és I he. 
káddal. 3) Két tüzlétra. 4) Két csákány. 5) Két 
tüzliorog. (!) Két fejsze.  7) Xégy vasvilla. 8) Két 
lámpás. 

A még kisebb községek, valamint nagyobb 
építmények birtokosai a fent  körülirt szívófecs-
kendő helyett targqncza- vagy puttony-fecskendők 
tartására köteleztetuek. 

Egyéb szerelvények beszerzése a kisebb köz-
ségeknek is kötelességévé létetik. 

mindeniket azon eszme hatása alatt, mely minden 
lény fölött  uralkodik s melyet a Teremtőnek al-
kotó gondolata kölcsönöz. 

Ezen tanévben beállittalott a téli torna ; — 
előiratott a tanárok szolgálati és fegyelmi  Sza-
bályzata 8 rends/.eresittetett 3 helylyel be. Molnár 
Balázs-féle  alapítvány, melyet a néhai még 1881-
ben fundált  vala ingatlan birtokokban. 

1888. junius áfi-iki  záró-ünnepélyen jeligém 
ez vala „Vájjon m i I e s z e z e n gye r-
m e k b ö 1 ? (Luk. 1. <>0.) A mult évben felvett 
gondolattal kapcsolatban ez alkalommal is a tanár 
és tanuló szülő és érdekelt közönség figyelmét 
a tanuló ifjúság  czéljaira, a nevelés és oktatás 
föladataira  s az ezekhez segítő eljárás módoza-
taira irányoztam s tüzetesebben foglalkoztam  a 
p á l y a v á l a s z t á s kezdésével. — Annálinkább 
kellett ezt tennem, mert még mindig kénytelenek 
vagyunk tapasztalni, liogy általán véve még a 3 
felső  osztály ifjai  sem tudnak hivatásukról és vá-
lasztott pályájukról beszámolni. 

188!). junius 29-iki záró-ünnepélyt már ezen 
átalakított és megbövitett gymnasiumi hallgató te-
remben tartottuk meg! A csiksomlyói rk. főgym-
nasiuin és a vele kapcsolatos nevelő házak anyagi 
gyarapodás és beruházás tekintetében oly átala-
kulásokon és kiegészítésen mentek keresztül, me-
lyek ezen ősi gymnasium történetében u j a bb 
k o r s z a k o t jeleznek. 

Ezen átalakítások és építkezéseknek első 
czéljok abban állott, hogy a gyiunasiuin a törvény 
és a korigények által kívánt helyiségeket nyerhes-
sen ; a másik pedig az, hogy a Csiksomlyón künn 
szállásolt (externus) tanuló ifjúság  kollegiális i n-
te rn a tus ban (társas bennlak ;is) alkalmasabb 
szállásba és közvetlenebb felügyelet  alá jusson. 

A csiksomlyói fögymnasium  és hozzákötött 
növeldéknek iránya és s z e l l e m e a történt vál-

I tozások daczára megmaradt. — A gyranasiumnál 

A szívó fecskendők  magyar országos egysé-
ges csavarral látandók el. A meglevő fecskendők, 
ha hengerüregük 10, vagy több cméter, egy év 
alatt a magyar országos egységes csavarra ido-
mi tandók át stb. 

Nem tudóin, hogy Csikmegye nemes törvény-
hatósága foganatositá-e  már a miniszteri rendele-
tet, hirdetett-e versenytárgyalást, — hanem ha 
tanügyi szemléltető eszközök beszerzését illetőleg 
elrendelik a hazai czégek pld. Calderoni kizáróla-
gos pártolását, — ha Brassó lát el legjobb és 
legtartósabb posztóval, — ha honi ipar pártolása 
a jelszó mindenben és mindenütt, a minthogy kell 
is annak lennie; akkor — szeretem hini ős re-
remélni — hogy Csikmegye törvényhatósága sem 
fog  szemet hunyni a tisztán helyi érdekű czégek-
kel szemben, nem fogja  mellőzni a Székelyföldön 
egyedül letevő, nemzeti büszkeségünket hirdető: 
Lántzky-Riiner-féle  gépraktárt és gyárat sem. 

Ez a gyár különben már szerepelt trieurök-
kel és más complikált gazdasági gépekkel több 
hazai kiállításon; számos kitüntetési érme és ok-
levele van. 

De eltekintve ezektől, a gépraktár életreva-
lóságát, tűzi apparatusának czélszerüen hasznos 
voltát, elég világosan igazolja Fogarasváruiegye 
folyó  év május 25-én tartott tavaszi közgyűlésé-
nek jegyzőkönyve, mely szerint az állandó választ-
mány véleménye elfogadtatik,  határozó erőre emel-
tetik, a megye alispánja pedig utasittatik, az el-
fogadott  ajánlatok iránt a szállítási szerződéseket 
az illető vállalkozókkal, az eljárt árlejtési bizott-
ság jelentése értelmében, lehetőleg mielőbb meg-
kötni, a szállítást a vállalkozókkal legfeljebb  6 
hónap alatt eszközölni stb. 

