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F ö l h i v á n e l Ó f i z e l é N r r . 
A julius —szeptember li.tvi harmadik 

negyedre uj előfizetést  nyitunk. 
Egészévre 8 korona (4 írt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (l frt.) 

Küllőidre: 12 korona (fi  Irt.) 
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  CsikSzeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentinikló-
uon Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1893. julius hó. 
„ C s U s i L a p o k " 

szerkesztője éa kiadója. 

A n y á r i m u n k a . 
Megyénkben most van a legszorgosabb 

munkaidő. Nem egyszer hangzik fel  egyik 
másiknak az ajkán: „oly sokan vagyunk 
egymás hátán, hogy egymástól nem élhe-
tünk." S e balhiedelem állal magukat elál-
tatva, némelyek nem is sokat csinálnak fő-
leg beteg gyermekeik gondozásából é>i ápo-
lásából. Nem baj, ha meg is hal, hisz ugy 
is sokan vagyunk, mondják különösen a 
több gyermekkel megáldott szülök. No hát 
az ilyen és eliez hasonló okoskodás cs be-
széd a mily nagy tévedésen alapszik, ép 
oly nagy bilnös könnyelműség és nemzeti 
biin önfajunk  és székely vériink ellen. Soha 
jobban és kézzel foghatóbban  nőin lehet 
látni és tapasztalni, hogy nem vagyunk so-
kan, mint éjien most a szorgos nyári dolog 
ideje alatt, midőn a legkisebb munkás kéz 
is igénybe van véve, fel  van használva s 
mégis azt tapasztaljuk, hogy igen sok mun-
kás kéz és igen nagy munkaerő hiányzik a 
szükséges munkához. 

Nem vagyunk sokan, mert ha valóban 
oly sokan volnánk, nem kellene egyes mun-
kaadóknak egész napokon át várakozni a 
munkás kezekre, mig t. i. a szorgalmasabb 
gazdák a munkájukat végezik. Nem képzel-
hető az az ostrom állapot, melynek a nap-
számos osztály a munkával kínáló gazdák 
által ma napság nálunk ki van téve. És 
alig képzelhető az a gyötrő állapot a gaz-
dára nézve, midőn pl. szénacsínálásra szép 
és alkalmas időben egész napokat munkás 
kéz hiányában tétlenül kell átélnie. Pedig 
ennek nem egy esetben vagyunk tanúi. 

Mit jelent ez ? Bizonyára nem azt, hogy 
sokan vagyunk, nagy a munkakeresők száma, 
hanem épen az ellenkezőt. 

Ujabbi időben többször s mondhatjuk 
elég egyoldalalag és könnyelmiien tárgyal-
ták már a gazdasági munkáskérdést. Min-
denki látja, hogy e gazdasági életünkkel oly 
szorosan összefüggő  kérdést előbb-utóbb ren-
dezni kell, de ez ideig annak rendezésére 
Bgy szólva igen kevés B mi mondhatjuk, 

hogy nálunk semmi sem történt, l'cdig a 
numkáskérdés közvetett hatása a mi egész 
társadalmunkat érinti, tehát mindenkinek 
ezért érdekében állana, hogy mind a mun-
kakeresőuek, mind a munkaadónak kijelöl-
tessék azon iit, melyen haladuiok kell. 

A mi munkáskérdésiinkben a mostani 
nuinkahiánya és rendetlenség abban nyilvá-
nul, hogy a mi munkukereső osztályunknak 
csak a nyári 2—3 havi idő alatt lévén biz-
tosított munkája, már az év más három 
szakában nem kap elegendő munkát s igy 
mindenki elvonul e három időszakra azon 
helyre, hol azt állandóan megtalálja. Ennek 
természetes hatása aztán, hogy a nyári idő-
szakban, midőn több munkáskézre lenne 
szükségünk, annak hiányát károsan érezzük. 
Hozzunk be tehát a gazdasági munkáskér-
désben is helyesebb arányokat. Mi azt je-
lenti, hogy adjrtnk a mi munkásosztályunk-
nak az év nem nyári időszakai alatt is oly 
mellékfoglalkozást,  mely itthon élel.fentartá-
sát biztosítván, a nyári időszakra is iltlion 
maradhasson. Legyen az l'onó-munka, seprű-
én kosárkészités, baromfi  Vagy méhtenyészfa 
vagy kőfaragó  munka, csakhogy azokkal 
itthon kellően azon időben is elfoglalhassa 
magát, midőn a mezőn vagy réten gazda-
sági munkát nem kap magának. 

Es e kérdésnél egy egy nagyon meg-
szívlelendő jelenséget kell feljegyeznünk.  Az 
„Ipariigyek" lapja szerinti „vásárokra egy 
év alatt körülbelül 14 millió gyalog nap-
szám H egy fél  millió fog.it  vételik igénybe." 
E számból aránylag (Jsikmegyére meglehe-
tős nagy mennyiség esik. Mondanunk sem 
kell, hogy az országos vásárok e rengeteg 
nagy napszámot és igás fogatot  igénybe 
vevő látogatása mily óriási káros hatással 
vau a nyári munkaidő tartama alatt a köz-
gazdaságra. 1 la a vásárok látogatása a nyári 
munkaidő tartama alatt bizonyos korlátok 
közé szoríttatnék, bizonyára sok ezerre menő 
gyalog és igás napszám kiméltetnék meg a 
munkakereső és munkaadó közönség szá-
mára. 

Igazán komolyan kellene gondoskodni 
arról, hogy ne legyen megadva az alkalom 
a mi munkásainknak az egyik vásárról a 
niásikr? való koborlásra akkor, midőn az 
idő drága pénzt jelent, hogy haszontalanul 
elfecséreljék  azt. 

Nem is említem fel,  hogy a kerületi 
börtönökben levő fegyenczeket  és főleg  a 
katonaságot, melyek a földmű  velő-osztály 
nagy részét képezik, mily üdvösen lehetne 
felhasználni  a nyári munkára. Ezek nem ki-
vihetetlen dolgok és a munkáskérdés s nyári 
munkás kéz hiány megoldásán minden esetre 
nagyot lendítenének. 

