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CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 
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I 

"iKSItí 
fi ! Előfizetési  ár: 

Egész érre 4 Irt. 
(Külföldre)  6 trL 

Félévre . 2 frt 
Negyedévre . 1 l'rt 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak 
Bélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyilttéri czikkek 
soronként 10 krért kAzöl „ 

§ totnek. <£ 
sssi 

Felelős szerkesztő: X)r . B o c s k o r B á l a , 
FŐMUNKATÁRSAK: H o c h s c h i l d L a j o s Gyergyóban. 

Kiadó és laptulajdonos: G r y S x g - y j a l s a T o t á r t o n . 
M o l n á r Ákos a központban. V i t o s M ó z e s Alcsikon. 

Méltó utódok. 
Őszinte elismerés illeli „A milleninm és 

a madéfalvi  emlék" czimü jeles czikkely iró 
ját azért, hogy okos szavát hallatta Ki is 
kételkedne már abban, hogy a mndéfnlvi 
emléket Csikvármegye népének kell lelálli-
lani. Tudva van ugyanis, hogy a hazában 
ezer szánna szétküldött gyüjtő-ivek után 
aránylag milyen csekély összeggel gyarapo-
dott az emlék pénzalapja. Pedig alig volt 
szánibavehető fővárosi  liirlap, mely hazafias 
szándékunkról meg nem emlékezett volna; 
sőt némelyik — közötliík egy német is — 
bó' kivonatban ismertette a niadélalvi vesze-
delem történetét, hogy ez által a közönsé-
get felrázza  részvétlenségéből. Az adakozások 
ínég is gyéren folytak,  utóbbi időben pedig 
teljesen kiapadtak, minek okát egyedül ab-
ban kell keresni, hogy a közönség erszé-
nyét sok inás hazafias  ügy és jótékony 
egyesület is igénybe veszi. 

Es hol van az a csodnforrás,  mely min-
den tikkadónak szomiát eltudná oltani. A 
lármásabb, a követelőbb, meg a ki közelebb 
van hozzá, bőven meríthet belőle, inig a 
szerénynek vagy távolban lévőnek csak né-
hány csöpje jut. Mi nemcsak távol estink 
ai ország gazdag vidékeitől honnan valamit 
még remélhetnénk, de kérő szavunkat vagy 
jaj kiáltásunkat is teljesen lel fogja  a Har-
gitának óriási fala.  Aztán ha lármázni, tom-
bolni és hangosan követelni még ha ugy 
tudnánk is, hogy a csiki föld  remegne belé: 
hangunk akkor is esak mint elhaló sóhaj 
jutna el szomszédainkhoz. Innen van, hogy 
minden dolgainkban, a múltban ugy mint 
a jelenben, mindig magunkra voltunk ha-
gyatva. 

A madéfalvi  emlékre szükséges fillére-
ket tehát nekünk csíkiaknak kell összehor-
dani. De hogyan és milyen módon ? Elmon-

dom röviden, ámbár tartanom kell attól, 
hogy némelyek előtt miatta nevetségesé vá-
lok, a mit őszintén szólva, szívesen elviselek, 
ha vele hazafias  ügyünket előbbre vihetem. 

Mindenek előtt gyűjtő-perselyeket kell 
készítetni, legkevesebb harminczat, homlo-
kán ezen felírással:  „Adakozzunk a madé-
falvi  vértanuk emlékére." A szállodások, 
kávéháztulajdonosok és vendéglősök kész-
séggel elvállalják gondozását és megengedik 
azt is, hogy a persely semmi esetre sem a 
falra  legyen erősítve, hol c.sak az veszi észre, 
kit épen figyelmeztetnek  reá, hanein méltó 
helyén az asztalon álljon; szem előtt, kéz 

| ügyben legyen, hogy mikor a sirva-vigadó 
j szive megnyilatkozik, apró pénzét a per-
I selybe tehesse. A központba el lehet he-
| lyezni hatot, Gyergyó-Szentmiklóson ugyan 
J annyit, Szépvizen hármat, a többi népe»ebb 
község vendéglőiben egyet-egyet. A buda-
pesti „mentő egyesület", valamint a külön-
böző „magyar egyesületek" perselyei kraj-
czáronként már ezreket gyűjtöttek össze. A 
pénz .szerzésnek ezt az egyszerű és tisztessé-
ges módját kicsinyelni tehát nem szabad. 

Nem egy árvaház, síketnéma s más 
humánus intézet, de egy nemsokára felállí-
tandó Mátyás-szobor .pénzalapját is nagy 
összeggel gyarapították az ismeretes krajezá-
ros lapok. A madéfalvi  emlék szükebbkörü 
bizottsága készíttessen füzeteket.,  minden lapja 
képviseljen tiz krajezárt s a füzet  tartal-
mazzon száz lapot. Egy füzet  tehát megfe-
lelne tíz forintnak.  Minden lap felső  felén 
állana a következő figyelmeztetés:  „El ne 
feledd  a mezőt, a hol érted a bátrak eles-
tek." Alsó felén  pedig: „E Up tulajdonosa 
a madéfalvi  székely vértanuk emlékére tiz 
krajezárt adakozott. Áldja meg az Isten !" 
A tenyérnyi lap középső része üresen ma-
rad, oda ş. gyűjtő az adakozó nevét írná s 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Válságos és boldog perezok. 

— Rajz. — 
Irta: Kritsa Klára. 

(Vége.) 
Azon városból volt ezen levél keltezve, a hol 

Jenő lakott. 
Tehát fel  kell áldoznia szerelmét, le kell mon-

dania arról, kiben minden reménysége, vágya, bol-
dogsága, egész világa összpontosult! 

Oh a lemondás nagyságát csak az képes fel-
fogni,  a ki ugy szeret, mint ö! 

Iszonyú fájdalom  szorítja össze szivét; sziute 
őrültté teszi az a gondolat, hogy Jenőben csaló-
dott, mert előbb mást szeretett ő, kivel szemben 
örökhüségre kötelezte magát. De vájjon e levél 
igazat mond-e, vájjon Jenő képes volt-e oly nem-
telen gálád tettre, hogy egy leány szivéből játékot 
űzve, azt csábitó kígyóként leterelje az erény ös-
vényéről és ott hagyja a szégyenben, a gyalá-
zatban ? 

Lehetséges volna e ez ? ! 
Hátha csak egy gonosz ármány az egész, 

melyet ellene szőnek, hogy őket örökre elválasz-
szák egymástél. 

Az asztalfiókjából  elővesz egy dobozt, kivesz 
abból egy arczképet és azt hosszan elmerengve 
szemléli. És az arczkép életnagyságúvá növi ki 
magát; a vonások kidomborodnak és életet nyer-
nek; a kedvez izép arczból a fenköit  J*Utet su-

gárzó kék szemek mély bensőséggel tekintenek 
reá; a sötét szőke bajusztól árnyalt jóságos mo-
solyú ajkak beszélnek hozzá igaz édes forró  sze-
relemről Aztán az élénk fantázia  által elő-
varázsolt, hőn szeretett férfi  arcza elmosódik s a 
szegény leány a szeméből előtörő könyeken át, 
csak ennek arczképét látja maga előtt. 