A jelentésben részletezett átadási és fizetési 
feltételek  mellett pedig az áll, hogy Trogmayer 
tíy. és Lántzky liimer székelyudvarlielyi gépgyár 
czégektöl szereztessék be a kisebb községek ré-
szére szükséges 11 darab targoncza-fecskendő, 
— az árlejtéskor megpróbált és jónak bizonyult 
minta szerint; továbbá a meglevő tíízt'ecskendök, 
számszerint 66 drb, sziutén a fent  jelzett czégek-
uek adandók ki. 

Torda-Aranyosmegye folyó  évi márczius 1-én 
tartott versenypályázatán, az egész vármegyében 
szükségeltető tűzoltó felszereléseket  és vízhordó 
szekereket — melyek igen elmés czélszerüséggel 
vaunak készítve — egyedül a Lántzky-lliemer 
czég nyerte el. 
t Jelenleg Maros-Tordaniegyével folytat  tár-

gyalásokat, hol s a többihez beadott, otlertek több 
ezer forint  megtakarítást nyújtanak, teriiiészeles 
valamivel, tömegesebb megrendeléseknél, mint a 
budapesti czégek. 

Különben költségvetést, rajzokat, szó- és 
Írásbeli megkeresésekre a legszívesebben küld; 
felszólítás  esetén a községekben megtartandó gyű-
léseken -zemélyesen megjelenik ; egyébiránt udvar-
helyi gépraktára bármikor megtekinthető. 

Minthogy pedig minden mii dicséri a maga 
mesterét, bátor vagyok egész őszintén és önzetlenül 
ajánlani a Lántzky-Kieraer czéget Csikmegye tör-
vényhatóságának becses figyelmébe,  mely valóban 

ugyanazon törvény és szabályzat értelmében, — 
ugyanazon keresztény és hazafias  felfogás  szerint, 
ugyanazon hivatás-érzettel éí mindig fokozódó 
buzgalommal törekedett feladatát  tanártestületünk 
megoldani, mint az előző években. Az uj interna-
tusban hasonlóképpen ugyanazon ker. kath. szel-
lem és fegyelem,  ugyanazon házi Lörvények és 
csaknem ugyanazon rendtartás jutottak érvényre, 
mint a melyek a finöveldében  fennállanak.  Végül 
elmondhatom a Zsoltárossal : „átmentünk tűzön 
és vizén s kivezettél bennüuket az enyhülés rév-
partjára." (Zsolt. 6í>, 12.) 

1890. jnnius 29. A tavalyi záró-ünnepélyen 
azzal számoltam be, liogy a csiksomlyói rk. fö-
gymnasium a rég kijelölt irányban, a javában meg-
egyengetett és konsolidálódott uton haladott a kor 
követelményei szerint folyton  fokozódó  magas czé-
lok felé.  Ezen beszédemet olvashatta vidéki la-
punkban a távolabbi közönség is. 

Oktatást nyertek ifjaink  az eddigi tárgyak 
mellett ns. Csikmegye segélyezése folytáu  a zené-
ben és franczia  nyelvben is. 

E tanévben alapitványaink száma a Kedves-
Bara és Erőss Elek-féle  fundacziókkal  szaporodott. 

1890. szept 4-én az épen most le folyó  tan-
évet Isten segítségül hívása után szintén alkalmi 
beszéddel nyitottam vala meg. Kiindulva sz. Pál 
apostol ezen szavaiból: „P á 1 p l á n t á l A p o I-
ló ö n t ö z , de I s t e n az, ki a g y a r a p o -
d á s t ad j a " azon magas czélok és feladatokra 
irányítottam a figyelmet,  melyek részünkről, a ta-
nári testület részéről megfelelő  buzgalmat és gon-
dot, az ifjúság  részéről megfelelő  szorgalmat és 
munkát igényelnek. Különösen appelláltam az if-
júság figyelmére,  mert a figyelem  hasonló a 
derülő naphoz, melynek fénye  tisztán láttatja a 
tárgyakat és tüneményeket, melyeket a homály 
elfed.  A figyelmetlen  vagy szórakozott ember nyom 
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őstermelő székely hazánkban, Udvarhelyt van a { 
gépraktár, Oláhfalu  mellett. Szentkeresztbányán a 
vasgyár, mely több száz székely munkást lát el 
mindennapi kenyérrel, sőt nagyobb pártolás mel-
lett még több kezébe fog  munkát azok közül, kik 
sorsuk jobbrafordultát  csak Romániától várják. 

En hiszem, hogy — mintán országos iparunk 
exportja eléggé védve és biztosítva van nyugaton 
a budapesti gyárak által — C s i k v á r m e g y e 
méltányolni fogja  a fent  jelzett, egyedüli székely 
«ég szorgalmát annál is inkább, mivel e két me-
gye régóta szelidaris, szomszédok és édes egyek 
sok mindenben és ezen solidaritas fogja  garanti-
rozni meglehetősen elkallódott háziiparunk másod-
virágzását, mely oly gyümölcsözőnek ígérkezik a 
már csak pénz s uem idő kérdésévé vált vasúti 
hálózat által. Utinam ita foret! 

Embery Árpád. 

K Ű L Ő I V F t L É K . 
— LEGÚJABB! A képviselőház hétfőn  (13.) 

tartott ülésében folyt  le a szavazás a közigazgatási 
törvényjavaslat felett.  A javaslat mellett szavazott 
261, ellene 99, távol volt 50 képviselő. S igy a 
javaslat elfogadtatott  a részletes tárgyalás alapjául. 

