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F S I h i v á » e l i f i s e l é s r e . 
A .CSIKI LAPOK" VIII. évfolyamának 

julius—október havi 3-ik negyedére uj elő 
fizetést  nyitunk eddigi fcllételeink  mellett: 

Egész évre 8 korona (4 írt) 
Félévre . 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (l frt.) 

Kitlíöldre: 12 korona (6 írt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

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

Előfizetéseket  elfogad  CsikS/.eredában 
Györgyjakab Márton, Gycrgyó-S/.entniikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1806. junius hó. 
. A . „ O s l k i L a p o l s : " 

ucrkeulöje és kiadója. 

Aratás felé. 
Ebben a kritikus időszakban, midőn 

sóvár szemekkel nézi a gazda a zsendülő 
buznkalász-táblákat, hol a reménység duz-
zad, aggódó szemekkel néz nz ég kárpit-
jára, honnét majd A napnak intensiv me-
lege, majd a ködös párák goniolygása ret-
tegtet; ilyenkor látja be a gazda, hogy va-
bankot játszunk a sorssal. Az egyoldalú 
mezőgazdálkodással élő országnak van meg 
igy aratás táján az a koczkázatos helyzete: 
hogy, vagy általános népiólét mutatkozik 
egy jó termés folytán,  vagy hatósági be-
avatkozást, s enyhítést igénylő köznyomor, 
midőn a lakosság számára ínséges kölcsö-
nöket szedeget fel  az államhatalom. 

És hogy mezőgazdaságunk 1863 óta, 
a midőn a nyári rettenetes szárazság Ínsé-
get zúdított az országra, — nem sokat fej-
lődött egy belterjes indusztria felé:  abból 

tűnik ki, hogy ha újra f-szály  mutatkoznék, 
éppen csak ott állanánk, a hol 1863 ban. 
Vagy még rosszabbul. A kulturális fejlődés 
és a kifejlesztett  állami intézmények, e mel-
lett mezőgazdasági bajo.< annyira igénylik 
az állam csonkitntlan bevételeit, hogy köz-
intézményeink legfelsőbbjétől,  a kulturális 
alkotásoknál a falusi  iskolaliázakig, az em-
berek köznyomorában és ínségében szen-
vednének. 

Most, hogy a gazda sóvár szemekkel 
néz szét az Istenáldotta földön,  a melyen a 
magyarok jólétének forrása:  sárga kalász-
tenger ígér nagy termést ; most bizonnyal 
minden gazda lelkében felébred  az aggódó 
sejtelein, minő hazárdjátékot iiz egy ország, 
mely az ő mezőgazdálkodásában a legósdibb 
egyoldalúságra van kárhoztatva. 

Szabad-e, hogy mezőgazdálkodásunk a 
kalászos termelésben merüljön ki, főleg  mi-
után milliárd számra szabrdul fel  holdakban 
a/, amerikai szüztalaj, s a mindjobban töké-
letesített közlekedési eszkü/.ökkel a távolság 
merő anachronismussá vál . 

Szabad-e az élet ig< nyeinek ily őrült 
emelkedése mellett csak gazdálkodásban 
conscrvativnak maradni, Iliikor minden téren 
az erő és anyag észszerű kihasználása te-
remt sikereket. 

És legfőképpen:  szabad-e nálunk ka-
lászost termelni, a liol az áifluktuácziók 
mesterségesek, a börze-manőverekkel rontják 
a nyers termény értékét, a hol az ország 
tisztán erre az áldott földre  támaszkodik, 
mely, mint egyes észszerű gazdák mutatják, 
teljesen rentábilis iniudeu kereskedelmi nö-
vény termelésére. 

Ilancm igy aratás felé  egyedül a so 
pánkodásnál maradjunk-e ? 

A kik elfogadják  tételeinket, hogy a 
nemzet jólét érdeke követeli, mikéül ez a 
vabank játszás a sorssal megszűnjék, — 
azoknak, velünk együtt azt kell óhajtaniok, 
liogy ebben az agríkultur államban min-
denkinek kezeügye alatt legyenek a gazda-
sághoz értő szakemberek és minta-gazda-
ságok. 

Láin Kállay Béni már Boszniában jól 
csinálja. Évek óta nagy sikerrel működnek 
az állami gazdasági telepek, a hol a bosnyák 
kisgazda télen át elméleti képzést nyer, 
nyáron át utmutatást s értékes tanácsokat 
kap. Az intézmény hamar népszerűvé lett, 
s látni kell csak, s erre igen alkalmas, a 
ki Boszniába nem akar kiutazni, — az or-
szágos kiállítás; hogy az occupált tartomány 
mily rohamlépésben halad a ráczionalis ke-
reset források  Jelé. 