Nem, ez arczkép eredetijéről nem lehet elhinni 
azt az alávalóságot! Nem, nem! a ki ily nemes 
jellemet tükröző szemekkel bir, az nem lehet oly 
gonoszlelkül A szem a lélek tükre. 

Csókot lehel az arczképre s visszateszi helyére. 
Aztán feláll,  az ablakhoz lép s kitekint azon, 
mintha az ott elterülő festői  tájkép szemléletében 
gyönyörködnék ; majd el kezd a kis szobában alá 
s fel  járkálni. Nincs nyugta; a kétely azt mondja 
szivében. 

— Ne higyj azoknak a szemeknek, mert 
mögöttük egy alávaló rut lélek lappang. 

Én pedig azt mondom — szól szivében a 
bizalom hangja — higyj neki és szeresd őt, mert 
oly férfiút,  miut ő, nem lehet eléggé forróan 
szeretni. 

— Ostoba beszéd! — kiáltja a harag. Ne 
engedd magadat ez által elámittatni. Hallgass az 
előbbi okos szavakra : ne higyj az ö csalfa  sze-
meinek ; vesd meg őt! 

A szerelem hangja zokogva szól: 
— Ha kitépsz szivedből, szived is elvérzik; 

két élet boldogságát zúzod szét: az övét és a 
tiédet. Oh a bizalomnak igaza van : őt nem lehet 
eléggé forróan  szeretni! 

aztán a lapot kivágva, átadná neki. Ezer 
ilyen kis füzet  tízezer forintot  képvisel. 

Minden községi tanitó, biró és jegyző 
készséggel el fogad  két-két füzetet.  Az ugy 
nevezett megyés bncsu napján, lakodalmak 
s más családi ünnepélyek alkalmával, me-
lyik székely ember tagadná meg ősei emlé-
kéiül 10 krajezárt; melyik tanító vagy jegyző 
nem tenne meg érettük csupán annyi fárad-
ságot, hogy községében ellátogatna a dúsan 
terített asztalokhoz, hová amúgy is mindig 
szívesen látják. Vendégségekben pedig ha-
mar tul árad a sziv s ilyenkor a székely 
ember is örömében keblére ölelné az egész 
világot. Sőt még inkább mint más ember, 

O ~ 
mert az ő örömét a jelen vígaságán kívül 
mindig fokozza  az a méltán büszke tudat, 
hogy ő is egyik tagja a nemes székely nem-
zetnek, melynek fiai  annyi századon át véd-
ték a hazát s mint hősök vagy vértanuk 
haltak el utódaikért. 

Ha csak az váltana is magához egy 
tiz krajezáros lapot, a ki pohárköszöntőjébeu 
erre hivatkozik, akkor ia rövid egy év alatt 
a madéfalvi  emlék alapja néhány száz fo-
rinttal gyarapodna. 

Azt pedig sérelem nélkül még csak fel-
tételezni sem lehet, hogy találkozna a vár-
megyében egyetlen ember is, ki magát szé-
kelynek vallja s még is ha az adakozásra 
felszólítják,  tiz krajezárt se adjon őseiért. 
Azok hazát szereztek és becsülést a székely 
névnek az egész müveit világon s kik kö-
zlllök Madéfalván  összegyűltek és ott nemesi 
koronájukat a vértanúság töviskoszorujávai 
cserélték fe!,  ultárt érdemelnek utódaiktól. 
Ultárt a madéfalvi  mezőn, melyen lobogva 
égjen a hazaszeretet tüze; oszlopot poraik 
fölé,  hálánk és kegyeletünk jelét, melynek 
onnán a Hargitáról visszanéző nap sugarai 
dicsfényt  fonjanak.  Ez leend méltó az-'utó-

És a sziv a háborgó érzésektől hangosan 
dobog, az arcz a belső izgatottságtól lázas pírban ég. 

A kétely és a harag szava győz s a bizalom 
és szerelem megszégyenülve rejtőznek el a sziv egy 
félreeső  zugába. 

Olga elborult homlokkal, feldúlt  arczczal 
visszaül az asztal mellé, tollat, tintát és papirt 
vesz elő. A döntő perez elérkezett. Most már tudja, 
hogy mit írjon. Tintába mártja a tollat és ír. Sor 
sor után feketélik  a fehér  papíron, jelezve a vergődő 
sziv kínos lemondását. Igen ő lemond 

Fagyos hangon szól a levél, értésére adva 
Jenőnek, hogy őket egy áthidalhallan mélység 
örökre elválasztá egymástól. 

Borítékba helyezi a levelet s ráirja a cziraet. 
Azután a másik levélre irja meg a választ. 
A sértett büszkeség hangján adja tudtára 

a leánynak, hogy lemoud Jenőről, badd boldogítsa 
őt, kiuek több joga van hozzá, mint neki. 

E levelet is borítékba zárja és a czimet is reá. 
Ekkor ugy érezi, mintha szivét valami jég-

burok venné körül, melytől megdermed benne a lélek. 
A szerelem óvatosan, csendesen előjön rejte-

kéből s forró  leheletével felolvasztja  a szivét körül-
fogó  jégkérget. a felolvadt  jég könv alakjában 
tör ntat magának. 

Olga az asztalra borul és sir, hull itva fájó 
könyeit. 

Az ajtó halkan felnyílik  s belép azon egy 
flatal  féi  fi,  lábujjhegyen az asztalhoz közelit, hogy 
a leányt hátulról gyöngéden megérintse, de ez a 
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dokhoz, mert nem minket illet az á meg-
gyalázó vád, hogy „a dicső nép, mely tu-
dott izzadni s izzadás közt hősi bért aratni: 
n é v b e n é l c s a k , többé nincs jelen ! u 

A csiki nép fel  fogja  állítani a madé-
falvi  emléket. Eddig sem tagadta meg lel-
kesedését bármely hazafias  ügytől. Csak az 
aradi szoborra tett koszorút emlitem. Rövid 
tíz nap alatt annyi pénzt adott össze, hogy 
Aradra egy nagyértékil, vert ezüstből ké-
NxUlt koszorút küldhetett, melynek párja 
nem akadt a szoborra telt négyszáz koszorú 
között. 

Nem a lelkesedés csökkenése, nem is 
a pénz hiánya odázza el évről-évre a vér-
tanuk emlékét. Csak még e?y Benedek Ist-
vánja volna az ügynek ! Nemes lelkesedés-
sel, rajongó hazaszeretettel, fáradságot  neoi 
ismerő buzgalommal megáldott apostola a 
vértanuk emlékének. Csak még egy ember I 
A ki személyesen adná át a községek bí-
ráinak, jegyzőinek, tanítóinak az emiitett 
füzeteket  s a hol távolság miatt ezt nem te-
heti, levélben keresné meg őket. 