Falusi. 

A s z é k e l y f ö l d i  i p a r m ú z e u m 
m e g i i y i tÚNii . ) 

(Saját iiiilúKÍtáfjiink.1 
Igen szép és az összes székelység jövőjére 

nézve kiváló fontossága  ünnepély folyt  le a székelyek 
metropolisában Marosvásárhelyen folyó  bó^J-án. 
Kkkor nyitották meg nagy ünnepélyességek között 
a székelyföldi  iparnuizeum diszes épületét, melyben 
fel  leszuek halmozva a kézmiiipart űzök számára 
minta gyanánt szolgáló kézműipari készítmények 
s a mellett a Székelyföldről  kikerült iparczikkek-
nek állandó eladási csarnoka is leend. 

A közel jövő meg/ogja mutatni, hogy a „Szé-
kely művelődési és közgazdasági egylef-nek  ezen 
ügyben kifejlett  buzgalma hasznos munka volt, 
mert a megnyitott uj intézet, a székelytöMi ipar 
fellendítésének  egyik leghatalmasabb rugójn lesz. 

Az ünnepélyen megjelent Lukács líéla ke-
reskedelemügyi miniszter (i á I .lenö min. t.auácsus 
kíséretében. A miniszter urat a/, indóháznál (I e ré b 
Béla polgármester és br. Kemény Kálmán főispán 
vezetése alatt diszes küldöttség üdvözölte. A „Szé-
kely művelődési és közgazdasági egyletet tisztvi-
selői közül jelen voltak Hajós János tiszt, 
elnök, T h u r ö e z y Adolf  elnök, Nagy Gábor 
titkár, líitlú falvi  István pénztárnok, Kor-
s z é k i Soma választmányi tag. Kolozsvárról 
testület képviseltette maiját. Olt. volt Sándor 
János Kiskiikiillövármegye főispánja,  S á n d o r 
Kálmán tonlai törvsz. biró, Kis István miiegye-
temi tanár, ki az iparmúzeum felépítésénél  mintegy 
3000 frt  értékii munkát teljesen díjtalanul végezett. 

Julius 2 án délelőtt y órától kezdödöleg a 
„Székely művelődési és közgazdasági egylet" köz-
gyűlését tartották meg. A gyűlést T l i i i róczy 
Adolf  elnök meg nyitván s Nagy (iálior tit-
kár terjesztette elő az egyesület 2 évi műkö-
déséről szóló kimeritö jelentéséi,. I gy ezt,, mini. a 
péiiztárnoki jelentést, a közgyűlés tudomásul vette. 
A titkári jelentés kapcsán a marusvidéki bizott-
ságnak s a bizottság tevékeny és munkás elnöké-
nek Kovács Ferencz marosvásárhelyi apátplebá-
nosnak jegyzőkönyvi elismerést és köszönetet sza-
vazlak. Meg néhány indítvány letárgyalása m.áu a 
közgyűlés véget ért. 

Az „Iparmúzeum" megnyitási ünnepélye dél-
után 1 órakor vette kezdetét.. 

A szép és szoburcsnport.ozatokk.nl díszített 
impozánsán épület a Hajós utczában áll. Már l'J 
óra után nagy számban gyűltek össze az emberek 
az épület előtt, az egylet vezérfélfiai  pedig annak 
csarnokában foglaltak  helyet. 

Lukács Béla ker. miniszter lovas bauderinm 
és hosszú kocsisor kiseretében pont egy órakor 
érkezett meg, s a mint az épületbe belépett a 
dalárda a „Szózat" eléneklésével fogadta.  A mint 
az utolsó akkordok elhangzottak Thuróczy Adolf 
a kegyelmes urat, a „Székely közművelődési és 
közgazdasági egyesület" nevében lendületes és 
lelkes beszéddel üdvözölte és felkérte,  hogy az 
épületet adja át rendeltetésének. 

A miniszter az üdvözlésre nagyobb szabású 
beszédben válaszolt. Kiemelte, hogy vállvetett erő-
vel és az illetékes tényezők közreműködésével, ha 
az akarat meg van, mindent ki lehet viuni, sőt, 
teremteni is lehet. Ennek bizonysága e szép és 
diszes épület, melynek létesítése által igen fontos 
nemzeti és közgazdasági érdekeknek lett elég téve. 
Annak kijelentése mellett, hogy a kormány mindig 
segítséggel és jóindulattal lesz, valahányszor azt 
a Székelyföld  érdekei agy kívánják, az iparma-
zeumot megayitottnak jelentette ki. 

A miniszter szavaira Geréb Béla polgármester 
*J Lapunk mult számára későn érkeaett. Szerk. 
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válaszolt, ígérvén, hogy a város közönsége e pa-
lotát, mint nemzeti közkincset mindig lelkiismere-
tesen fogja  gondozni s kikérte a miniszter jóakaratát 
a jövőre is. 

Ezután következett az átadási szertartás 
Kis István műépítész átadta az iparmnzeum kul-
csát T h n r ó c z y elnöknek, ki lelkes beszéd kí-
séretében K o v á c s Ferencz apátplebánosnak, a 
muzeum fe lügyelő  bizottsága elnökének nyújtotta át. 
Ezután a miniszter tüzetesen megtekintette az 
iparmuzeumban már eddig is összegyűjtött igen 
szép tárgyakat és a díszteremben bejegyezte nevét 
& látogatók könyvébe. 

Ezzel a megnyitási ünnep véget ért. 
Délután 2 órakor a Letzter-féle  vendéglő 

kerti helyiségében nagy bankett volt, melyen mintfgy 
200-an vettek részt. A számos pohárköszöntő közül, 
melyek itt elmondattak, legnagyobb hatást keltettek 
a Sándor Józsefé,  az EMKK főtitkáráé  és a ke-
reskedelmi miniszteré. 

Délután az Elbában sétahangverseny, este 
pedig díszelőadás vMt. 