A magyar gazda csökönyös ragaszko-
dását is meg lehet törni a sikerrel. Csak 
lásson rgy hasznos keresetforrást,  azonnal 
utánna néz maga is, hogy eltanulja és al-
kalmazza. 

De nógatással neui sokra megyünk. 
Magunk évek óta hirdetjük, hogy a folyton 
szaporodó közterheket a régi vivásu gazdál-
kodás ide-oda alig birja meg, hogy legfőbb 
ideje a kereskedelmi- és ipari növények 
termeléséhez fogni  és a mezőgazdasági ipart 
megteremteni Évek óta mondjuk, hogy ha 
a földnek  fellendült  és ma talán az értékén 
túlhajtott árait megakarjuk tartani; akkor 
a kalászos termelést a minimumra kell 
szállítani. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Eulália és Arisztid. 

(Uodern történet.) 
A v ő l e g é n y . 

Arisztid gróf  Iiires ósi család sarja. 
A vagyonát azonban el|»iiczolt:i. Kiiirmbcíi oly 

férflu,  kínok a ló az Istene, ineg a versenytér. 
Asszonyokhoz semmi köze, mert azokat inár meg-
unta. Az ó idegeit nem hozta Izgalomba egy kecses 
nói termet, — da egy híres paripa bir hatása 
vágyainak netovábbja vala. 

Ilyen igények mellett vagyona romjain — nem 
nem élhetett tovább. Ennélfogva  a családi konfe-
renczia kimondta, hogy Arisztid grófnak  meg kell 
házasodnia. 

— Arisztid gróf  midón értesült erről a hatá-
rozatról, közönbösen szívta tovább a szivarját és 
azt moudá: 

— Én sohasem fogom  megnézni a fele-
ségemet. 

A m e n y a s s z o n y . 
Arisztid grófnak  gondos mamája ki is sze-

melte fia  számára a feleséget:  a szép és gazdag 
Euláliát, ki ugyan polgárcsaládból származott, de 
terjedelmes jószágai kiegyenlítették a kék éa piros 
vér közti különbséget. 

Arisztid gróf  nem ismerte Euláliát, ki ugyan 
nem ismerte Arisstidet. 

A mama azonban olyan ügyes volt, hogy fi-
ának nagy utazásai miatt való meg nem jelenhe-

tését hozta okul, s kieszközölte, hogy levél utján 
váltsanak jegyet. A könnyüvérü Eulália eljegyezte 
magát Arisztid gróffal,  a kit nem is ismert. 

A h á z a s s á g . 
Közeledett a menyegző napja. 
Arisztid gróf  éppen a londoni versenyeken idő-

zött. mikor anyjától sürgönyt kap, hogy rögtön jöj-
jön, inert két nap múlva lesz az esküvője. 

Arisztid gróf  kelletlenül indul haza felé  és 
nem birja megállani, hogy bo ne tekintsen Bécsbe, 
inert ott akkor éppen a később híressé lett .Tokio" 
futott. 

Tokio győzelmére 100,000 forintba  fogadott  a 
Makárini lierczeggol. Azonban nem várhatta be a 
versenyt, mert c&zébo jutott, hogy esküvőre kell 
mennie. 

Megmondta hát a berezegnek, hogy ha „To-
kio" nyer, akkor küldje utánna a százezer foriutot, 
elleneseiben sürgönyözzön, s ó eleget tesz kötele-
zettségének, természetesen neje hozományából. 

Vonatra ült és éppen fél  órával az esküvő 
előtt érkezett haza. 

Hirtelen öltözött, e az anyakönyvvezetóhoz 
hajtatott. 

Épp akkor érkezett oda Eulália is. 
Az ajtóban találkoztak. 
Arisztid grófnak  eszébe jutott, hogy talán be 

is kellene magát mutatnia a menyasszonyának. 
Igy szólt hát a hölgyhöz: 
— Nagysád I Én Arisztid gróf  vagyok, az ön 

vőlegénye. 
— Eulália vagyok, az ön menyasszonya. 

Örülök, hogy van szerencsém I 
Részemről a szerencse. 
Arisztid gróf  nem láthatja Eulália arczát, mert 

sürü fátyol  boritá, külömben sem érdeklődött 
iránta. 

Eulália csak egy kíváncsi pillantást vetett 
Arisztid grófra 

Azután aláírták a házassági szerződést és 
miut törvényes házastársak hajtattak haza. 