És ki mondja azt, hogy hölgyeink, 
asszonyaink, leányaink, jeles tanuló-ifjusá-
gunk nem készséggel rendeznének ünnepélyt, 
tánczvigalmat, majálist, közvacsorát a haza-
fias  Ugy érdekében. Hiszen Gyimes most 
ie 30 forintot  tánczolt össze és a mit meg-
tett Gyimes, miért nem teheti meg Somlyó, 
Szentmárton, Szépviz, Szentmiklós, Alfalu, 
l>itró és a többi. 

Csak még egy embert derék elnökünk 
mellé, ki vele együtt az eszmét ébren tartja, 
fárad  érette, ellátogat a községekbe, hol 
egyeseket megnyer az ügynek, kiket lelke-
sít, biztat, ösztönöz a tettre, szóval ki segít-
ségére leend, mert hiszen ily fontos  ilgyet 
egy ember amúgy sem intézhet, és rövid 
egy év alatt ha kell, állani fog  egy olyan 
emlék a madéfalvi  mezőn, mely hirdetni 
fogja  minden leié a nagy hazában, hogy 
az O l t v ö l g y é t m o s t i s a d i c s ő elő-
d ö k m é l t ó u t ó d a i l a k j á k . 

Orbán Gyula. 

i ' a i k v á r a r g y e k v z i g a z g i t á s l 
b i z o t t s á g a Ü l é s é r ő l . 

C s i k - S z e r e d a , márcz. 12. 
Megyénk közigazgatási bizottsága Mikó Bálint 

Mispáll ar elnöklete alatt havi rendes Alését ma 

A szakelőadók jelentéseiből kiemeljük a mint 
következik: 

Az alispáni jelentés a közigazgatás ügyfor-
galmát sorolta elő s kiemelte, hogy az ügymenet 
ugy a közpoutban, mint a járásokban kielégítő 
eredmény nyel folyt. 

Fegyeimi kereset 2 községi elöljáró s egy 
megyei tisztviselő ellen tétetett folyamatba. 

Tüzeset két községből lett bejelentve, össze-
sen 228 frt  70 kr kárral. 

Marhalevél űrlap kiadatott 0400 drb, kül-
földre  szóló útlevél pedig 131. ' 

A 4 iöszolgabiróságnál és Csik-Szereda vá-
ros tanácsánál 1334 ügydarab érkezett be s abból 
156C darab láttatott el. 

Az alispáni jelentés kiemeli azon roppant 
nagymérvű kárt, melyet Urmánczi János s társai 
február  25—26-ig szenvedtek s melyből a részletes 
tűzkár jelentés még nem érkezett be. 

A Domuk völgyeben (iyiimölcsénes havas 
alatt lévő gőzfurészgyár-telepük  ugyanis a mon-
dott időben teljesen leégett, a 2 gőzkazán és az 
azzal összekötve volt 8 vasú fürész  500 tutaj 
kész deszkával és a télen aláhordott tökékkel 
megsemmisült, a gyár-telep épületei elhamvadtak, 
az összes felszerelések  odavesztek ugy, hogy a 
kárt már csak hozzávetőleg is több mint 80,000 
frtra  becsülik s abból csak a két kazán volt biz-
tosítva 15,000 írtig. A tüz keletkezésének oka 
ismeretlen, a kár részletes felvétele  most van fo-
lyamatban. 

A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi állapot mait hóban nem volt kedvezőt-
lenebb a megelőző havinál. 

Járványosán uralgott a hasi hagymáz Gyergyó 
Szentmiklóson 28 betegedési és i halálesettel; a 
roncsoló toroklob Csomatalváu 17 betegedési és 
9 halálesettel. 

A csíkszeredai közkórházban öl beteg ápol-
tatott, kik közül meggyógyult 37, javult 5. elhalt 
3 és további gyógykezelés alatt maradt 26. Orvos-
rendőri bonczolás és hulla szemle. 3 esetben tel-
jesíttetett. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint mult 
bóbau befolyt:  4) egyeues adóba 18.J46 frt  40 kr, 
b) hadmentességi dijba i'2li frt,  c) bélyeg- és jog 
illetékbe 4217 frt  4» kr, d) fogyasztási  és hal-
adóba 17093 frt  'J1 kr, e) dohán)jövedékbe I-M5:! 
frt  H7 kr. 

A kir. pénzügyigazgató egyúttal az általa 
jelen alkalomkor utoljára előterjesztett jelentésben 
köszönetet mondott a bizottságnak és elnökének 
azon állandóan tapasztalt tárgyilagos és részre-
hajlatlan bírálatért, a melyben előadványai min-
denkor részesittettek. 

Az építészeti hivatal főnök  jeleutése szerint tartotta meg kellő számú tagok jelenlétében, me-
lyen Reimbold Olivér Nsgy-Enyedre áthelyezett' a megye területén lévő állami és törvényhatósági 
pénzügyigazgató is utoljára részt vett, hogy elbulutak állapota mult hóban jó volt s közlekedési 
esőzzék a bizottság tagjaitól. I akadály elő nem fordult. 

neszre felriadva  ugrik fel  székéről és oh káprázat: j ván mérgezni boldogságomat. DK a mennyire szo-
szinről-színre ott áll előtte — Jenő. morkodom a fölött,  hogy azt a vádat elhitted rólam 

A meglepetés kiáltása hangzik Olga ajkairól 1 s a mennyire fáj,  hogy ily szenvedőnek látlak, ép 
s kezeivel elfödi  arczát, hogy könyeit elrejtse. 

Jenő közel lép hozzá, gyöngéden levonja ke-
zét arczárói, hogy szemeibe tekinthessen s látva 
a könytelt szemeket, a bánatos arezot, homloka 
elboral és megdöbbenve szól 

— Az Istenért, mi lelt szeretett Olgám V1 
Azért nem tudattalak, hogy ina nálad leszek, mert 

annyira örömemre szolgál s jótékonyan hal. lel-
kemre a goudolat, hogy te oly nemes, nagy lélek 
vagy, a ki képes más boldogságáért feláldozni 
szerelmét s boldogító rám nézve &2 a tudat, hogy 
oly igazán szeretsz engeio, mert érettem drága 
könyeket hullatsz. 

Aztán székét közel vonva a leányhoz, ennek 

Az állami közutak tOrzskÖnyvvezési munká-
latainak biztosítása czéljából megtartott verseny-
tárgyalás eredménytelen maradt, mivel arra egy 
ajánlat sem adatott be. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint az isko-
láztatás február  havában rendben folyt  s a tanítói 
személyzetben más változás nem történt, mint az, 
hogy Becze Ferencz helyettes tanító a csikszépvizj 
községi iskolánál Orbán l.stváu elbetegesedett ta-
nító helyébe ennek nyugdíjaztatásáig ideiglenesen 
alkalmaztatott. 