Mi részünkről kívánjuk, hogy az njon felállí-
tott közhasznú intézmény a székelység szellemi 
erejének fokozására,  anyagi jólétének felvirágozta-
tására és édes hazánk szolgálatára viruljon „ad 
mnltos annos". 

Hrfereiw. 

C s i k v á r m e g y e kozis«zgalá<«i 
b i z o t t s á g á n a k S l é i é b ő l . 

Csik-Szereda. ISf.'t.  jiiliiia lo. 

Megyénk közigazgatási bizottsága ma tar-
totta meg Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
rendes havi ülését, melyen az előadók mind any-
nyian, a választott tagok pedig kevés számban 
voltak jelen. 

Mindenek előtt az egyes szakelőadói jelen-
tések olvastattak lel, melyek közül az alispáni és 
árvaszéki elnöki jelentések csupán az ügyforgalom 
előtüntetésére szorítkoztak. 

A megyei főorvos  jelentése szerint megyénk 
közegészségi viszonyai a mult hó'oan kedvezőbbek 
voltak a megelőző havinál, inert a belegedé.sí ese-
tek kisebb számban fordultak  elő s a járványok 
is szflnőfélben  vannak. 

Uralkodott a kanyaró Szeredában, Zsögöd-
ben, Szentléleken, Szépvizen én Szentmihályon, 
mely községekben a járvány kezdete óta uiegbete-1 pótadók is véltéinek ki ? 

alul jelen évre a bizottság felmentette  Borzsova, 
Szentimre, Várdotfalva,  Csobotfalva,  Balánbánya, 
Kászon-lJjfalu  községeket. 

A folyó  ügyek közül felemlítjük  a követke-
zőket : 

Remete község és a várhegyi marhák legel-
tetését a közös határterületről eltiltván, remetei 
Mélik Istvánnak 3 évre a legelőt bérbe adta. Ez 
ellen a várhegyi birtokosság telebbezéssel élt s a 
bizottság a képviselőtestületnek a bérbeadásra vo-
natkozó határozatát feloldotta,  mert az jóváha-
gyás végett a törvényhatóságnak bemutatva nem 
lett., és odaváltoztatta, hogy ha a várhegyi lako-
sok Remete község pénztárába SOO frt  bérössze-
get a folyó  évre leiizeinek, a bérlet tárgyát jelen 
évben szabadon használhatják, azonban kötelesek 
a jogállapot elbírálása iráni i keresetüket, augusz-
tus 31-éig a bírósághoz beadni s iinnak megtör-
téntét igazolni, Remete kö/ség pedig Mélik Istvánt 
a 8IM) frtból  kártalanítani. 

Az erdélyi gazdasági egylet abbéli megkere-
sése, hogy a növendék marháknak aránytalanul 
nagy számban vágóhidra vitele miatt állattenyész-
tésünk hanyatlását megszüntetendő, a vármegyék 
szabályrendeletib'g gondoskodnának arról, hogy a 
mészárosok borjút hetes koruktól 7—8 hetes 
korukig vághassanak le, 8 hetinél idősebb és 4 
évesnél fi.ilalabb  szarvasmarha levágatása tilos 
legyen s csak akkor engedtessék meg, ha lábtörés 
és más külső sérülés miatt annak levágatása miil-
hatlanul szükséges, a megyei gazdasági egyletnek 
véleményezés végett kiadatott. 

Kálmán István gyergyó-szentmiklósi polgári 
iskolai segédtanítónak az iskolaszék által rendes 
tanítóvá történt előléptetése jóváhagyatott. 

Szenfdomokos,  .lenőfalva,  Karczfalva  és Ma-
daras községek állal az apácza-gyaponcz erdei 
káros rovar irtására fordított,  tetemes költségek 
egy részének az állampénzlárból való megtérítt.e-
tése iránt földmit'elési  miniszter úrhoz felirat  kül-
dése határoztatott. 

Végül ifj.  Molnár József  interpellálta 
pénzügyigazgalót. arról hogyan történhetett, hogy 
dr. Bicsknr 11:1a ügyvéd terhére egy csőd eljárás 
folytán  az ügyvédi líereset ul.án kirótt kereseti 
adón l'eliil harmad osztályú kereseti adó vettetett 
ki, s noha ezen adói. a lelszólatnlási bizottság tö-
rölte, az a 111 ad fokú  pénzügyi bíróság határo-
zatának beválása előtt, is beliajlatik, sőt utánna 

gedett 435 gyermek, elhalt 2t>, meggyógyult o8!). 
A hasi hagymáz uralgott Szentmihályon 139 

betegedési és 26 halálesetet tel. 
Roncsoló toroklob előfordált  Csicsóltan és 

Vacsárcsiban 48 betegülési és 19 halálesettel. 
Fültőmirigylob uralgott Várdottfalván  24 

egyénnél, kik meg is gyógyultak. 
A csíkszeredai közkórházban mult hónapban 

59 beteg ápoltatott, kik közül meggyógyult 32, 
javult 3, elhalt 2, további ápolás alatt maradt 
22 beteg. 

Az adóbefizetési  eredmény mult búban kö-
vetkező volt: a) egyenes adóba befolyt  12890 frt 
68 kr, b) hadmentességi díjba 81 frt,  c) bélyeg-
és jogilletékbn 4541 frt  (it> kr, fogyasztási  adóba 
26489 frt  5ü kr, e) dohányjövedékbe 13190 frt 
84 kr. 

Az egyenes adóknál és a dohányjövedéknél 
kedvezőtlenebb, ellenben a liadmentességi díjnál, 
bélyeg- és jogilletékeknál, valamint a fogyasztási 
adóknál kedvezőbb az eredmény, mint a mult év 
hason időszakában 

A tanfelügyelő  jelentése szerint a dajkaképző 
tanfolyamok  befezetettek  s a 7 tanfolyamon  ösz-
szesen 73 jelölt képeztetett ki s ekként elegendő 
számú dajka áll rendelkezésre. 