— Rekviem. Folyó hó 8-án Haynald Lajos 
kalocsai biboros érsek temetése napján, a helybeli 
rk. templomban gyászistentiszteletet tartottak. A 
gyászmisén M u r á n y i Kálmán felcsiki  főesperes 
plmtiiikált nagy segédlet mellett. — A rekviemen 
megjelentek <j hivatalok és szép száma közönség. 

— Műkedvelői előadás. A csíkszeredai műked-
velői társulat lolyó hó 18-án rendezendő előadása, 
melyet a társulat többszöri felkérésre  az országos 
szinészegyesület nyugdíjalapja javára rendez, már 
előre is érdekesnek ígérkezik. Ezen alkalommal 
Molnár Györgynek, a kitűnő színművésznek és 
írónak egy népszínműve és egy inonologja kerül 
színre. A próbák a hírneves szerző vezetése és 
felügyelete  mellett szorgalmasan folynak  s a mint 
meggyőződtünk, a szereplő műkedvelők nagy szor-
galommal és kiváló igyekezettel törekednek fel-
adatuk megoldására. Hisszük, hogy fáradozásukat 
mindeu tekintetben megfelelő  siker fogja  koro-
názni. Az előadásról a társulat a következő szin-
lapot bocsátotta ki: A szinészegyesűlet nyugdij-
alapja javára. A „Csíkszeredai Műkedvelő-Társu-
lat'' 4t>-ik előadása. 18!) 1. július hó 13-án, szom-
baton a Hutter-léle nagyteremben a „csíkszere-
dai műkedvelő-társulat" által adatik: A me-
ii y e e s k e. Népszínmű 3 felvonásban.  — Irta : 
Molnár György. (Rendező: M o 1 n á r György.) 
I. felv.  1' i t y i P a l k ó . II. felv.:  „K ö n y n y ü 
Katót t áii c z b a v inni , de n e h é z á in 
r án cz b a s/. e d n i." III. felvonás:  A p i r o s 
k e n d ü. Személyek : Nagy István, módos gazda 
— .íakab János. Hajnal Kati, felesége  — T. 
Nagy liniéné. lluska, árva, Nagy István rokona 
— Sprencz Helén. Jancsi, juliászlegény — 
Halló Gábor. Palkó, kondás — P é t e r Árpád. 
Zsuzsa, szolgáló — O r b á n Netti. Sára — P a p 
liyürgyné. Magdus — L a k a t o s Mihályné. Oreg 
jiaraszt — D a r v a s Béla. Nép mindkét nemből, 
Czigányok. — Kzt megelőzi : Excelsior! vagy A 
szív és öntudat liareza. Monolog, Irta Molnár 
György. Flóra — Lakatos Mihályné. A darabok 
rendezését a társulat és a jótékonyczél iránti 
szívességből Molnár  tíyöryy.  hírneves szininüvé-
szünk, a darabok szerzője volt szíves magára vál-
lalni. Hely árak: Rörszék 80 kr. Zártszék 60 kr. 
Állóhely lu kr. Katonáknak és tanulóknak álló-
hely >:> kr. Karzat 20 kr. Jegyeket válthatni 

nélkül halad el a vidék legszebb tájképei mellett 
is; míg a figyelmes  lélek gyönyörködtető és ta-
nulságos élvezetet talál azokbau. 

Az IH'J0 , . tanévben az eddigi t a n t e r v 
<>ly éri elemben módosíttatott, hogy a görög nyelv 
tanulása fakultatívvá  tétetvén, e helyett a felgymn. 
itjak a magyar irodalom terjedelmesebb tanulását 
összekötve görög remekírók magyar szövegű ol-
vasását, valamint a szabadkézi rajz behatóbb mű-
\ élését választhatták. Ezen eltérő irányra, mely 
az egységes középiskola valósitására czéloz, a le-
folyt  tanévben egy itju sem vállalkozott. De mert 
az intézmény fennáll  és foganatosítása  sürgettetik : 
szűkségesnek tartom a szülök és közönség figyel-
mét ezen körülményre újból felhívni,  s bővebb tá-
jékom czéljából idei „Értesitöu-nk vezérközlemé-
ny ére utalnunk. 

E szerint a jövő időket is váiják még re-
formok,  melyek a gymnasiumi nevelés-oktatás pá-
lyaterét három évtized óta a kísérletezés hullámzó, 
liogy ne mondjam, süppedékes talajává tették. # 

* * 

Végre a mi csekély és ezen hőn szeretett 
intézetektől távozó személyemet illeti: én hiven 
szolgáltam elveimet, melyek még az 1848. előtti 
rendszer talajban gyökereztek ; de a rohamosan 
fejlődő  nj idők követelményeivel is mindig bírtak, 
a míg ezek a tiszta katholiczizmns és a jobb ér-
telemben vett humanitás szellemével megférköz-
hettek! Hálálom a Gondviselést, hogy e téren 
annyi idft  alatt megállhattam, s a végrehajtott 
munkák ntán további megpróbáltatásoknak, kitéve 
nem leszek. Isten velünk | 

Györgyjakab Márton társulati gazdánál. Este a 
pénztárnál. Kezdete pontban fél  8 órakor. Ezen 
előadásra ismételve felhivjuk  a közönség figyelmét. 