Minthogy Szentmihály-AjnádoD a roskadozó 
félben  lévő iskolaházak felépítése  iránt tett felhí-
vások eredményre nem vezettek, a kir. tanfelügyelő 
indítványozza, hogy ezen község és illetve hit-
község most már szorosan köteleztessék arra, mi-
szerint a községi iskola számára alkalmas és a 
közig, bizottság által is czélszeriinek tartandó, elég 
tágas belsőség három hónap alatt beszereztessék, 
az iskola terve a kir. építészeti hivatal által el-
készíttessék s egyúttal gondoskodás történjék az 
építési költségek előállításáról és fedezéséről  ugy, 
hogy az iskola az ltsü5. évi szeptember hó 1-ső 
napjáig rendeltetéseinek átadható legysu. 

Hasonlóképpen köteleztessék Szentmihály hit-
község a mostani rozzant és tovább nem tűrhető 
iskolaház helyett egy czélszerübb és tágasabb is-
kolaház építésére. 

A kir. ügyész jeleutése szeriut a felügyelete 
alatti bírósági fogházak  személyforgalma  a mult 
hóban 129 volt s ebből elitélt 11*. Büntetés ide-
jét kitöltötte 59, maradt letartóztatva 59. Bűneset 
följelentetett  f>9,  melyek között foutosabb  nem 
merült föl. 

Az egyes szakelőadói jeleutések tudomásul 
vétettek s a tanfelügyelőnek  a szentmihály-ajuádi 
iskolákra vonatkozó javaslata elfogadtatott. 

A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a követ-
kezőket : 

A szakszerű erdőörök beállítása iránt alko-
tott szabályrendelet bel- és löldmivelési miniszter 
urak által elfogadtatván,  az annak éleibe léptetése 
tárgyában szüksége* elő intézkedések megtételére 
az erdészeti albizottság felhívatod. 

Reimbold Olivér pénzügyigazgatónak Udvar-
helyről Nagy-Enyedre való áthelyezése s az udvar-
helyi pénzügyigazgatóság ideiglenes vezetésével 
Stratzinger Emil pénzügyi titkárnak megbízása 
tárgyában kelt pénzügyminiszteri leirat tudomásul 
vétetett s a távozó igazgatónak eddigi működéséért 
elismerés szavaztatott. 

Kászon-Jakabfalva  községben egy borvizkut 
nyitás engedélyezése iránt fennforgó  ügyben hozott 
a községet az alakiságok be nem tartásáért eluta-
sító alispáni határozat, nevezett község felebbezé-
sének figyelmen  kivül hagyásával helyben hagyatott. 

A törvényhatósági utakra szükséges fedanyag 
szállításának biztosítására megtartott versenytár-
gyalások eredményre nem vezetvén, a bizottság a 
községeket. 10°/o áremelés mellett a szállítás el-
vállalására felhívni  határozta. 

Ezeken kivül több községben behajthatlanná 
vált adók, útadók töröltettek s egyesek folyamod-
ványára útadók szállíttattak le. 

megakartalak lepni. A hosszú utazás alatt annyit 'kezét két keze közé fo°;va,  ekép folytatja: 
ábrándoztam a viszontlátás boldog perczeiről és 
ima oly szenvedőnek talállak, hogy látásodra szi-
vem összeszorul. Szólj az égre, mi borzasztó dol-
gok történhettek veled ?! 

Olga fölveszi  az asztalról a „Boldogtalan 
leány" levelét, szó nélkül ál nyújtva, hangos zokogás 
kftzt  rogy székére. 

Jenő átfutja  a sorokat s arczát a harag pírja 
inti el. 

— Hah! nyomorult ember! — gondolja ma-
gában — az állás, melyre te is pályáztál, általam 
fog  betöltetni; ezért bossznl forraltál  ellenem. 

Aztán megpillantva az asztalon az Olga által 
irt neki czimzett levelet, lîiIveszi és fölbontva,  azt 
is átolvassa. 

Arczán a szomorúság és öröm vegyülékével 
közelit a zokogó lányhoz, mellé ül s igy szól: 

— Az a „boldogtalan leány-1 nem létezik. A 
levelet egy ellenségem írla, - ki elölt nem volt 
titok, hogy te uienyusszuiiyoin vagy — megakar 

- Most nézz szemembe s szólj képesnek 
tartasz-e engem arra, a mivel abban a levélben 
vádolva vagyok ? 

Olga mélyen belenéz azokba a nemes jellemet 
tükröző kék szemekbe s miként zivataros nyári 
idő után a felhő  foszlányok  közül előbukkan a 
fénylő  nap s meleg csókjától felszikkad  a könyázott 
föld,  ugy derül fel  elborult ari za s szemei — me-
lyekben még könyek ragyognak — boldogságtól 
sugározva tapadnak a férfi  arczára. 

— Te jó vagy, nemes vagy, igaz vagy! — 
mondja a legtisztább szerelem hangján. 

Jenő karjait kitárva, keblére öleli s beszél 
hozzá a boldog jövőről, mely rájuk mosolyog, mig 
neki ott nyúgszik feje  a szeretett férfi  nemes 
keblén. 

A válságos, kinő* ^erezek eltűntek, felváltva 
a határtalan boldogság perczei által. Kiérdemelte 
ezt a jó, az igaz, a nemes lélek I 

Műkedvelő i e lőadás. 
C s i k-S z e r e d a, inároz. 10. 

A kritikus helyzete egyáltalán k r i t i k u s ! 
De mindenek felett  kritikus, ha műkedvelőkről 
akar vagy kell írnia, mert ezen elv szerint: de 
mortuis oihil nisi bene" hasonlóan műkedvelőkről 
sem szabad csak jót mondani! S ez igen termé-
szetes is: azok a vállalkozó emberek, kik a ne-
mes czélok érdekében egy a közönség mulatni vá-
gyását legjobban csiklandozó munkál vállaluak el, 
fáradnak,  hogy nekünk mulatságot., a jótékonv 
czélnak pedig hasznot szerezzenek, ezek megér-
demlik, hogy róluk csak szépet és jót írjunk, mert 
mielőtt a színpadra léptek volna, s mulattatásunk 
nagy munkájához fogtak  volna, már előre kiérde-
melték nagyrabecsülésünket, játékukhoz pedig a 
legjobb kritikát. 