Ezen tanfolyamok  költségeire a megye kö-
zönsége a nevelési alapból 1300 frtot  adott ki, 
még pedig tiszteletdíjba az óvónőknek minden 
egyes tanfolyam  vezetéséért 40 frt,  összesen a 7 
tanfolyamért  280 frtot,  72 dajkajelölt részére egy-
egy 6 hetes tanfolyamra  15 frtot,  összesen 1080 
frtot  s egy jelölt saját költségén végezte a tan-
folyamot. 

A nyári menedékházak beállittattak: Reme-
tén, Ditróban, Szárhegyen, Gyergyó-Szentmiklóson, 
Gzergyó-Ujfaluban,  Gy.-Alfaluban,  Szentdomokoson, 
Karczfalván,  Dánfalván,  Szépvizen, Rákoson, Koz-
máson és Csekefalváu. 

Az intel-pel 
gatónak. 

láczióí kiadatott a pénzügyigaz-

l i i : V K l i E X E N . 
(i y.-S z e n t m i k 1 ó s, jul. 10. 

T. Szerkesztő nr! 
Becses lapjában már említve volt, hogy Egry 

Kálmán jól szervezett társulata dicséretre méltó 
törekvéssel igyekezett a gyergyószentmiklósi szín-
házlátogató közönség kívánalmainak teljesen meg 
felelni.  A derék társulat el is érte czéljál s el 
mondhatjuk, hogy közönségünk társulatot alig ked-
velt meg ennyire, s a közmegelégedést egy sem 
vívta ki ily mértékben. 

Egry K. színigazgató érdemeit és buzgó tö-
rekvését azzal is tetézte, hogy itteni időzése alatt 
vendégszereplésre megnyerte E. Kovács Gyula urai, 
nemzeti színészetünk első tragikusát s a legelső 
színpadok ritka tehetségű művészét. Ezzel ujabb 
elismerésre kötelezte le Gyergyó szinmüpártoló. kö 
zönségét, de meleg köszönettel tartozunk a mű 
vésznek is, hogy elfogadva  a meghívást, eljött hoz-
zánk s nekünk alkalmat nyújtott, hogy d&gyszerü 
alakításaiban gyönyörködhettünk. 

Tudva levő dolog, hogy Kovács Gyula ur 
szerepköre nem egyoldalú, hanem alakításának 
mfisora  gazdag és változatos, ritka művészi tehet-
sége őt többféle  szerepre képesiti, gazdag műso-
rából náluuk a Vasgyáros, Olhelló, Don Cézár 
de Bazán, Hamlet és a Betyár kendőjében mntatta 
be művészetét. A toll csak halvány, hézagos fi* 
galmat adhatna arról, mily rendkívüli alakítást 
nyújt s a művészet külső és belső kellékeit mily 
csodásan, mennyire összhangzóan ragyogtatja Ko-
vács Gynla ur e szerepeiben, ö a művészetnek 
csakugyan a magaslatán áll s játékában a valódi 
brilliánt fénye  tündöklik elö. Igazi nagysága épen 

testesiti meg. A Sbakespeari darabok hőseinek kü-
lönösen oly annyira igaz és hű alakitója, mintha 
a költő fantáziájából  szállt volna lelkébe a mű-
vészi ihlet. Ő nemcsak egy-egy jelenetben érvé-
nyesi a szerepet, hanem összhangzóan az egészben 
s a legnagyobbszerü mozzanatok s a legmesteribb 
részletek egymást érik. Egyik bámulatból a másikba 
ejti a nézőt s a legbensőbb, a legrejtettebb szen-
vedélyek és indulatok festésében  is nagyon ott-
hon ias. 

Ha azt tekintjük, hogy játékában mennyi 
eleven erő, erőteljes érzés van s játékán mennyi 
benső melegség ömöl szét, azt kell mondanunk, 
hogy ő most áll művészi pályájának zenitdjén. 

A közönség iránta el is volt telve lelkese-
déssel, fellépte  alkalmával telt színház várakozott 
reája s az egyes főbb  jelenetek s minden felvonás 
között lelkesedésének árjával vette körül, mind-
annyiszor tüntetőleg tapsolta s éljenezte. 

I''. hó 8-án, a Hamlet előadása után a fiatal-
ság bankettéit rögtönzött tiszteletére. E mulatság 
vidámságban és jó kedvben ritkította párját, mert 
a művész vendég iránti meleg szeretet, a tiszlet-
nek igaz és őszinte érzete hevítette fiatalságunk 
keblét. Ö nálunk tehát, nemcsak gyönyörködtetett, 
hanem hódítótt is. Elismeréssel tartozunk a társu-
lat azon derék tagjainak is, kik a müvészszel 
együtt játszottak s szép törekvésükkel rajta vol-
tak, hogy a mii vész alakításának hatását mi sem 
csökkentse. Különösen Rónay Karoláts Rajz Ödönt 
illeti az elismerés. 

Kovács Gyula nr vendégszereplése csak 4 
előadásra volt tervezve s f.  hó !>-én már Csík* 
Szeredában akart fellépni;  azonban a csíkszeredai 
bál miatt egy nappal tovább kellett nálunk késnie 
s igy egy előadással megt.oldol.ta szereplését s f. 
hó 9 én a Betyár kendőjében Bandit játszotta. 
Szeretett volna más darabot választani, de a szük-
séges jelmezeket nem hozta magával. A közönség 
az utolsó fellépésről  nem értesült a kellő időben, 
s azon a napon majális is volt, ennélfogva  nem 
volt oly telt ház, mint a z e l ő r e jelzett 4 előadáson. 
Megemlítjük még azt is, hogy a művész vendég, 
kiről tudjuk, hogy a színművészeién kivül jó írót 
hírneve is van s több szép költeménynyel gazda-
gította irodalmunkat, ezek közül egyik legszebb 
költeményét: a Királyhullást művészi tökéletesség-
gel, és rendkívüli nagy hatással szavalta el 8-án, 

Hamlet előadása után. Gyergyó-Szentmiklósrél 
f.  hó tO-én ment Csik-S/eredába 4 - 5 előadásra 
Egry társulatának kíséretében. Egry aztán Bor-
székbe megy s a szezon alatt ott fog  társulata 
játszani. 