A s z á z e z e r f o r i n t . 
A mint az ősi kastélyba értek, már ott volt 

a Makóriai herczeg sürgönye. 
Arisztid megnyerte a százezer forintot 
Ennyi pénzzel zsebében egészen megfiata-

lodott. Azonnal vonatra ült és egy névjegyet ha-
gyott hátra a feleségéuek,  Budapestre utazott 

Élvezni akart ismét 
Levétette szép körszakállát, mely komoly jel-

leget adott nrczának. 
Izmaiban uj erőt érzett Igen, igen. most már 

ő futtathat  a versenyeken. Megvette a „Tokio'-t. 
Futtatott és nyert 
Győzelmei közben eszébe sem jutott a fele-

sége, de azért már nem érzett olyan nagy ellen-
szenvet az asszonyok iránt, mert a turfon  meg-
látott egy hölgyet, a ki műértő szemekkel bírál-
gatta a paripákat, s a kinok minden mozdulata 
sikk és elegánczia volt. 

Igen, ez a hölgy, a kit régen várt. Egy 
hölgy, a ki ért a lovakhoz. 

Elhatározta, hogy ennek a hölgynek a lábai-
hoz rakja a százezer forintját. 



Juius C S K I L A P O K . m. 

így aratás idején azt hisszük nem ki-
áltunk a pusziiba, még most sem, midőn 
átlag erős reménykedés és jogosult vára-
kozás egy jó gazdasági évvel kecsegtet. 

A bevált reménység tegyen előre-
látókká és nem elbizakodottá. 

Nziiu időben. 
Megujul igy ugorkaérés táján, az iskola aj-

tóinak bezárásával a szülök két oldalú sopánko-
dása. Egyik nehéz szülői gond a pályaválasztás 
A latainer pálya nemcsak nehezen elérhető, de 
nincsen tövisek nélkül. Egy-egy az életben gyor-
san érvényesülő pályakört szertelen előítéleteink 
zárnak el. Jó, gyakorlatias pályát választani ne-
héz és sok szülőnek feje  fáj  miatta. S mivel 
gondok a szülőre szakadtak, sok közüle — és 
mondjuk meg, nem mimlen alap nélkül az iskolát 
vádolja. A vád az: hogy az elemi és középiskola 
versenyeznek egymással a gyermek agyának meg-
terhelésével. Kilencz, tiz éves fiuk  nehéz íilozofiai 
deflnicziókkal,  politikai földrajzzal,  pragmatikus 
históriával és még számos elmélettel foglalkoznak. 
A ki a száraz theuriákkal uem tud megbirkózni, 
azelőtt bezárul a tudomány csarnoka. Az iskola 
a szülőket, ezek viszont az iskolát vádolják. S 
egyik sem látja ni maga hibáját,. 

Az apa egész nap töri, zuxza magát a ke-
nyérért, ö nem ér rá gyermeke nevelésére, az anya 
folytonosan  a gyermekkel van, vele szemben ma-
kacsabbak, követelőbbek. Az apa azt hiszi, hogy 
atyai kötelességeinek megfelelt,  ha fiáért  a tandi-
jat megfizeti,  a könyveket megveszi, de ez az apai 
kötelességnek csuk télig való teljesítése: résen 
kell lenni s a tanulás körül ellen kell őrizni a 
gyermeket. 

Igazat, kell adnunk a tanárnak, tanítónak, a 
ki az öntudatos gondolkozásra terjeszt és ha Iiosz-
szu megfigyelés  után telietséghiányt tapasztal, még 
kellő iiluben más pályára utasit. 

A baj azonban a cziczontás anya, a söröző 
férj  és a paetlagogiában járatlan, esetleg Darvi-
nizmussal telített tanárban van, az ilyen szülők, 
az ilyen tanár neveli a mai létre társadalmat. 

Ila mindenki szülök és iskola teljesítenék kö-
telességeiket, akkor a mostani rendszer mellett sem 
lenne baj. Nem a rendszer rossz, de. a mód, mely-
lyel végrehajtják. 

Ámbátor egy kis tananyag redukácziónak 
immár be kellenék következnie. 

Hallgassunk végig egy érettségi vizsgálatot. 
Szinte bámuljuk az ifjú  agyat. Ennek anyaga, a 
mit az érettségin követelnek, bátran lehetne az 

egyetem tananyaga. Három, illetőleg öt nyelv gram-
matikája, stilisztika, poétika és retorika, a prag-
matikus világtörténelem mindezek filozofiai  magas-
laton követelve. 

Ez sokl Ezért dőlnek ki tanulóink a közép-
iskola derekán; ezért a bukott diákok Arylum i 
a kereskedő meg az iparos pálya. 

Lássuk már be, hogy Magyarországnak egye-
lőre nem nagy tudósokra, hanem intelligens, tanult 
széles Iátkörü, európai műveltséggel biró keres-
kedőkre és iparosokra van első sorban szüksége. 
Majd, ha ilyen osztályunk lesz, akkor az ország 
gazdag lesz és zavartalanul fejlődhetik  a tudo-
mány. De más hibája van a középiskolai túlter-
helésnek. A 17—18 éves fiatalemberek  szellemi 
csömört kapnak s inoen sokasodnak meg az ős 
jogonezok, ős orvos növendékek, a pályatévesz-
tettek. 