Suba sehol uem vár a közjó, a haladás leg-
többet, sőt Uiajdnem mindent a társadalomtél, mint 
épen náluuk Csikbau, I10I közadakozás, jótékony -
czélu mulatságok révén jön össze sok nemes alap, 
s mikor helybeli műkedvelőink jól felfogták  azt a 
követelményt, a mit épeu a csíkszeredai elemi is-
kola tápl&l a társadalom iránt, mikor Lakatos Mi-
bályné tanítónő szolgálatába állott a vezetése alatt 
álló elemi népiskola szent ügyének, a az iskola 
Hártnouiuina alapjára egy műkedvelői előadás ren-
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dezését indította meg a azt fáradhatlan  munkás-
ságával folyó  hó 10-én anyagilag és erkölcsileg 
oly nagy sikerrel be is tetőzte, akkor a kritiká-
nak el kell némulni egy perczre, s adózni kell első 
sorban a nemes közreműködőknek, kik a mellett 
derekasan megállották hely őket a „Kósza Jutka" 
előadásán s mindnyájunk nagy mulattatására, él-
vezetére szolgáltak. Ki kell hogy emeljem — bo-
csánat hölgyeim — mindenek előtt: Nyiry Dénes 
urat, ki olyan „Figura Jancsit" mutatott be előt-
tünk szerepében, hogy a milyennél kiilönbb 
Figurát soha sem láttam életemben, s a papucs 
alatt görnyedező jámbor Figurák nagyon jól ma-
gukra ismerhettek benne; sok rutinnal, ió humor-
ral és kedves otthonossággal játszott, kapott is 
tapsokat nyilt színen és felvonás  közben eleget. 

Ha már a férfi  szereplöknél vagyunk — ismét 
bocsánat hölgyeim — kitüntetőleg kell megemlí-
tenem Kászoni Alajos urat Marczi szerepében, a 
ki ezt a szerepet ugy szólván kreálta műkedve-
lőink színpadán, de egy elsőrangú színpadon is 
nagy hatást ért volna el ügyes alakításaival. 

És mostan, bogy a művészi nyomou haladjak, 
hódolok Lakatos Mibályné úrnő „Erzsiu-jének, a 
ki szép parasztmenyecske volt, pergett a nyelve 
mint a motólla, kacsintgatott s forgolódott  annak 
rendje s módja szerint, vitte magával a szerep-
löket, vitte a közönséget aunyira, hogy én mindig 
azt hittem, hogy ez a színdarab, a mit látok, nem 
is „Kósza Jutka", hanem a „Menyecske". 

Szép paraszt legény volt Péter Árpád ur, s 
gyönyörködött a közönség csengő dalaiban, a mit 
ő felemelt  fejjel  is énekelhetett volna, nem min-
dig földre  szegzett fejjel. 

Hogy pedig a közönségnek mindenik eleme 
mulasson, meg van irva „Kósza Jutkában" egy 
„Janó" is. a mely szerepet valóban ügyes alakí-
tással juttatott érvényre s domborított ki Br.lló 
Gábor ur, vihar os tetszést aratva a galéria nagy 
publikuma előtt még a legszomorúbb jelenetek 
alatt is. 

Bíalis Ákosné úrnőnek sokat köszönhetne 
— ha hallotta volna — Kelemen Lajosné zene-
költőnö, mert „Ha meghalok tudom eltemetnek''... 
czimü szép magyar nótáját kellemes bangorgaoum-
inal adta elő s a közönség meg is újrázta. A czim-
szerepet különben sok igyekezettel játszotta meg. 

Ualás Otti kisasszony két szerepet is ját-
szott s örömmel láttuk a vén Bogárdiné alakjából 
kivetkőzve s ragyogó rózsás alakjában kedves-
kedni, szép jelenség volt, neki szólnia sem kell, 
csak kék pruszlikosan, rózsaszín vigánósau előttünk 
álljon s már is gyönyörködtet. 

Bálás Eiuina kisasszony szeude, szemérmes 
Borcsa volt a eszembe juttatta „Hófehérkét",  mi-
kor szelíd galambjai között, ülve maga is egy 
valóságos galambnak néz ki. 

Az összhangot igen elősegítették Spreucz 
György és Köllő István urak, előbbi a kovács-
mester, ntébbi a falusi  bíró szerepében. Hazay 
László nr, P. Sándor és U. Ágoston, továbbá Éltes 
Mózes urak segédszerepeikben derekasan megál-
lották helyüket, X. X. X. czigánypriniás kitűnő volt. 

A rendezésért külön meg kell említenem 
Sprencz urat, ki a nála megszokott talenlurnával 
vezette a próbákat és az előadást magát. Lakatos 
ur kitűnő sugó volt! 

Elismerés és hála derék műkedvelőinknek. 

__ _ D í h L 

K Í J L Ö K F É L É K . 
- Színészeink. Fekete Miksa színtársulata 

vasárnap, f.  hó 11-én kezdte meg működését „Mon-
goldin ur felesége"  czimü bohózattal. Bemutató elő-
adásnak igen gyenge volt a darab s olyan maga 
az előadás is. Tehetséges színésznőnek mutat-
kozott azonban már ezen előadáson is Ujváry 
Teréz kisasszony, a társulat primadonnája. — 
Folyó hó 12-én, hétfőn  a „Bolondok Háza" czimü 
bohózat került színre az első előadásnál uagyobb 
sikerrel, de kisebb publikum előtt, mely előadásból 
Fekete színigazgató és Lánczy színészt kell ki-
emelnünk. — Márcz. 13-án „Magdolna", Rákosi 
Jenő drámáját adták; erre még visszatérünk. 
Ajánljuk a direktor ur ügyeimébe, hogy válaszsza 
meg kissé jobban az előadandó darabokat s állít-
son zenét elő a felvonások  alalt. 

— Nyilvános köszönet és számádás. Folyó 
hó 10-én a „Harmónium alap"-ja javára rendezett 
estély összes bevétele volt 120 frt  76 kr. A ki-
adás 43 frt  39 kr. Tiszta jövedelem 77 frt  37 kr. 
Felülflzettek:  Pauszné — Mikó lka 3 frt  40 krt: 
dr. Fejér Antal 2 frtot;  Görög Gyula, Pap Do-
mokos, Kassay Lajos, dr. Kolonics Dénesné, dr. 
Filep Sándor, Pál Gáborné, Simó Ignácz 1 - 1 
frtot;  Bándy Vazul 70 krt; Sprenoz György 
60 krt; Csedő István, László János, Gergely 
Andor, Czéh Gábor, Friedman Jakab 50-50 
krt ; dr. Nagy Ferencz, Nagy István, Bálásy 
Lajos, Kaszab Soma, Rosenfeld  Dávid és Krbo-
vácz János 20-20 krt. Fogadják agy a nemes-
szivfl  felülflzetők,  mint az egész közönség hálás 
köszönetemet. Lakatos Mibályné, rendező. 

— Köszönetnyilvánítás. A gyergyószentmiklósi | 
kereskedő kör által február  hó 4-én rendezett bál 
alkalmával felülfizettek  Dr. Fejér Dávid 3 t r t ; j 
dr. Dobribán Antal, Bocsánczy János, Kamner és] 
Jekelius (Brassó) 3 frt  50 k r - 3 frt  60 kr; Sáska 
K aj etán, Dendyuk Rudolf,  Krisztián Antal, Márton 
Lajos, Smidekés Grünsteín (Budapest) 2—2 frt; 
Lázár Zakariás, Ferenczy Lajos, Weis Vilmos 
(Maros-Vásárhely), liust Bernát (Budapest), Singer 
és Neuwirtb (Budapest) 1 frt  60—1 frt  50 kr ; 
(Jsiky Dénes, Mélik Bogdán (Remete), Merz és 
Singer (Budspest) 1 — 1 frt;  Kopacz Lukács, Zárug 
M. Zakariás, Kritsa Zoltán, Karácsony J. János, 
Jánosi Márton (Újfalu),  id. Karácsony János, Görög 
Joáchim, Márkovits Lajos (Szeged), Binder és 
Polgár (Zimony), Sám. F. Goldberger (Budapest), 
Krausz és Lackenbacher (Bécs) 50—öO kr; össze-
sen 40 frt  50 kr. Fogadják mindnyájan hálás kö-
szönetünket. Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi 
február  hó 27-én. A rendezőség nevében: Bo-
csánczy János, b. elnök. Kritsa Konrád, b. titkár. 