— A húsfogyasztó  szövetkezet. A nevezett 
szövetkezet — mint illetékes helyről hallottuk — 
működését e hó 16-án azideig, a mig erősen ösz-
szebonyolódott számadásait rendbe hozza, be fogja 
szüntetni. 

— Színészet. Egry Kálmán színtársulatának 
tagjai városunkba érkeztek; előadásaik sorozatát 
e bó 15-én szerdán kezdik ineg a B e c s ü l e t 
cz. világhírű uj színmű bemutatásával. A társulat 
a viuéki színpadok legjobb erőiből van összeállítva 
s megvagyunk győződve, liogy itteni működésük-
kel is megfognak  felelni  azon jó hírnévnek, melyet 
országszerte kivívtak maguknak. 

— Vasárnapi munkaszünet. Az e tárgyra vo-
natkozó törvény (1891. XIII. tcz). és miniszteri 
rendeletek, melyekre az iparosoknak és kereske-
dőknek okvetlen szükségük van, kaphatók György-
jakab Márton könyvkereskedésében, Csíkszeredá-
ban. Ara 20 kr. 

— Czigány-lakodalom. Szokatlan látványnak 
voltak ma tanúi városunk füutczájának  lakosai 
közzül azok, kik reggel 7 óra után tigyelmöket. az 
utczára is forditották.  Kzen időtájban a sátorok 
alatt lakozó népből, két ifjú  pár vonult fel  a rk. 
templomba, hogy egymásnak elmondják a „holto-
miglant''. Az összes sátorok népessége kíséretül 
szolgált s pátriárchális egyszerűségben a tőlük 
már megszokott zsivaj közepette vonultak végig 
az úton s az ünnepélyes alkalmat csak a menet 
élén haladó 3 tagból álló zenekar és a menyasz-
szonyok fején  levő rózsás koszorú s a vőlegények 
fején  levő rongyos kalapján ékeskedő bokréták 
árulták el. Az egyházi szertartás után a násznép 
egy pálinka áruló udvarán telepedett meg, hogy 
örömüket egy pár liter Jiityü" elfogyasztásával 
édessé tegyék. De hát „nincsen öröm, űröm nélkül". 
Hogy-hogy nem, a 3 tagból álló zenekar rossz 
hangulatba jött s az udvarról az egész násznépet 
kiverte s télóra elteltével a zenekar is harczias 
nóták pengetése közben a szabadba menekült 
násznép után vonult. 

— Margit napi vásár. A régebbi időkben a 
csíkszeredai Margit-napi vásár országszerte híres 
volt: b e r b é c s v á s á 1* n a k uevezték. A keleti 
Kárpátokon levő dús legelőkről a juhokat nagy 
csoportokban hajtották fel  e vásárra, mely már 
Péter és Pál napján elkezdődött s tartott két 
egész hétig. Az ország legtávolabb részeiből is el 
öttek ide az érdekelt kereskedők e tekintetben 

jvaló szükségleteik beszerzése végett. A megválto-
zott viszonyok folytán  az eddigi országos jellegű 
vásár kisebb körre szorult, s mondhatni helyi ér-
dekűvé lett. Most is megkezdődik ugyan Péter 
és Pál napján, de már nem tart két iiéüg, hanem 
csak a közbeeső ünnep és szerda napokon gyako-
roltatik. A baroinvásár julius 10-én kezdődött. 
Felkutatott mintegy 2000 drb szarvasmarha, — 
megvétetett mintegy 9.~>o drb. Az áruba bocsátott 
lovak száma körülbelül 200-at tett ki, melyek kö-
zül mintegy 60 pár lett megvásárolva. A piaczi 
árakról más helyen tudósituuk. 

— A csiktusnádi hírneves gyógyfürdőt  ezen 
évben szokatlan nagy számban keresik fel  a gyó-
gyulni és üdülni kívánók. A vendégek száma már 
most az idény kezdetén meghaladja a 800-at. 

— Uj körjegyzők. A nuilt hó végén a kászon-
jakabfalvi  kör jegyzőjévé: Böjty Károly, a csik-
szentgyörgyi kör jegyzőjévé pedig e hó elején: 
Gergely Péter választattak meg. Mindkettő kellő 
képzettséggel biró, munkaképes fiatal  ember — 
azon körök lakosainak, kik bizalmukkal megtisz-
telték, hasznos szolgálatokat tehetnek. 

— Hirtelen halál. Folyó hó (i-án Borszéken 
Kolumbán Anna váratlanul hirtelen elhunyt. A 
haláleset után azon hir terjedt el, hogy Kolumbán 
Anna mérgezés következtében halt el; a megejtett 
hivatalos bouczolás azonban kiderítette, h<>gy Ko-
lumbán Annának a halálát az aroinatikus lluidu-
mok szertelen élvezése okozta. 