Valóban itt az ideje, hogy az irányadó kö-
rök behatóbban emelkednének közoktatásunk ál 
lapota fölött.  Nem elégednének meg a külső fel-
színnel, hanem a mélyére, gyökerére hatolnának a 
laniigy összes kérdéseinek. Hiszen a haza jövő 
nemzedékéről: szeretett gyermekeinkről van szó. 

üemutntja mngát. 
A hölgy különösen mosolyú; 

hogy 0 Miczike. 
Csak Miczike V gon.lolá maciban Arisztid gróf, 

különben annál jobb, legérdekesebbek ezek a név-
telen szépségek. 

Miezike nemcsak érdekes, Imncm értékes 
hölgy is volt. 

Alis tudta kielégíteni a vácyait. Mindig uj 
ékszerek, fugatok,  lakomák, pezsgrt, zene, szinliáz, 
lóverseny és fényes  háztartás. 

V 

és azt mondja, 

a gyönyörű teremtés annyira magához 
lánczolta Arisztid grófot,  bogy 
seit megtagadni. nem tudta a kéré-

Kgy mosolyáért, egy ölelésért a halálba ment 
volna. 

Fél évig tartott az esztelen pazarlás és fél 
ev alatt elrepült a százezer forint. 

Sorsfordulat . 
Arisztid gróf  észrevéve, hogy a „ e b e i üresek 

ismét megakarta hát tölteni a versenyeken 
Kiment Miezikébcz, bogy egyidóre bucsut ve-

gyen töle. 
Líclép a jól ismert szobákba és az anyját ta-

lálja ott Miczike mellett. 
Zavarodva kérdi: 
— A mama itt ? ? Hogyan ? 
— Hát eljöttem meglátogatni a menyemet. 
— Hat, hát a Miczike Eulália volna? 
Az ennivaló teremtés kedves mosolylyal szólt • 
— Igen, nőm más, mint Eulália 
— Ks én sz.-'már, _ a e n j i t f e |  é 

saroltam 100,000 frtot?!  ™B«nre pa-

K.  Gyula. 

A népünnepély. 
Ebédutáni szendergésemböl taraczkok durro-

gása ébresztett föl.  Előbb azt hittem, hogy „szent-
páli csatából jő Báthory István;" de mikor ai ab-
lakon kitekintettem, a város szivében fekvő  puszta 
belső telket láttam magam előtt elterülni, mindjárt 
észre tértem. — Ahá., Szeredában vagyunk, s Sze-
redában nem jár Bálliory István. 

Hát hadd lám, mi van odakint? 
Kilépek az ulczára, s látok siető, mégis 

élénken diskurálgató alakokat, kezdetben azért 
láttam csak alakúkat, mert még álmos voltam, iz-
gatott gyerek csoportokat, stb. s több fajbéli  négy-
lábú állatokat, meg egy áhítatot keltő szende le-
ánykát. — Az utóbbi után vetettem magamat, s 
híven kísérve lépteit, eljutottam a tanácsház elé. 
Olt azonnal tisztába jöttem a taraczkok durro-
gása, asszonyok, gyerekek terécselése, négy lábu 
állatok mozgósítása (elöl; a „szende" szóra szin-
tén vonatkozói,<g zavarba jöttein, zavarba mentem, 
mikor fölcsaptam  azok közzé, kik a 28-iki nép-
ünnepélyt valának hivatalosak rendezni. 

Olt lolnngoltak egymáson keresztül-kasul 
fiatalságunk  matadorai, hogy többet ne említsek, 
magam is olt valék, ideges sietségükkel késlel-
tetve egymást, s kiabáltak átkozottul össze nem 
pászoló dolgokat, mint pld.: 

— Hol az ital ? a sör, a bor ? 
— Hát az ökör ? 
— A szamárverseny rendezője? 
— A lepény, a czigány ? stb. 
Pedig a czigány ott volt; sőt a lármát nö-

velendő, veszettül muzsikált, talán épen azért nem 
vélték észre a rendezők, s hamiskás, mondhatnám, 
álnok pislant ásókat vetett a rendőri fedezet  alatt 
fekvő  boros jítalagra. 

Közb eu a sokaság és a zavar szüntelen nö-
vekedett. A nép türelmetlenkedett, mert a nap 
már lefelé  esett az ég boltjáról, s minthogy az 
eső is permetezni kezdett, némelyek bizalma meg-
ingott az „ősi erényben." Végre, mikor a zűr-
zavar tetőpontját érte el, egyszerre, mintha vil-
lámcsapás érte volna, a tanácsház kapualját meg-
töltő embertömeg szétvált, s a nyíláson át ró-
zsákkal koszoi uzva, piros szallagokkal talpig le-
eziezomázva, piros egyenruháju hozzátartozóitól 
vezettetve, előlépett egy java korában levő tinó. 
(Sem rajta mult-, hogy ökörségét meg uem érte.) 