- Tanulmányuti ösztöndíj iparos ifjak  szá-
mára. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara köztudomásra hozza, bogy a nagyméltóságú 
kereskedelemügyi miniszter ur törekvő iparosífjak-
uak a külföldön  való szakszerű kiképeztetése czél-
jából egy 300 fitos  utazási ösztöndijat tűzött ki. 
Ez ösztöndíj elnyeréseért a kamara területén, Ma-
rostorda-, Csík-, Háromszék és Udvarhelyvárme-
gyében lakó, vagy itt született iparosok, illetve 
iparossegédek pályázhatnak. Az 50 kros bélyeg-
gel ellátott folyamodványok  1B94. évi május hó 
18-áig a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
marához nyújtandók be. A kérvényhez csatolan-
dók : a keresztlevél, a bevégzett tanulmányról, az 
erkölcsi magaviseletről és eddigi gyakorlati műkö-
désről szóló bizonyítványok. A kérvéuyben kimu-
tatandók továbbá a folyamodó  családi viszonyai, 
a folyamodó  által választolt hivatás gyakorlati 
köre és a czélba vett külföldi  ut iránya és terve. 

K Ö Z O A Z D A M Í G és I P A B . 
Székely keresztúri országos tenyészbikavásár. 

Már elmúlt egy pár évtizede, hogy Udvar-
helymegye gazdasági egylete és gazdaközönsége, 
az erdélyi jellegű tiszta magyar faj  szarvasmar-
liáuak tenyésztésére nagy gondot fordít;  szigorú 
következetességgel látta el a községeket kitűnő 
apaállatokkal, nagyobb birtokosai szakértelemmel 
nevelik a jó és kifogástalan  tenyészanyagot. Ezelőtt 
8 évvel br. Kemény Béla indítványára a gazdasági 
egylet „Szűz gulyát" állított fel,  hol a gazdasági 
egylet tagjai kitűnő üszőket neveluek. 

Fáradozásaikat, meglepő siker koronázta, 
meunyiben ma már bátran el lehet mondani, hogy 
az erdélyi részekben a legtisztább szarvasmarha-
anyag Udvarhelymegyében van, kizárva a nyugati 
faj  legtávolibb vérvegyületét. 

Az erdélyi jellegű fajmarha  a még alacsony 
fejlődésben  levő keleti (Bukovina, Moldova, Besza-
rábia, Románia) és a fejlődésnek  magas fokán  álló 
nyugati faj  szarvasmarhaanyagot egymástól elzárja : 
és miután az erdélyi fajmarha  leszármazási vérro-
konságban áll a keleti még fejletlen  fajjal:  hivatva 
van ez utóbbit magasabb színvonalra emelui te-
nyészállataink keletre leendő közvetítése által. 

Ez a gondolat vezette Udvarhelymegye gaz-
dasági egyesületét, midőn a kormánytól egy kizá-
rólagosan tenyészbika eladását czélzó országos jel-
legű vásár engedélyezését kérelmezte. Földmivelési 
miniszter ur ezt Székely-Kereszturon minden év 
márczius 1. napjára engedélyezte is. Ez az egész 
országban egyetlen bikavásár folyó  hó 1-én most 
másodszor tartatott meg. 

Felhajtatott ezen vásárra udvai helymegyei 
tenyésztők részéről 183 drb tenyészbika, 31 ud-
varhelymegyei községnek 35 községi tenyészbikája 
Brassómegyéböl 6 drb, Maros-Tordamegyéből 14 
drb és Nagy-Küküllőmegyéböl 21 drb, összesen te-
hát 259 drb erdélyi jellegű tiszta magyar faj  te-
tenyészbika. 

Ezen eddigelé páratlan nagy tömege a fel-
hajtott lenyészbikákuak a legszigorúbb szakbirálat 
szemüvegén áttekiktve is: a felnevelés,  testi fej-
lődes. faji  jelleg és tenyészképesség tekintetében 
átlag annyira kifogástalan  volt, hogy bátran el-
mondhatjuk, miszerint az egész hazában egy tö-
megben, ilyen nagy számban és ekkora értékben 
ezt a tenyészanyagot feltalálni  nem lehet. 

Növelte a fejhajtás  iránti érdekeltséget és 
versenyt a gazdasági egylet azon intézkedése, 
hogy a vásár alkalmával díjazással kapcsolatos 
bikakiállitást rendezett. 

A vármegye nagybirtokosai közül: Sperker 
Ferencz (Szent-Demeter), Mezey Lajos (Veczka), 
br. Kemény Béla (Szent-Erzsébet), Ugrón Zoltán 

(Fiatfalva),  br Oamerra Oszkár (Sz.-Keresztur), 
Szentkirályi Árpád (Szombatfalva).  Ugrón Ákos 
(Szombatfalva),  Gyarmatby Dezső (H.-Szt-Pál), Ja-
kabházi Gábor (Szent-Ábrahám) állítottak ki fel-
tfluöen  szép és kifogástalan  anyagot, a kisbirto-
kos székely gazdák közül kitűntek a sz.-kereszturi 
szenlábrahámi, gagyi és Bögös községbeli székely 
gazdák kitűnő bikáikkal. 

Fájdalommal kell azonban jeleznem, hogy a vá-
sár sikerültnek nem mondható ; mert nem volt vevő. 

Alig 50 drb tenyészbika adatott el átlag 
200—500 frt  vételár között. Ennek oka nem a 
túlságos magas árakban, hanem kizárólag azon 
körülményben keresendi, hogy sem az erdélyrészi, 
sem a szomszéd romániai tenyésztő közönségnek 
ezen egyetlen országos jellegű tenyészbikavásárról, 
kellő tudomása nincsen. Mint uj intézmény pedig 
a kellő reklám hiányában nem ismeretes. 

Az udvarhelymegyei gazdasági egyletnek te-
hát miután megteremtette ezt az egyetlen orszá-
gos bikavásárt, elodázhatlan kötelessége, hogy a 
földmivelési  minisztérium közvetítésével a szom-
széd romániai királyságban, ennek az egyetlen vá-
sárnak fontosságát,  hivatását megismertesse és az 
odavaló tenyésztők figyelmét  a reájok nézve leg-
czélszerübb tenyészanyag beszerzése végett ezen 
vásárra irányozza. Maga az egylet pedig nem kí-
mélve költséget s fáradságot,  igyekezik a hazai 
tenyésztő nagy közönséggel ezen vásárt megismer-
tetni : ezzel szarvasmarha tenyésztésűnknek igen 
nagy szolgálatot fog  tenni. 