— Honvéd temetés. Folyó hó 11-én Csik-Rá-
koson, odavaló Dobos Péter 1848—49-beli honvéd-
hadnagynak, a kitűnő vitéz bajnoknak, a jó hon-
iinak földi  részei örök nyugalomra helyeztettek. 
Temetése fényes  és ünuepélyes volt, honv&i tiszttár-
sai és bajtársai közül többen megjelentek végső 
tiszteletén. A csikmegyei honvédegylet nevében 
gyönyörű szép koszorú tétetett koporsójára. A 
sírnál Benedek István, az egylet elnöke tartott 
gyászbeszédet; ki rögtönzött, de velős s szivekig 
ható beszédében ecsetelve a földi  lét múlandósá-
gát, s megemlékezve az elhunytnak vitéz, bátor 
és hős tetteiről, az egylet nevében „Isten veled !" 
szavakkal tette meg a végbúcsuzást. 

— Mulatságok. A gyergyószentmiklósi „Pol-
gári olvasókör" í. hó 5-én tartotta meg nyári mu-
latságát a közeli „Nyires" nevü erdőben. Reggel 
mosolygó és vidáin nap örvendeztette meg a mu-
latni készülő közönségei s zászlók alá csoporto-
saivá, vidám zene mellett vonult ki előbb a ren-
dezőség, azután a uagyszámu közönség. A majáli-
sozó polgárság benépesítette a ligetet s a madarak 
énekét a mulatók öröme és vigalma váltotta fel 
• napon, s a természet varázshatalmit megmutatta 

az emberi sziveken is. Künu a szabadban reggel-
től estig zavartalanul tartott a mulatság, az idő 
nagyon kedvezett a mulatóknak s a mily mérték-
ben fokozódott  a jókedv és vidámság heve, — az 
égen az árnyékos homály, a légbeu a hűsítő szellő 
oly mértékben ömlött széllyel; s mikor a kedv a 
a tetőpontra hágott, az égi hatalmasság is lebo-
csátotta hűsítő zuhauyát, de csak akkor, mikor a 
vidám társaság már hazafelé  vette útját. A kis 
zuhanytól felfrissülve,  újult erővel és hévvel a nép-
kertben tovább folyt  s jó sokáig tartott a mulat-
ság, mely egy létesítendő polgári dalkör javára 
rendeztetett. A czél nagyon szép s polgárságunk-
nak nemcsak szórakoztatására, hanem szellemi 
hasznára is fog  válni, azért a dalkörnek teljes si-
kert óhajtunk, a mit el is fog  érni, mert a „Pol-
gári olvasókör" élén a fáradhatatlan  és tevékeny 
lelkű Ferenczy Károly plébános áll. — A gyer-
gyószentmiklósi i í j ti s á g több tagja a kereske-
dői kör helyiségéhez tartozó kertben julius U-én 
igen jól sikerült, rögtönzött tánczmulatságot ren-
dezett, hol a megjelent szép és nagyszámú kö-
zönség egy vígsággal teljes estét töltött el. Két 
négyes volt. :ío párral. A vig társaság éjfél  után 
oszlott széllyel. 

— Halálozások. O.-topliczai birtokos és keres-
kedő ,1 ariibi Gergely Szásirégenben — hova üz-
leti ügyekben meni — folyó  hó 10-én szivszélhü-
désbeu váratlanul elhunyt. Temetése f.  hó 12-én 
volt. — <íyó-<'somafalván  B o g d á n Antal ke-
reskedő, élete 55-ik évébeu folyó  hó 10-én, liosz-
szas szenvedés itláu meghalt. 

— Járványos szembetegség. Gyergyószent-
miklóson a trachoina-járvány föllépett  s olyannyira 
elharapódzott, hogy a községben eddig mintegy 
300 ilyen betegülés konstatáltatott. — Szerencse., 
hogy nem mutatkozik veszélyesnek s kellő gyó-
gyítás mellett a beteg könuyen túlesik rajta. Az 
orvos tapasztalata szerint, a betegséget a vidéki 
cselédek hurczolták be s leginkább a népesebb 
családokban fészkelte  be magát. A betegek sze-
meit mindennap kell gyógyítani s ez annyi teen-
dővel jár, hogy a községi orvos egymagára kép-
telen ezt elvégezni. Noha dr. Fehér Dávid, köz-
ségi orvos páratlan lelkiismeretességgel és buzgó-
sággal jár el a gyógyításban; mivel azonban a 
betegek száma igen nagy, kénytelen volt maga 
mellé segítséget kérni. Ilyen esetben a járásorvos 
volua hivatva segédkezui, de e tekintetben ott 
állunk, liogy a népes Gyergyóuak jelenleg nincsen 
járásorvosa. Tudtunkkal jái'ásorvosunk a mult évben 
lemondott, de állása még eddig nem töltetett be. 
Pedig ha orvosunknak lesz kellő segítsége, a be-
tegséget 2—3 hónap alatt meg leliet fékezni.  — 
Biztosan állíthatjuk, hogy még a vidéki községek 
is tele vaunak ilyen szembetegekkel, s a betegség 
lappangva tovább terjedhet, mert oly intézkedés 
még eddig nem tétetett, mely a bajt gyökerestől 
kiirthatná. 