A mint az ökör (előléptetés folytán)  az ut-
czán megjelent, — rend parancsszerüen helyreállt. 
A rendezőség megtalálta a kiindulási pontot, a 
közönség bizalma pedig megszilárdult; mert az 
ökörsütés volt fénypontját  képezendő a tervezett 
népünnepélynek. 

A taraczkok ismét eldördültek, rá zene pen-
dült, s a Rákóczy hangjainál, elöl kibontott zász-
lókkal az impozáns menet megindult, s.lépésről-
lépésre gyarapodva, ment, mendegélt; — aztán 
megérkezett a „Suta fenyőkhöz.  Valaki inditvá-
nyozta, hogy az a hely neveztessék el Munkács-
nak ; de minthogy körülkérdezés után fáradtság 
és munka nem vala konstatálható, szóló lefű-
leltetett. 

A Suta-fenyőnél  a menetet ott várta a va-

lódi nép, a mindszentiek, szentlélekiek, fitódiak  — 
éppen, mint a honfoglaló  magyarokat a székelyek. 

A testvéri ölelkezés megtörtént, rá mindjárt 
a modern hegedős, szakállas Gyurka mozdította 
meg nyirentyüjét, s azzal a nép táncza is meg-
kezdődött, melynek tartama alatt bő alkalmunk 
nyilt megelégedéssel konstatálni, hogy délezeg fia-
talságunk még most is jól ropja a csárdást, a 
hogy leányaink most a régi szépek. 

A rendezőség azután a programmot járatta 
le. A megnyitót a dalárda által énekelt Hymnus 
képezte, melyet mindenki levett föveggel  s vallá-
sos áhítattal hallgatott, s bár a mesterileg szer-
vezett kaiba beleszólni nem merlek, ugy fohász-
szerüleg sokan utána dalolták a végszavakat, 
hogy: „megbűnhődte már e nép a multat és jö-
vendőt." 

Azntán a Baktsi Gáspár nr űunepi beszéde 
következett és ért véget egy negyed óra múlva. 
Bár ne ért volna véget, — sóhajtották sokan, — 

mint a zárószavak után felviharzó  lelkes tap-
solás, éljenzés elhangzott. Mert a beszéd szép 
volt. Ilyen hazafias  imádságot nem hallottunk töb-
bet sem mi, sem a Suta-fenyő,  talán a felette  lévő 
ég sem, mely a kezdetben permetező eső után ki-
derült, templommá alakult fölöttünk  a beszéd tar-
tama alatt. Nem megszólásképpen mondom, de va-
lószínű, hogy Márton Péter úrra is volt hatása e 
beszédnek, mert utána már meglévő hazafias  ér-
zéssel hálát adván, teljes álszellemüléssel, s pá-
ratlan sikerrel szavalta a betannlt költeményt. 

Utánna a dalárda énekelt szép hazafias  dalt 
Azután következett az ünnepély mulattató része 
a lepényrágás, versenyfutás,  póznamászás, sza-
márverseny, zsákugrás, sulydobás, kötélhúzás és 
ökörsütés.*) Mindeuik jól sikerült, s mindenik rá-
vall, hogy rendező-fiatalságunk  az ilyes bohóságok 
értelmi szerzésében szakértelemmel párosult kiváló 
gondosságot fejt  ki. A közönségnek különösen 
azok a cziklusok tetszettek nagyon, melyekben 
őseink mulatozásai, vagy szokásmódjai voltak fel-
elevenítve. 

A programm teljes lejáratása után a nép in-
telligensebb része (mert mind nép vagyunk) fel-
vonult a Suta-fenyő  tetejére, s ott mulatozott, 
tánczolt, pobarazott. Hangzottak a szép nóták, 
hazafias  pohárköszöntések setéiig, bor fogytáig. 
Akkor szép rendben, jókedvűen bevonultunk és a 
Csillag-vendéglőben inore-patrio kivilágos kivir-
radtig folytattuk  a tánczczal egybefüzölt  „magnum 
áldomást." 

Szóval: jól mulattunk. A hazafias  színezettel 
millenniumi hazafias  ünnepnek rendezett népünne-
pély fényesen  sikerült. Ugyanazért a kik azt ren-
dezték a kik anyagilag segélyezték, a kik szíves 
megjelenésükkel fényét  emelték, mondanék azok-
nak e helyen köszönet. 

Fogadja a népnek hálás köszönetét BakiM 
Gáspár ur, ki az ünnepélynek tulajdonképpen meg-
teremtője volt, s ki annyira beleélt annak szerve-
zésébe, hogy a bevonulás alkalmával is mind tusa-
kodott: vájjon mi hiányzott, vájjon mi nem sike-
rűit ? s tervelt, hogy miképpen kellene másodszor? 