Az erdélyi jellegű tiszta magyar faj  szarvai-
marha munkaképessége, husáuak tápereje és izle-
tessége tekintetében felülmúlja  a nyugati fajt  és 
hivatva van kivitelünknek (export) legnevezetesebb 
czikkét képezni. 

Az ez alkalommal megtartót» kiállítás itélő-
birósága következő tagokból alakult: Elnök dr. 
Török Albert, tagok: Gyárfás  Endre, Máiké Pál, 
Tulogdy Iuire és Somogyi Albert. 

Az első dijat 200 koronát, melyre minden 
udvarhely megyei tenyésztő saját nevelésű bikájá-
val pályázhatott, elnyerte Sperker Ferencz szent-
demeteri birtokos; a második dijat 100 korouát 
Gyarmatby D^zsö h.-szentpáli birtokos. 

Az első dijat 150 koronát, melyre csak Ud-
varhelymegyei kisebb birtokosok (50 holdon alól) 
pályázhattak saját nevelésű bikáikkal, elnyerte bfi-
gözi Toásó Gergely; a másadik dijat 50 koronát 
nyerte bikfalvi  Bedö András. 

A községek tulajdonát képező tenyészálla-
tokért dijakat nyertek : Fiatfalva,  Kápolnás Oláh-
falu  és Oezfalva  községek. 

Továbbá kitűnő tenyészállatokért és általá-
ban a tenyésztés előmozdításáért dicsérő oklevele-
ket nyerlek: Sperker Ferencz (4. oki.), Mezey 
Lajos (2. oki.). Ugrón Zoltán (1. oki.), Ugrón 
Ákos (I. oki.), Szentkirályi Árpád (1. oki.), br. 
Kemény Béla (I. oki.), Gyarmatby Dezső (I. oki ), 
Jakabházi Gábor (1. oki.), br. Gamerra Oszkár ( l . 
oki.), Györffi  Lajos (2. oki.), Fekete Miklós (I. 
oki.). Nagy Sándor (1. oki.) és br. Szentkereszty 
Pál Bunról egy Udvarhelymegyéből vásárolt és ál-
tala felnevelt  kitűnő tenyészbikáért (1. oki.) 

Az 1893. évi kiállításon Sperker Ferencz 175 
korona dijat nyert volt és ezen összeget mint sa-
ját dijat a mostani kiállításra kitűzte. Minthogy 
azonban Sperker feltételei  az idő rövidsége miatt 
megvalósíthatók nem voltak, ezen dij nem adatolt 
ki, hanem a jövő évi kiállításig a gazdasági egy-
let péztárába visszatarlatott. 

Szám 120—1894. 

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

t. cz. 102. íj-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járábiróság 1894. évi 
«78. p. szánni végzése következtében dr. Fejér 
Antal ügyvéd állal képviselt vacsárcsi Urszine-
kápolna p. alap javára vacsárcsi Todor András 
ellen 1431 frt  17 kr s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 746 frt 
70 krra becsült szarvasmarhák, inhok, sertések, 
butrok és gazdasági eszközökből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 4800—1890. szánm végzése folytán  1431 frt 
17 kr tőkekövetelés, ennek 1886. évi január hó 
1-ső napjától járó ti%-os kamatai és pedig össze-
sen 108 frt  57 krban bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Osik-Vacsárcsin a helyszínén leendő 
eszközlésére 1894. évi márczius hó 22-ik napjáMÉ 
délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1681. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fogunk 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredáu, 1894. évi márczius hó 
10-ik uapjáu. 

Szöllöwjr F e r e n e i , 
kir. jbirösági végrehajtó. 
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Szám 125—1894. 
Árverési hirdetmény. 

Alolirt bírósági végrehajtó HZ lftSl.  évi LX, 
t.-cz. 101. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a esík-szeredai kir. járásbíróság 1894. évi 
630. polg. azámn végzése következtében dr. Betegh 
Antal ügyvéd által képviselt Csik-Borzsova község 
javára Csik-Szépviz községe ellen 154 frt  s jár. 
erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás ntján 
lefoglalt  és 330 frtra  becsült magmarhákból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 426—1890. számn végzése folytán  154 fit  65 kr 
tőkekövetelés, ennek 1888. évi november hó 6 ik 
napjától járó 6"/0 kamatai és pedig összesen 28 
frt  37 krban biróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Csik-Szépvizen a köziég házánál leendő 
eszközlésére 1894. ivi márczius hó 27-ik napjának 
délelttt 10 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy az érintett ingóságok az 18al. évi LX. t. cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1894. márczius 10-én. 
S z ö l l ó s i i y F e r e n c z , 

kir. jbir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-Altiz község az úgynevezett „Fehér-

köi" savanyu vizét, borvizét, 1894. évi márczius 
27-én délelőtt 9 órakor saját, házánál ti  egymás 
utáni évre a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adja. 

Ezen borviza községtől észak-keletre mintegy 
ö kilométerré a Fehérkő patak mellett fenyőerdő 
alatt egy szép kies völgybe van a községi 1 hold 
!>I8 Q-öl kaszáló területen bekertelve, melyen a 
r S z e u t i s t vá n" czimü főkut.  és raktár szilárd 
anyagú épületbe áll, s ezen kivül van rajta bárom 
ház 5 szobával, nagy istálló és szekérsziu, terme-
lése ezen főkutnak  perczenként egy liter. 

Ezen főtorrásról  dr. Lengyel líéla budapesti 
vegyelemző egyetemi rendes tanár ur vegyelemző 
okmányába következőleg bizonyít: 

„A felsorolt  adatokból kitűnik, hogy a ká-
szon-altizi Fehérköi-forrás  főalkatrészei  s z é n s a -
v a s n á t r i u m , s z é n s a v a s m é s z és szén-i 
s a v a s m a g n é z i u m ; kisebb mennyiségbenj 
k o n y h a s ó és b o r s a v a s n á t r i u m ; szén-! 

savtartalma Igen nagy, s ez okból a Fehérkő-
forrás  vizét szénsavban gazdag égvényes földes 
Mtvanyu vizmk kell tekinteni, s mint ilyent a ha-
sonló jellemű ásványvizek jelesebbjei közé sorolni." 

Az árverési feltételek  következők 
1. A kikiáltási ár 100 forint,  melynek 10" 0 

készpénzben vagy zárt ajánlatban az árverés előtt 
leteendő. 

2. A legtöbbet ígérő lesz a haszonbérlő, s 
ez két évig fizeti  az igért haszonbért, de a 3-ik, 
4-ik, 5-ik és hatodik években az igért árt kétsze-
resen fizeti  a községi pénztárba. 