— Községi jegyzőválasztás. A gyergyótekerő-
pataki községi jegyzői állásra f.  bó 7-én Máté 
l'éter vajai körjegyző egyhangúlag megválaszta-
tott. A választás küzlelkesiiltséggel foly  le, mert 
a megválasztotl körjegyző igen jó bizonyítvá-
nyokat mutatott fel,  s igy a község azon remé-
nyét fűzi  e választáshoz, liogy derék jegyzőjében 
kiváló képességű és kitartó támaszt és vezetőt 
nyernek a községi ügyek. 

— Útonálló rablók. Sándor Lajos bágyi (Ud-
varhelyül.) lakos 1. hó 5-én a székely-keresztúri 
országos vásáron 1 ökröt eladott s azoknak árát 
255 Irtot zsebébe rejtvén, nyugodt lelkiismerettel 
ballagott hazafelé.  Nagy lön a csodálkozása azon-
ban, midőn útközben Sándorfalva  erdejében Ilonka 
Ferencz iiomorodszentinártoni lakos elébe ugrott, 
földre  teperte és 2f>5  forintját  erőszakkal elvette. 
Ilonkát a rablásra Nyisztor József  és Antal La-
jos székelyudvarhelyi lakosok biztatták fel,  kik 
Sándor Lajos vásárját tigynlemmtl kisérték s fájt 
a foguk  a 255 forintra.  Mindhármukat letartóz-
tattak ; a Ü.'):"> frtot  letétbe, őket pedig a székely-
udvarhelyi kir. törvényszék fogházába,  a hűvösre 
helyezték. A vizsgálat l'oly s az ki fogja  deríteni, 
hogy a letartóztatott egyének — kik a gyanúsí-
tást egész indiguáczióval utasítják vissza — váj-
jon bűnösök e? 

Szert tzanat. K-nak. Solanrir. KöszOneU — Srivé-
lyeseu üdvözöljük. 

— Uj cséplőgép. Gyergyóaltalvi Á g o s t o n 
Antal birtokos a napokban Budapesten egy egé-
szen uj szerkezetű 0 lóerejü és önműködő szalma-
rázóval ellátott veröléczes gözcséplögépet vásá-
rolván, az közelebbről meg is érkezik. Ezen kö-
rülmény által ugy a gyóalfalvi,  inint a szomszédos 
községek gazdáit jövőre megfogja  menteni, hogy 
holmi kihasznált, sutba való gépekre szoruljanak 
s igy anyagi tekintetben is kárt ne valljanak. — 
Fiatal barátunknak — kit jellemes és szorgalmas 
embernek ismerünk — uj vállalatához szerencsét 
kívánunk! 

— Haynald Lajos hagyatéka. Az elhunyt 
kalocsai érsek végrendeletében tudvalevőleg az 
általa alapított Haynald alapot nevezte ki általános 
örökösévé. Miut a „K. N." írja, az összeg, melyet 
ezen alap a végrendelet szerint örököl, Összesen 
600 írtra rug. 
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— Mig van társadalmi vagy irodalmi kérdés, 
melyre figyelmét  ki ne terjesztené hazánknak egyik 
legjobb és legelteijedtebb szépirodalmi hetilapja: 
a „Képes Családi Lapok." F. évi 21-ik számában 
egy czikksorozatot kezdett meg Tolnay Lajos jeles 
regényírónk és aestbikusnnk hírneves tollából j,A 
vidék és költői" czim alatt, melyben irodalmi vi-
szonyaink számos ferdeségét  éles tollal ecseteli. 
Heg vagyunk győződve, hogy czikksorozat, mely 
különösen a vidéki irók és költők hivatottjaira 
akarja közfigyelmet  terelni, kellő méltánylásban 
fog  részesülni a közönség részéről. Az ismertetés 
sora Könyves Tóth Kálmánnal kezdődik, kinek 
egy kitflnö  rajza mindjárt közöltetik is. Ugyana-
zon számban van továbbá egy igen érdekes köz-
egészségügyi czikk is: „A telefon,  mint járvány-
terjesztő" czim alatt melyet a közönség különös 
figyelmébe  ajánlunk. 

É B T Ü S I T Ö . 
A csikmegyei egyetemi ifjnság  úttal folyó  hó 4-én, Csík-

szeredában reudezett hangversennyel egybekötött tánczesté-
lyen fellllfizettek  : Csíkszeredából M. N. 15 frt  Lakatos Já-
nosné, Madár Imre 2—2 frtot,  Miskov Péter, Sándor Albert, 
dr. Fejér Antal, (íözsy Árpád T-I frtot.  Gál Ködre 50 krt. 
Caikuépvizről: Zakariás Jakab, Zakariás L. Antal, Fejér 
Miklós, Szebeni Menyhért 1—1 frtot,  .Zakariás József,  l'o-
toczky Anul 50—50 krt. Karczfalváról:  Dr. Kilép Sándor 
1 frtot.  Csikszentgyörgyrőt: Iloilor András 1 frtot,  UzvSlgy-
ről: Dóczi János 1 frtot.  tiyergyószentmiklósról: Dr. Fejér 
Dávid, Ijuár Menyhért 2—2 frtot.  Kenetlek György, Demeter 
Domokos, dr. Tiltscher Kde, Ferenczy Károly, Görög Joachiin, 
Kiss Antal, Lnkács Vilmos, özv. Hálás Mihályné, Szász Ig-
nácz 1—1 frtot  Gyergyószárbegyró'l: lloth Ferencz, dr.Sziiii 
János 1—1 frtot  Gyergyóditróbó I: Szatlimáry János 2 frtot, 
Kese Lţjos 1 frtot  Gyergyóremetéró'l: Idősebb Mélik István 
5 frtot  Dobribán János, Ifj.  Zakariás János - -'2 forintot. 
Gyergyótfllgyesról:  Engel József,  IIas9án Mahmet, Ilassán 
Szuiejman 2 -'2 frtot  Csathó htván, dr. Lázár János, Fe-
renczi István, Korpos Ádám. Miklós Antal 1—1 trlot. Szé-
kely-udvarhelyről: Simó Mátyás 2 frt  Kézdivásirlietyről: 
Dr. Szentpéteri Bálint, Balogh István 1 — 1 frtot.  Kolozsvár-
ról : Bocskor Mibály, Sebestyén Mózes, Dóczi Kndre 1— l frtot. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Csíkszereda julius 13. — 