— No, no! 
Különben mi tiszta szívünkből kívánjuk, sői 

óhajtjuk, bogy kétezer éves ünnepségünknek ő 
legyen elnöke, de ha mégis, emberi gyarlóságunk 
miatt nem történhetnék, adja az Isten, bogy ő 
rajta múljék és ne a magyar hazán! Referens. 

K V L O K F É L É K . 
— Egyetemi estély. A csikinegyei egye-

temi hallgatók szokásos estélyüket f.  hó i8-án 
tartják meg, még pedig a taploczai tűzkárosultak 
javára. Reméljük, hogy ugy a rendezők buzi;» 
fáradozásai,  mint a humánus czél elég biztosítékai 
lesznek az estély jó sikerének. 

— Felhívás. Tisztelettel felkérem  mini-
azokat, kik a csikmegye! egyetemi hallgatók által 
folyó  hó 18-án rendezendő „Estély"-re meghívói 
nem kaptak, de arra igényt tartanak, szívesked-
jenek ebbeli igényeiket nálam bejelenteni. Gözsy 
Péter r. b. elnök. 

— A közigazgatási bizottság ülésének 
elnapolása. A vármegyei közigazgatási bizottság 
havi rendes üléseit minden h'nap második hétfőjén 

*) A díjnyerteseknek nevét nem jegyeztem fel,  de ast 
ne tessék zokon Tenni, mert a honfoglaló  magyar hősók kö-
né'kfil  "ték V e M e U 0 1 * n e V e ' P"1'* s k » >epí»)t 1 f r t 
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szokta megtartani. Minthogy ezen hónap második 
hétfője  a Margit-napi vásár napjára esik, a megye 
főispánja  a gyűlés megtartását e hó 20-ára na-
polta el. 

— Orkánszent vihar vonult délnyugati 
irányból Kt'izép-Csik községeinek határán át folyó 
!ié 3-án, a mely az 1890. évi szintén julius 3-án 
történt szörnyű katasztrófa  ismétlődésével fenyege-
tett. Délután 2—3 óra közben délnyugati irányból 
sötét felhők  borították el e láthatárt s néhány perez 
alatt óriási vihar közepette jéggel vegyes záporeső 
kezdett omlaui; az orkán több községben az épü-
lotok födelét  bontotta meg, vagy hányta lo, fákat 
tördolt ki, kerítéseket hányt szét, s a mi több, Szent-
király, Zsögöd, Szentlélek, Mindszent községek gabna 
termésében s főkép  a kenderekben igen jolentékeny 
károkat okozott, mely károk megtérítésére kevesen 
számíthatnak, minthogy gazdaküzönségiink legna-
gyobb része a jégbiztosítás eszméjével nem szokott 
törődni; pedig gyakran megtörténik, hogy veritékes 
munkájának gyümölcse az elemek martalékává vá-
lik. Az időjárás a vihar után sem fordult  jobbra. 
Novemberbe illó folytonos  hideg szél és eső akadá-
lyozza gazdáinkat a széna gyűjtésben; a szemes 
gabonafélék  pedig a sok vihar miatt nagyrészt földre 
kerülvén, gyenge kilátást nyújtanak a minőségre 
nézve. 

— A megyei ösztőndijak és segély-
pénzek kiosztása. A megye alispánja a vár-
megye magán tulajdonát képező nevelési alap ter-
hére rendszeresített s a jövő iskolai tanévre ado-
mányozható ösztöndijakra, valamint a nevezett 
alapból kiosztható segélypénzek elnyerésére jövő 
augusztus hó 5 :ki határidővel pályázati hirdetményt 
bocsátott ki. Kiosztandó ösztöndijak lesznek: a) asel-
meczbányai erdészeti akadémián rendszeresített 
évi 300 frltos  és b) a helybeli és a gyó-alfalvi 
gazdasági irányú fekő  nép- és a gyó-szentmiklósi 
polgári fiu  iskolánál adományozandó évi hatvan 
60 fitos  ösztöndíjak. Ezeken kívül a volt huszár 
családok tulajdonát képező úgynevezett „lóbeszer-
zési alapból is az ezen családok gyermekei részére 
fognak  segélypénzek adományoztatni, de ezeknél 
a jó iskolai bizonyítvány mellett a családi leszár-
mazást igazoló hiteles bizonyítványok csatolása is 
megkívántatik. A a) pont alatti ösztöndíjak és a 
segélypénzek iránti kérvények, mint, előbb is em-
lítve van, augusztus 5-éig a megye alispánjához, a 
b) pont alatti ösztöndijakéri benyújtandó folyamo-
dások pedig a beiratkozás alkalmával az illető tan-
intézetek igazgatóságaihoz lesznek benyújtandók. 