3. Az igért haszonbérnek megfelelő  pénz-
mennyiséget biztosítékul C'sikmegyeközponti pénz-
tárába b< fizeti,  s azt a haszonbér lejártáig ott 
tartja ; s akkor Im a szerződésnek minden pontját 
teljesítette, onnan kiveheti, ellenben a község kár-
pótlásául szolgál. 

Bővebb feltételek  a kászon altizi körjegyzői 
irodában minden hivatalos órábau megtekinthetők. 

Felkéretnek az illetők,, hogy az irt időben és 
helyen az árverésre megjelenni szíveskedjenek. 

Kelt Kászon-Altizen, 1894. évi febr.  18-án. 
BOCSKOR KÁROLY, MARKALY SÁNOQR, 

körjegyző. :< - 3 biró. 

Árverési hirdetmény. 
Kézdi-Vásárhelyen a piaezsor éa  a vas-

tttra menő ntczasnrkon egy jó forgalmú  ven-
déglő és tekehelyiség avagy bolthelyiségnek 
is alkalmas faház  D a z b e k S iándorné 
•laiicwó T e r é z és t ár sa i által 1894-
lllárczins hó 27-én d. u. 2 órakor sza-
badkézből elárvereztetik. Kikiáltási ár 2000 
frt.  Bánatpénz 100 frt.  2-2 

11 darab legjobb magyar fajta  2V« — 3 éves 

tenyészbika. 
Értekezhetni tulajdonos G O T S L I N G 

J Ă N 0 S-nál Gyergyó-Szenhniklóson. 

OOOOOOOOOOOIOOIOOIOOOC 
y A Brassói Portland-Czement-Gyár 
O B r a s s ó (Erdély) ajánlja legkitűnőbb 
_ I=ortla23.. i-

2 C z @ 2 a o . e 3 a . t 5 é t 
felelősség  mellett folyton  egyenlő és 
teljeseit meghízható minőségben bár-
mely vasúti állomáshoz szállitva, a 

legolcsóbb árban. 
Csik-Szeredában kapható: 

4 L B E B T I M L Í Z N 

megvétel végett egy uj vagy már haszná-
latban volt 

f a e s z t e r g e . 
Eladni szándékozók kéretnek e lap kiadó-

hivatalához eladási feltételeiket  bejelenteni. 

1 

8 
M 
U 3 0 C 3 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

p 

u r n á i . 8 

O O O O O O O 1 

Lóheremag 
5, 10, 25, 50 kilós zsákokban. 

Komócsinfűmag 
40 kilós zsákokban, mindkettő ál-

lamilag ólomzárolva. 

Répamag 
5, 10, 25, 50 kilós zsákokban. 

Vetőburgonya 
bárminő mennyiségű. 

ZKTapliSLtó 
ttréf  T K L G K I Í K V K D 

dl'assói uradalmában, 
11. |i. Koiieza. 

X 
Az első magyar sörfőzde-részvénytársulat Kőbányán 

ajánlja a brassó i ra l i t í í ráu mindig készletben levő 

MÁRCZIUSI SÖRÖKET 
elismert kitűnő minőségben, hordókban 25 és 50 literenkiiit eredeti árakon, 
de kiváhképen az ugyanitt a legujabb ilvcgtoltőgépek szénsav nyomással esz-
közölt Uiltéseket 

Szám 559. 
1894. líi. 

X 
X 

- ^ PALACZK-SOROKBEN — 
Sörös üvegek cserébe elfogadtatnak.  Csomagolás a hozzám küldendő 

vagy általam adandó ládákban az eredeti árban fit)  litertől kezdve pontosan 
elinté'/.tetik. 

K A S Z I K A X T A L , 
2 — 2"» a kőbányai I-ső magyar sörfőzde-részvény  társulat, képviselője 

S r a s s d l s a x i . 
O U ^ Levelek és táviratok KfrRsilr  frnţal  BraSSÓban «»111 alatt kéretnek. 

X 

Árverési hirdetmény. 
Gyergy ó-Tölgyesen elhalt Musul in Já-

nos hagyatékákoz tartozó „lkmr" és ,Atau 

romániai erdőrésznek nyilvános árverésen 
leendő eladását Csikvármegyc tekintetes ár-
vaszéke 5165—18D3. sz alatt. engedélyez-
vén, ezennel közhírré teszem, hogy az ár-
verés folyó  évi április hó 2-ik napjnr. 
d- n. 2 órától kezdődőleg Gyergyó-Töl 
gyesen hivatalos helyiségemben fog  megtai -
tatni. Felhiván venni szándékozókat, hogy 
a szóbeli árverés megkezdése előtt 400C0 
forint  kikiáltási árnak f>°/o  -kával ellátott zí.rt 
ajánlataikat hozzám adják be. 

Az árverési feltételek  irodámban a hi-
vatalos órák alatt betekiuthetők. 

Gyergyó-Tölgyes, 18U4. márczius hó. á 
I i á z á r J á D o i i , 

Ü S fií»zolg*liÍró. 

4 B o r r i e í t - f é l e  u r a d a l m a k i g n z g a t é s á g á i i a k Ecke i idor fba i» 
( O z y . k - ^ é m e t o r s z á ^ ) tudomására jővén, hogy eekendorfi  répamag több helyről 
mint eredeti vagy javított ajánltatik. Kötelességének tartja nevezett igazgatóság a 
Ka7.«|akozöUHé|$' é r d e k é b e n köztudomásra hozni, hogy 

EREDETI ECKENDORFI TAKARMÁNYRÉPA-MAG 
V A L Ó D I M I M Ö S É G B E N 

AUSZTRIA-MAGYARORSZÁGBAN CSAKIS 

M A U T H N E R Ö D Ö N 
23a.agrlr .ore®lced.é3Ó"berL ( B - u - c L a p e s t e n ) 

kapható, a mennyiben az eekendorfi  uradalmak mint ez évben, ugy 1898. évig csak 
egyedül ezen czégnek fognak  J'épamagot szállítani, mely czég az erre vonatkozó 
árjegyzéket kívánatra ingyen éa bérmentve megküldi. 

•it'-'T—-y- - ~ 

MC CORMICK 
fűkaszáló-  és aratógépek a legjobbak a világon. 

KITÜNTETVE MINDEN KIÁLLÍTÁSON. 
Petroleum-uiotorok, gőz- és járgány cséplőgépek, okék ; boronák, rosták, 

trinrők, sorvető-gépeU, ,V/.i vetőgépek, kukoricza-morzsolók, szecska-.és 
rcpavugók, dai'itío-gépek, malmok, Ugy mint mindenféle  gépek, szerszámok és 

.eszközök a gazdaság számára legjobban éa legolcsóbban kapható : 

M U L ^ K R ÉS WEISZ-nái 
13-12 BUDAPEST, VÁCZI EöBUT 76-

a n y u g a t i p á i y a - u ő L v a r lEÖze lé"ben . 

Nyeiuatou Caik-S» redában lbărt. a laptul&j donoa te kiadó Györgyjakab M&rton könyvnyomdájában. 
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