Raza tiszte hektoliterenként 6 frt  50 kr. Buza közepes 5 frt 
80 kr. Rozs 5 frt  — kr. Árpa 5 frt  75 kr. Törökbúza !> frt  40 
kr. Zab 3 frt  60 kr. Borsó 10 frt.  — kr. Lencse 15 frt.  Fu-
szulyka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  50 
kr. Marhahús (klgrammonként) 40 kr. Sertéshús 44 kr. Bar-
bécshus 28 kr. Szalma (métermázsánként) 1 frt  50 kr, 
Széna mm. 3 trt — kr. Ökör párja 250 frt  — kr. Tehén 
párja 150 trt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  4o 
kr Tűzifa  kbm. (1 méter) 2 trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
80 kr. Lud - frt  80 kr. Bárány 2 frt  — kr. Csirke pária 
60 kr. 10 tojás 12 kr. 

isis lVLtrl 2rü.z4sa 
Brüon, 1891. julius 8. 
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i r i r i i i T T É R . 
K rovat alatti közleményekért Bernini felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

3 3 i z c x i . 5 7 - l a / f c ~ 
Az „Elad magyar gazdasági gépgyár részvénytár-

sulat tek. Igazgatóságának 
B-u-riLapesten. 

t) külső váczi-út 7. 
Czimzett gyárból 1800. márczius 16-án vá-

sárolt „C. S." jegyű gözeséplőgép és az ahhoz al-
kalmazott 31/a lóerejü legújabb szerkezetű gőzmoz-
gonyia vonatkozólag, a kívánatra tisztelettel tu-
datom, hogy a cséplőgép igen jó szerkezetű, na-
gyon jó anyagból van összeállítva a legszilárdabb 
szerkezetben, mely kitűnően tisztit és osztályoz, 
munkaképessége óránként ö—600 középnagyságú 
kéve. A mozgony is nagyon erős, s oly kevés tü-
zelőanyagot igénye], liogy naponta ritkán fogyaszt 
el 3 köbméter fiinál  többet, munkaképessége és 
hasznavehetösége és a tüzelő anyag fogyasztására 
vonatkozólag t e l j e s m e g e l é g ed és ét nyil-
v á n í t o t t a m i n d a z o n gazda , a ki ezen 
g é p p e l c s é p e l t e t e t t . Jelzett cséplőgép és 
mozgony legalkalmasabb a közép- és kisbirtokosok 
ráfiéra,  mert könnyen szállítható, sokat dolgozik 
és kevés tüzelő anyagot igényel. 

Ezen gépet a nagyobb birtokosok is igénybe 
vehetik, mert munkaképességét, illetőleg csaknem 
versenyez a hat lóerejü gőzmozgonyhoz alkalma-
zott cséplőgéppel. 

Zabolán, 1891. január 26-án. 
BCadLaaery T C á x o l y s. k., 

a közbirtokosság mugbuoMja. 

Szám 16—1891. 
oltvölgyi viztársulat. 

U H I t á t l 
A Csík vármegyében alakult „Oltvölgvi 

Viztársulat," mely a Tiisnádujfalu  és Csik-
Taplocza községek közötti oltfolyó  — sza-
kasz és völgyének rendezését tilzte fclada-
datául a jelen év folyamán  a VII. kerilleti 

| m. kir. kultur mérnöki hivatal miiszaki 
felügyelete  mellett, nagyobb mérvil munká-
latok kivitelét kívánja eszközölni. 

A végzendő munkálatoknál, jelesen a 
mederszakasz létesítésénél felmerülő  föld-
munkát nevezett társulat vállalatba adja, s 
erre a vállalkozni kívánók ágyelmét ezennel 
felhívja. 

A vál la lat i ősszeg 1 4 8 6 4 frt. 
A mvnkálat elvégzése lehetőleg egy 

vállalkozóra bizatik, azonban egyes külön-
böző nagyságú részek elvégzésére is le-
het ajánlatot tenni, de mindkét esetben az 
igazgatóság fenntartja  magának a jogot, 
liogy a különböző ajánlatok közül azt, vagy 
azokat fogadja  el, a melyet és a melyeket 
legelőnyösebbnek tart. 

A munkálat a vállalatba vétel után 
azonnal megkezdhető és a teljes bevégzésre 
a vállalkozó felelősségére  két évi idő adatik. 