* 

i abban áll, hogy egész lényével beolvad a szere-
A menedékházak felállításának  kötelezettsége pébe s a szerep jellemét a legzseniálisabb módon 

Az egye temi h a l l g a t ó k bál ja-
A csikmegyei egyetemi hallgatók évenként a 

tanév bevégzése után egyik vagy másik jótékony 
czél előmozdítása és a közönség szórakoztatása 
czéljából műsorral egybekötött tánczestélyt szok-
tak rendezni. 

Az érdeklődés, mely a derék ifjuság  bálja 
iránt már az első alkalommal is impozánsan nyil-
vánult, évről-évre kiváló mértékben fukozódik.  A 
vármegye területéről majdnem minden községből 
eljön a közönség szine-java, hogy támogassa az 
egyetemi ifjuság  törekvését és hogy részt vegven 
a nyári szezon egyik legfényesebb  mulatságában. 

Igy történt ez az idén is. A műsorral egybe-
kötött tánczestély, melyet ez alkalommal a madé-
falvi  emlék-alap javára rendeztek, folyó  hó 8 ára 
volt kitűzve. A mulatság színhelyét: a „Csillag" 
vendéglő nagytermét nagyszámú és igen díszes 
közönség töltötte meg. 

A Dula Máté nagyváradi zenekarának nyi-
tánya ntán a kiváló ízléssel és pompásan össze-
állított műsort R i e s z n e r Anilla kisasszony nyi-
totta meg Arany János gyönyörű balladájának, a 
„Tetemre hivásu-nak igen szépen előadott nagy 
gyakorlottságra való elszavalásával. 

Ezt követte Pé t e r Árpád ur éneke G á 1 
Lenke kisasszony precziz zongora kisérete mellett. 

A műsor harmadik pontját W e é r György 
ur kitűnő technikára valló és ritka élvezetet nyújtó 
brilliáns zongorajátéka töltötte ki, ki előszór Chopin 
„Ballade" (G. mollban), czimfl  gyönyörű darab* 
ját, azután pedig saját átirata magyar népdal-egy-
velegét játszotta. 



Julius 12. C S I K I L A P O K 28. szám. 

Végül J u h á s z Károly ur lépett az emel-
vényre és czimbalmon népdalokat adott elö. 

Az egybegyűlt közönség a műsor minden 
egyes számát viharosan megtapsolta, a rendezőség 
pedig a közreműködő hölgyeket diszes csokrokkal 
tűntette ki. 

A műsor lejárta után a közönség ifjabb  része 
tánczra kerekedett és folyton  fokozodó  jó kedvvel 
járták a tánczot a hajnali órákig. 

A mulatság minden tekintetben fényesen  sikerült 
s a derék rendezőség mindenik tagját a közönség 
és a jótékony czél érdekében kifejlett  fáradozá-
sáért dicséret és elismerés illeti. 

K U L O I F É I i É K . 
— Kinevezések. Szász Károly kolozsvári volt 

m. kir. pénzügyigazgatósági szâmtiszt, vármegyénk 
szülötte, a mult napokban lelt kolozsvármegyei 
alszámvevőé kinevezve az ottani főispán  által. Ki-
nevezett a hivatalos eskü letétele után uj állását 
azonnal el is foglalta.  — Bogos István nyugal-
mazott m. kir. állatorvos megyei állalorvossá ki-
nevezteti. E minden tekintetben fontos  állás oly 
férfiú  kezébe került, ki eddig tanúsított szakértel-
mével és tevékenységével azt alaposan kiérde 
melte. (iratulálunk! 

—Nyári mulatság. A folyó  hó IG-án (va-
sárnap) rendezendő nyári mulatságra már nagyban 
folynak  az élőkésziiletek és a mint halljuk, a 
rendezőség személyes meghívásai folytán  a város 
meg a vidék igen tekintélyes részekészüle/, igazán 
élvezetesnek Ígérkező kirándulásra. Ezúttal a ren-
dezőség újólag szives ügyeimébe ajánlja a meg-
hívott családoknak, hogy kedvező idő esetén a 
mulatság a nagy erdő alsó váluja közelében lar-
tatik meg és igy az érkezendő fogatoknak  az or-
szág útjáról le sem kell térniük, sőt a kis gyere-
kekkel érkező családoknak alkalmas lakházról is 
van gondoskodva. Kedvezőtlen idö esetén a mu-
latság a zsögödi fürdőn  lesz megtartva. Különben 
a rendezőség miuden tekintetben igyekezni fog  ugy 
a fogadtatás,  valamint a mulatságot illetőleg min-
dent megtenni arra nézve, hogy onnan mindenki 
egy igazán kedves emlékkel távozzék. 

— Színészet. Egry Kálmán színigazgató jól 
szervezett szinlársulatával városunkba érkezeti s 
bemutaló előadását f.  hó lo-én tartotta meg. Ez 
alkalommal E. Kovács Gyulának, a kolozsvári 
színház nagynevű tragikusának vcndégfelléptéül 
„Hamlet", ll-én pedig a „Vasgyáros" került szilire. 
A társulat rövid itt működése alkalmára, a műsor 
a következőkép van összeállítva: jul. 12. Don Cézár, 
julius 13. Probaházasság, julius 14 én Olhelló 
julius 15. Remete csengettyűje, julius lii. liánk-
Bán. A két előadás után, melyekről lérsziike 
miatt csak lapunk jövő számában tudunk tüzete-
sebben megemlékezni, a társulatot és a jelenleg 
itt lévő hírneves vendéget melegen ajánljuk váro-
sunk és a közeli vidék közönségének figyelmébe 
és pártfogásába.  A hátralevő darabok közül, Don 
Czézár-, Olhelló- és Bánk-Bánban a nálunk időző 
vendégnek kitűnő szerepei vannak, a Próbaházas-
ság és a Remete csengettyűje itt nálunk egészen 
újdonságok. Egry Kálinán, midőn alkalmat kivánt 
adni közönségünknek, hogy Kovács Gyula nagy-
szerű alakításaiban gyönyörködhessék, tagadhat-
lannl nagy szolgálatot tett s kiérdtmr-lte, hogy 
ezen szolgálatot a közönség tömeges látogatásával 
viszonozza. 