— Fürdőbiztosok kinevezése. A vár-
megye löispánja a folyó  évi tiirdőidény tartamára 
fürdőbiztosokul  kinevezte: a tusnád-alvégi fürdőre 
Székely Endre és a borszékire dr. Lázár János 
föszolgabirákat. 

--- Szabó Géza kir. tanfelügyelő  folyó  bó 
8-ától kezdve 5 heti szabadságra Iiadegundba 
megy, melyet azért ajánluuk az érdekeltek figyel-
mébe, hogy ezen idő alatt előfordulható  hivatalos 
megkereséseik elintézését csak a szabadságidő le-
teltével várhatják. 

— Az „Oltvölgyi vizi társulat" igaz-
gató-választmánya folyó  hó 14 én délelőtt 9 óra-
kor Csik-Szeutsimonon, a községházban, a köz-
gyűlés tárgysorozatának megállapítást végi ti 
ülést tart. 

— Csik-Tusnád gyógyfürdő  birtokosai 
szövetkezete folyó  évi julius. hó 12-én reggeli 8 
órától kezdődőleg Tusnád-fürdőn  a fedett  sétány 
helyiségében rendes közgyfilést  tart. Tárgyai: 
1. Titkári jelentés. 2. A felügyelő-bizottság  kiegé-
szítése, póttagok választása. 3. A Rezső-forrásra 
Uoppmann által épités alatt lévő hideg fürdőről! 
intézkedés. 4. Kebli ügyek. 6. Indítványok. 

— Válasz. Tek. szerkesztő ur! Igazsága 
van Molnár Ákos nrnak, hogy a „Kossuth gyász-
ünnepély alkalmával befolyt  pénzekből 37 frt  né-
hány krajczárt nekem mint polgármesternek a ke-
zeimhez, hivatalos helyiségembe átadott megőrzés 
végett, a mig a szigorlatról visszatér. Én ezen 
Összeget rögtön átadtam megőrzés végett Balázsi 
Lajos jegyző nrnak ki azt, hűségesen. őrizte is, 
most pedig egy pár hónappal ezelőtt átadtam Dá-
vid Jgnácz városi pénztárosnak megőrzés végett, 
ki azt őrzi is. Jöjjön tehát Molnár Ákos, mint az 
ünnepségek pénztárnoka, vegye át a pénzt és ira-
tokat, terjeszsze a bizottság elé s számoljon el 
vele, mint arra többször szóbelileg is felkértem. 
Csik-Szereda, 1896. jnlins 7. C s e d ő István. 

— A osiki pasa. A „Székely Nemzet" 
irja a következőket: „A csiki székelyek csak a 
.Csiki pasa" elnevezés alatt ismerik a brassói hon-
védezrednek Csik Szeredán székelő alezredesét: 
Miskov Pétert. Bem apó ntán még nem volt a szé-
kelyeknek olyan kedvelt katonai fölebbvalója,  mint 
a „csiki pasa," a ki ezt az elnevezést, természe-
tesen a szó jobbik értelmében, bumánu-i bánás-
módja, szívélyes modora és kiváló kedélyessége 
révén nyerte el. Miskov alezredes, a ki külöuben 
régi szerbiai neines család ivadéka és a kö/.ös 
hadseregből lépett a honvédség kötelékébe, haza-
fias  magyar érzületének azzal is kifejezést  adott, 
hogy a csíkszeredai gyönyörű, régi várszerű hon-
véd-kaszárnya előtt pompás millenniumi hárserdö» 
ültetett a honfoglalás  emlékére. A népszerű alez-
redes tiszteletére — azon alkalomból, hogy a mil-
lenniumi kitüntetések során a katonai érdemke-
reszttel tüntettetett ki — a csíkszeredai polgárság 
lelkes ovácziókat tervez." A „Székely Nemzet" 
ezen közleménye mind igaz, csak azt nem tudtuk 
eddig Csikban, hogy Miskow Péter alezredes urat 
„Csiki pasá"-nak hívják, valamint a/t a „liáiser-
dőt" sem látták a csíkiak, a melyet Miskow ur a 
honfoglalás  emlékére ültetett volna. 