Felhívom a vállalkozni szándékozókat, 
liogy ajánlataikat legtovább ju l i l lü h ó 
2 8 - i g hozzám nyújtsák be. 

Később érkező ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

A részletesebb és a kötendő vállalati 
szerződés pontjait magában foglaló  feltételek 
Kovátrt Gergely társulati igazgatónál Gslk-
Verebcsben, vagy a munkálatok helyszínén 
Veszpréniy József  kir. kultúrmérnök urnái 
betekinthetők, úgyszintén ez utóbinál az 
egyes munka részekről is a helyszínén teljes 
informácziók  szerezhetők. 

Csíkszereda, 1891. junius 26-án. 
MIKÓ BÁLINT 

főispán,  mint társulati elnök. 

Sz. 1473—185)1. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság miut 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
remetei idős Mélik István végrehajtatónak gyer-
gyócsomafalvi  Portik József  (a Jánosé) és neje 
Ambrus Iiózália végrehajtást szenvedők elleni 
250 forint  tökekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság) terü-
letén levő Gyergyó-Csomafalva  község határán 
fekvő  a gyergyóc,.somafalvi  50. sztjkvben A -]* 1. 
rdsz. 96/,. hrszra 2 frt,  2. rdsz. Í08, 109. brzi 
szókra 162 frt,  3. rdsz. 3388. hrszra 2 frt,  4. 
rdsz. 3926. hrszra 2 frt,  f>.  rdsz. 45G7, 45(5S, 
4569. hrszokra 2 Irt, 6. rdsz. 4871 hrszra 6 frt, 
7. rdsz. ólöf».  hrszra 4 frt,  8. rdsz. 5322. hrszra 
2 frt,  !). rdsz. «820. hrszra 2 frt;  10. rdsz. 9502. 
hrsz. 19 frt.  11. rdsz. 10469. hrszra 5 frt,  12. 

rdsz. U114. hrszra 1 frt,  13. rdsz. 11150. hrszra 
1 frt,  14. rdsz. 11175. hrszra 1 frt,  16 rdszám 
14011. hrszra 2 frt  16. rdsz. 14231, 14232. hrzi 
szókra 7 írt, 17. rdsz. 14642. hrszra 3 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban gyócsoma-
falvi  idős Portik András javára C. 1. alatt beke-
belezett életfogytiglani  haszonélvezeti jog érintet-
len hagyása mellett, — a gyócsomafalvi  63. sz. 
tjkvben A. f.  1. rdsz. 112. hrszra 160 frt,  2. 
rdsz. 133/!. hrszra 3 frt,  10. rdsz. 3559. hrszra 
7 frt,  11. rdsz. 4570. hrszra 2 frt,  12. rendszám 
4811. hrszra 4 frt,  14. rdsz. 5186. hrszra 3 fit, 
15. rdsz. 5524. hrszra 1 frt,  16. rdsz. 6011,6012. 
hrszokra 12 frt,  17. rdsz. 6337—6339, 6467. hrzi 
számokra 12 frt,  18. rdsz. 9501. hrszra 19 frt. 
22. rdsz. 10714, 10715. hrszokra 8 frt,  23. rdsz. 
11110. hrszra 1 frt,  24. rdsz. 11151. hrszra 1 frt. 
25. rdsz. 11185, 11186/,. hrszokra 2 frt,  28. rdszi 
12929. hrszra 9 frt,  30. rdsz. 13322, 13323. hrzi 
számokra 11 frt,  31. rdsz. 13734. hrszra 7 lVt, 
32. rdsz. 14042. hrszra 2 frt,  33. rdsz. 14124. 
hrszra 8 frt,  34. rdsz. 14230. hrszra 7 frt,  :!."». 
rdsz. 14970. 14971. hrszokra 12 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban a gyócsomafalvi 
Fejér Lajos javára C. 3. alatt bekebelezett élet-
fogytiglani  haszonélvezeti jog érintetlen hagyása 
mellett, — a csomafalvi  1054. sztjkvben A. -J-. i. 
rdsz. 8887—8890. hrszokra 40 trt, 2. nlszáni 
9067—90T0. hrszokra 25 frt,  3. rdsz. 9186— üiss. 
hrszokra 24 frt,  4. rdsz. 10116-10118. hrszokra 
21 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
— a gyócsomafalvi  1572. sztjkvben A f  1. rdsz, 
7827—7830. hrszokra 5 frt,  2 rdsz. 8664—8667. 
hrszokra 28 frt,  3. rdsz. 12813 — 12816 hrszokra 
28 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban, 
— a gyócsomafalvi  1634. sztjkvben A. f.  l. rnd-
szám 2041. hrszra 5 frt,  2. rdsz. 11625. hrszra 4 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1891. évi augusztus hó 5-ik napján 
délelőtti 9 órakor Gyó-Csomafalva  község házánál 
megtartandó nyilvános árverezésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/l)-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-éu 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. íj-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. trz. 17i>. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt öyergyószentmiklóson, laui.éví május 
hó 6-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, miut 
telekkönyvi hatóságtól. 

S z a c s v a y I m i é , 
kir. jrbii'ó. 
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Ny. Györgyjakab tfárton  gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891.* 