— Az adókivető és felszólandó  bizottság Ma-
dár Antal nyug. törvényszéki biró elnöklete alatt 
f.  hó 3-án kezdette meg működését. Az ülések 
naponként délelőtt a városház nagytermében tar-
tatnak. Az egyes községek ügyei az előre meg-
állapított sorrend szerint tárgyaltatnak. A bizott-
ság működése, itt városunkban körül-belől egy 
teljes hónapig fog  tartani. 

— Értesítés A folyó  hó lC-ín tarbidó nyári 
mulatság rendezősége minden egyéb tudósítás 
nélkül ez uton kéretik fel,  miszerint az értekezlet 
határozata folytán  vasárnap d. n. fél  1 órakor a 
Csillag-szálloda nagytermébe szíveskedjenek össze-
jönni, bogy a tervbe vett felvonulás  minél impo-
zinsabb legyen. 

— A sáskák Gyergyóban. A gyergyói gaz-
dákat egyéb nyomorúságok mellett most már még 
a sáskák is Bzomoritják. Csomaíalva és Alfr'n  ha-
(ArAt egészen ellepték s szénafiiveket  tisztára le-

pusztították. Illetékes helyről kapott tudósításunk 
igy hangzik : Már hat éve annak, hogy a gyergyó-
csomafalvi  „liorzond", „Vészfö"  és a mellette fekvő 
határrészeket a sáskák minden második évben 
annyira lekaszálják, hogy a mikor a birtokosok 
oda mennek az igazi kaszálásra, a kaszálás helyett 
fülük  tövét kezdik vakarni ijedtükben; inert, az 
itt-ott megmaradott száraz imola szálni" egyebet 
nem találnak. Azonbau ez idén még tovább men-
tek, mert annyira elszaparodtak, hogy a nevezett 
helyek füveivel  nem érték be, hanem leszökdüstek 
a tavaszvetések közé s ott is megkezdették szomorít 
munkájukat. Hogy mennyire fogják  vinni, azt csak 
az aratás fogja  igazán megmutatni. Tény az, hogy 
gyergyóalfalvi  határoldalrészt is hozzáértve, a 
mely szintén a sáskák által el van lepve, mintegy 

nsz. kilométer nagyságú határon megbecsülhet-
len kár van. A sáskák nagysága G—t̂  cin. liosz-
sznság és 2—3 cm. vastagságban váltakozik. Fé-
nyes, gyűrűzött testök és szürke hajlik van. A 
százával ott. legelésző gólyák puszl.itgatják, de 
ugy látszik más nem sokat hederít arra, hogy az 
amúgy is silány talajú határrész ez ártalmas fér-
gektől megtisztittassék, pedig a káros birtokosok 
oly savanyu képet vágnak onnan jőve, mintha a 
gyergyóalfalvi  községi hidak valamelyikén zökken-
tek volna keresztül s elharapott nyelvük meggyó-
gyítása felett  aggodalmaskodnának. — Egy másik 
tudősifónk  a következőket írja: Tudatni kívánom, 
hogy határunknak ejjy olyan részéi, vésztő diillüt, 
a hol '_>—.•»000 szekér széna terem, az egér nagy-
ságú sáskák tönkre tették s most az erdei kaszá-
lókra is elkezdetlek széledni. 

— A sebes hajtás áldozata. Folyó hó 5-én 
este ugy 9 óra tájban Hadnagy Dénes helybeli 
iparos nejét egy veszett módon haladó szekér az 
uj ut torkolatánál elütötte. A szegény asszony 
lábain, hátán és fején  súlyos sérüléseket szenvedett, 
annyira, hogy életben maradásához alig van re-
mény. A szekéren öt jókedvű ember ült, kik való-
színűleg a szeredai fürdőről  jöttek. Nagyon iidvös 
dolog volna, ha kinyomoznák és példásan megbün-
tetnék őket. 

— A vigyázatlan molnár. Egy rsikzsögödi 
molnár inegtevén a városban szokásos körútját, 
őrölni valóval megterhelt szekerét. Nagy Gyula 
helybeli kereskedő korcsmája előtt megállította és 
betért egy pohárka italosra. A mig a molnár a 
korcsmában dolgát végezte, addig künn Tankó 
l'ista iskolás lin a lovakkal incselkedett. Ezek 
azonban nem vették tréfára  a dolgot, az incsel-
kedő fiút  maguk alá teperték. A pajkos gyermek, 
ki lábán súlyos sérülést szenvedett, most a kór-
házban fekszik,  a vigyázatlan molnárt pedig meg-
büntették. 

— Éjjeli dobálodzás. Folyó hó 7-én este ugy 
10 óra után nagy jajgatásra riadtak fel  a vár felé 
vezető utczában elpihent lakosok. A riadalom oka 
az volt, hogy egy Csikszépviz felöl  jövő szekerest 
az esténként rendesen az utczán lézengő kocsisok 
privát passzióból megdobáltak. A megdobált embert 
a további bántalmazástól a lakásokból a jajgatásra 
kicsődülő lakosok mentették meg. Vájjon mit szó-
lanak ehhez azok, a kiknek az ilyen dolgokat meg 
kellene akadályozni. 

Helyreigazítás. Lapunk f.  évi junius hó 7-én 
megjelent 23 ik számában U d v a r h e l y i h í r e k 
cziin alatt közölt tudósításra vonatkozólag a kö-
vetkező helyreigazítást kaptuk : Udvarhely megye 
alispánja. 11,733. szám. A „Cs ík i L a p o k " 
t e k i n t e t e s s z e r k e s z t ő s é g é n e k Csik-
S z e r e d a . Becses lapjainak f.  évi 23. számában 
a különfélék  rovatában megjelent Udvarhelyi czimü 
közleményéire legyen szabad a következőket je-
gyeznem meg: Valótlan az, hogy Zetelakán egy 
embernek két kis gyermeke difteritiszben—  fer-
tőző betegségben — halt meg, mert mindkét 
gyermek halálát szivgörcs okozta. A medvék ga-
rázdálkodására vonatkozó állítás sem felel  meg a 
valóságnak, mert Zetelaka községben a mióta a 
nyájak rendes pásztorolás alatt a legelőkön van-
nak, egyetlenegy állat sem esett a duvadak mar-
talékává. Csupán a kora tavaszon «volt egy pár 
esetben, midőn a szegény emberek, takarmány 
hiányában marháikat minden felügyelet  nélkül ki-
csapták a községtől távolabb fekvő  legelőkre. Jelen 
esetben tehát a hatóságokat a mulasztás vádja nem 
terhelheti. Udvarhely, 1893. jnuius hó 30-án. Ugrón 
János, alispán. 

— Országos vásár. A julius 13-án tartatni 
szokott Margit-napi sokadalmat megelőző berbécs-
vásár már a mult hó 29-én, Péter és Pál napján 
beállott, azon időtől fogva  mindeu szerdán és va-
sárnapon nagyszámú berbécset hajtottak fel  és a 
vevők is szép számban jelentkeztek. E hó ll-én, 
kedden megkezdődött a baromvásár is. Már első 
napon igen sok szarvasmarha és ló lett eladásra 
bocsátva s az első napi vásár nagy élénkséggel 
folyt  le. A vásár teljes lefolyásáról  és számbeli 
eredményéről lapunk jövő számában fogunk  tudó-
sítást hozni. 

— Fürdői élet. A csikzsögödi fürdőn  a sze-
zon alatt minden vasárnap és ünnepnap délutánján 
bál fog  tartatni. Az első ilyen mulatság f.  hó 9-én 
folyt  le, ugyan nem nagyszámú, de annál kedélye-
sebb társaság részvétele mellett. 

— Uj vendéglő és kávéház. H e 1 w i g G. 
János helybeli cznkrász és sütő-mester nagy költ-
séggel egy uj vendéglőt és kávéilázat rendezett 
be, még pedig oly módon, hogy a közönség igé-
nyei teljesen ki lesznek elégítve. Az üzlet már a 
vásár alkalmára meg log nyittatni. 

— Orosz kulturkép. A tavalyi nagy száraz-
ság alatt. Oroszország egyik falujában  nagy, nyil-
vános könyörgéseket tartottak esőért, az ottani 
szokás szerint a temetőben. Sokan ugyan azt 
mondták, hogy a szárazságnak nem annyira Isten 
az oka, mint inkább valami boszorkány, de azért 
csak imádkoztak. Az ájtatosság alatt arra ment 
egy anyóka, a ki hozzácsatlakozott az imádko-
zőkhoz s a szertartás végeztével ő is a pap elé 
járult áldásáért, és a feszületet  megcsókolni. E pil-
lanatban azonban az anyóka köténye alul egy ke-
serves „miau" hrtlattszott, mert egy kis macskát 
vitt haza a szomszédos faluról.  Mi az? Meg van 
a keresett boszorkány. Benne rejlik az ördög — 
mondák a parasztok — az nem bírta el a feszü-
let íiiegesökolását s azért vinnyogott, tj az oka a 
szárazságnak. Azzal neki álltak, hajánál fogva  el-
vonszolták a szegény öreg asszonyt a legköze-
lebbi tóig, a hol háromszor a viz alá mártotották, 
aztán lánc/.ol akasztottak a nyakába s beledobták 
egy iszapgödörbe, de akkor szerencsére a józa-
nabbak ungy nehezen megszabadították. Az egész 
akcziónak mozgató eleme a biró volt, a kit 
a törvényszék nemrég elitélt két hónapi börtönre. 

€ K A K K O K . 
H a n.ag-37- l c a " b á , t o m l e s z . 

Megláttam s szeretem. Tehet.ek-e róla?! 
Parancsold a napnak, bár szelíden szólva, 
Hogy ne világítson, — s feketére  válik : 
Kiálts rá a szívre, hogy kidobod onnan, 
Hogy keresztül lövöd, ha még egyet dobban, — 
De a szi'' szeretni nem szűnik halálig. 

Megláttam s szeretem. Szerelem szemeit, 
Szende szép orczáját, göndör liajfürteit,  — 
Azt a bibor ajkat., gazella termetet. . . 
S mindent, a mit rajta a jóságos Isten. 
— Hogy tehetségében a pogány is hidjen, — 
Még jó kedvében is remekbe teremtett. 

Megláttam s szeretem. Szeretem titokban. 
— Ilyen szpgény legény nent teheti jobban — 
Teleszkopon nézem üdvöm mennyországát, 
Nehogy, ha vakmerőn beléje tekintek, 
— Hajolva szavára a vágyódó szívnek. — 
Elveszítsem benne két szemem világát! 

Nedves őszi nap volt, a mikor megláttam. 
Szégyen, vagy nem szégyen, bor-.ongott a hátam. 
Nincs téli kabátom; nein volt mit felvennem; 
De, hogy ő zavartan a szemembe nézett, 
Azóta oly forma  melegséget érzek, 
Mintha égő vulkán forrongana  bennem. 

Nem tört ki a vulkán, megküzdöttem véle; 
De látta a füstjét,  segített felöle,  — 
S titkolt szerel nemre mit szólott a kincsein?! 
Azt, hogy ő utánna emilyen-amolyan 
Ágról szakadt legény ne igen bomoljon, 
A kinek egy hitvány nagy kabátja síncsen. 

— Jól van kincsem, jól van ! Nagy kabátot veszek, 
Pálczát, kesztyűt hordok, még zwikkert is teszek; 
A te kis fejecskéd  ne törődjék mit sel 
De előre mondom s igaz lesz, meglátod, — 
Hogy lángba borítja az egész világot 
Szivem, — ha majd nem kell testem melegítse 1 

1'  Dobot Andrái, 
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A gyergyói járás főszolgabírója. 

Si. 2937.—1893. 
k. i. 

P á l y á s a i i h i r d e t m é n y 
Gyergyó-Ditró, Szárhegy, Remete, Vár-

hegy és Salamás községek hozzájárulásával, 
Ditró nagy község székkelylyel rendszere-
ntett kör-állatorvosi állás lemondás folytán 
üresedésbe jővén, annak betöltésérc ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Az állatorvos javadalmazása évi 850 
írt fizetés  és természetben kiszolgáltatandó 
lakás, a melyért köteles .Szárhegyre heten 
kint kétszer, liemetére hetenkint egyszer, 
Várhegy és Salamás községekbe havonkint 
egyszer saját, költségén kiszállani és a gyógy-
kezelést díjmentesen végezni ; rendkiviili ki-
szállásoknál a fuvar  előállításán kivill a sza-
bályrcndeletileg megállapított napi dij fizet-
tetik, valamint magánosok által az előirt 
hilsszemle dij is 

Felhívom mindazon végzett állatorvo-

sokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az oklevéllel, születési és honossági bizonyit-
ványnyal, valamint az eddigi szolgálatot és 
gyakorlatot igazoló okmányokkal felszerelt 
folyamodványukat  hozzám 1893 jülillS 
3 l ig bezárólag adják be. 

A megválasztás után 15 nap alatt kö-
teles, illető állatorvos állomását elfoglalni, 
s előttem eskületételre jelentkezni. 

Gyó-Sztmíklóson, 1893, junius hó 27. 
Nagy Tamás, 

2—3 főszolgabíró. 

Sz.4891—1893. ai. 

HIRDETMÉNY. 
A Csík-Szentmárton székhelylyel rend-

szereritett alcsiki útbiztosi állásra pályázat 
hirdettetik. 

Az azt elnyerni óhajtó magyar hon-
polgárok kötelesek igazolni, hogy az 1891. 
évi junius hó 17-én 1994. bgy. szám alatt 
alkotott szabályrendelet 3. §. 5-ík pontjában 
részletesen felsorolt  képesítéssel birnak, eset-
leg pedig a mennyiben még vizsgát nem 
tettek volna, megfelelő  előképzettség mellett, 
kötelezni magukat, hogy a kinevezéstől szá-
mított egy évi idő alatt képesítő vizsgál 
tesznek. Kötelesek továbbá tanulmányaik 
kimutatása mellett életkorukat hiteles anya-
könyvi kivonattal, testi alkalmas voltukat 
megyei főorvosi  bizonyítvány nyal és józan, 
erkölcsös magaviseletüket a járási vagy vá-
rosi hatóság által hitelesített községi bizo-
nyítvány nyal igazolni. 

Hasonló képzettség mellett, az 1873. 
évi Il-ik t. cz- feltételei  szerint minősített, 
s csikmegyei illetőségű altisztek, elsőbbség-
gel birnak. 

A feltétlenül  Csik-Szentmártonon köte-
lező lakás mellett, ezen útbiztosi állás évi 
400 frttal  és a kezelése alatti kiépített utak 
minden kmtere után 3 frt  30 kr, a kiépí-
tetlen közutak kmtere után pedig 1 frt  05 
kr uti átalánynyal iavadalmaztatik. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen 
állást elnyerni kívánják, hogy a fennebbí 
kellékek szerint felszerelt  és kizárólag saját-
kezüleg irt pályázati kérésüket hozzám 

folyó évi julius hó 20-ig nyújtsák be 
minthogy a később beérkező folyamodványok 
figyelembe  vétel nélkül visszantasíttahiak. 

Csik-Szereda, 1893. évi junius hó 20 
a-a Becze Anta l , alispán. 

ITT  TI 
ÓRÁSÜZLET MEGNYITÁS. 

Van szerencsém a helyi és vidéki n. é. közönséggel tudatni, hogy 

0 R Á S-Ű Z L E T E M E T 
a Csik-Taplocza felé  eső város végén levő G o n d o s I m r e házában meg-
nyitottam. 

Elvállalok mindentéle órákat, arany- és eziistnemiieket javítás 
végett a lehető I e | i'i t á n y o s a b b ár mellett. 

A n. érd. közönség becses pártfogását  kéri 
tisztelettel 

O S E K E d Á S , 
2 — 3 

Tisztán kölcsönös. * Részvényei nincsenek. 
Az összes nyeremény a biztosítottak javára esik. 
A l í ' K M U S j o l í l » t * l e g g a z d a g a b b 
p é ii z i ii I é / c l n v i l á g » i i . 

B i z t o s i t é l c i a l a p j a , : ~ 

007 millié panii. 

& emberéletet a legkülönbözőbb 
és legelőnyösebb módozatok szerint. 

1 Vospektiísokkal és tüzetesebb felvilágosítással  szolgál 

az ERDÉLYRÉSZI ALIGAZGATÓSÁG Kolozsvártt. 

Biztosit: 

«AfiSMALL-rii,  GÖIMOIGOM 
COMPOUND íFxvft 

GÓZMOZOONX COMPOUND OÖ7GÉP. 

WAAAI80M M ' ORIOOK I Ot 
« MATÓt* *ŰKA8ZAlÓ OtPCl 

SZAUITHATÓ MALMOK 
teljes meiom-berenae/ese» A, mmaen rendaiŝ  sii^ni 

O R A B 
GÉP-ÉS ROSTA LE MEZ-GYÁR MALOMÉPÍTÉSZET 

V E Z É R Ü G Y N Ö K E . 

BUDAPEST. V.. KÜLSŐ VÁCZI-ÜT 46 
Árjegyzékek kívánatra bérmentve. 

Nyomatott Csik Szeredában, Györgyjakab Mártonnál 1893. 