— A zsögödi fürdővendégek  egy sze-
gény vak asszony felsegélésére  f.  hó 9-én előadást 
rendeznek. Az előadásnak és mulatságnak .nem 
annyira a programmja, miut a jótékony c/él érde-
mel figyelmet  és pártolást. A szegény megvakult 
vén asszony urával együtt évek óta eddig a fürdő 
felügyelője  volt, most világtalanul nyomorog a 
fürdő  épületek egyik eldugott zugában, minden 
segély nélkül. Férje, egy elaggott öreg, ki nem 
képes keresni semmit. — Müveit közönségünk 
nagy jótékonyságot gyakorol, h» ezen előadáson 
annak a két szerencsétlen embernek felsegélésére, 
minél nagyobb számban vesz részt. — Az előadás 
programmja következő: Élő képlet. 1. Savanyu 
2. Éles. „A drága kis aranyos," vígjáték kél fel-
vonásban. Személyek : Kardos Klek gazdag bir-
tokos : Pap Béla, Kardosné, neje: Sprpncz Gi-
zella, Gizella, leányuk: Nagy Miczike, Blanka, 
Zoltán, testvérek, lvardosék rokonai: Boliácsek 
Erzsike és Pap Géza, Sziklai Menyhért B. és Z. 
gyámja: Mihály Lajos, Andor, Zoltán barátja: 
Pohl Anti, Julcsa, szobaleány: Lenkei Margit. 
— Kezdete este 7 őrakor. — Belépti-díj szemé-
lyenként, 30 kr. 

— Deák Péter szintárculala Gyergyó-
Szentiuiklóson nem igen nagy páltfogás  mellett 
tartja előadásait, pedig különb figyelmet  érdemelne, 
miut jól szervezett és erős tagokból álló társulat. 
4-én szombaton volt D. Vlád Gizella jutalomjátéka 
a Suliancz meglehetős közönséggel. D. Vlád Gi-
zella ügyes játékával és elismert művészi hangjá-
val folytonos  tapsok között játszotta Józsit. — A 
társulat innen Csik-Szeredába megy. 

— Nyilvános köszönet. A csiksomlyói 
jótékony nőegyesület által a csiksomlyói róm. kath. 
főgymuasium  számára beszerzett zászló javára 
legújabban adakoztak: 1. Szántó József  megyei 
első aljegyző 1 forintot.  2. Csik-karczf'alvi  Lukács 
Juliska őnagysága gyujlő-ivén: llancz János, 
Kmusz Miliály, Karácson János, Sulicze Anna, 
Dániel József,  Vaiga Ferencz, László Ferencz, 
Lá>zló Feienczué, Fejér Endre, Antal Péten 
Kovács Lsjns, Lukács József,  Mihály Istváuné, 
Gegő Istvánné, Fazekas András, Szőcs lítvánné, 
Kőszegi Kátolina, Bodor Ferencz, Bodor Fe-
renezné és Lukács Juliska egy—egy forintot; 
özv. Henter Józsefné  két frtot,  özv. Szakács Ger-
gelyné, Hankó Antal, Péter Déues, Mánya János, 
Krausz Márton, Trolián Béla, Ferencz József, 
Boltresz József,  ifj.  Troháu József,  Daszbek Fe-
rencz, Gidró József,  Antal Gergelyné, Kovács Bor-
bála, Boltresz Ferenczné, Csaló Jolán és Gál An-
tal 50-50 krajczárt; Mihály József  40 krajczáit, 
Lukács János 30 krajczáit; Paláncz Sándor, Ve-
ress Józéfa  és Gál Mártonné, Trolián Róza25-2B 
krajczárt; Bor Antal 20 krt és Hajdú János 15 
krajczárt. — Midőn a neinesszivü adakozóknak a 
nyilvánosság előtt szép köszönetet mondok, nem 
tehetem, hogy hálásan ne emlékezzem meg Lukács 
Juliska őnagyságáról, mint táladhatatlan gyűjtőről 
és ft.  Rancz János nagyboldogasszonyi plébános 
úrról, ki buzgó közreműködésével a gyűjtés sike-
rének biztosításához nagy mértékben hozzájárult. 
Csik-Sonilyón, 1896. jul. 4-én. K a s s a y L a j o s 
főgymn.  tanár, a nőegylet jegyzője. 

— Jogosulatlan támadás egy magyar 
biztositó társulat ellen. Iiapunk mult számá-
ban egy hozzáuk beküldött kü/lcmény folytán  emlí-
tés történt arról, hogy a „Hazai Általános liiztositó 
részvénytársaság" neliáiiy részvényese az intézet 
ellen pert indított és bírói utón kiiveteli vissza a 
részvényeire befizetett  öszszc^ckot azon okból, mert 
ezek a részvényesek a társaság iránt nem viseltet-
nek kellő bizalommal. Az érdekeltek megnyugtatása 
végett kötelességünkben állónak tartjuk előbbi köz-
leményünket a maga értékére redukálni, minthogy 
a „Magyarország" cs „Pesti Napló" hiteles közlései 
szerint a jelzett per a császári és kir. szabadalma-
zott osztrák „I'Iiőnix" biztositó intézetnek a fenn-
emlitett magyar biztositó intézet ellen tervzett orv-
támadására vozctltető vissza, liogy attól a közönség 
figyelmét  elvonhassa, de a mely tánmdással csak is 
magukra sütötték a rágalmazás bélyegét. Az állító-
lagos peres felek  egyrészo hiteles nyilatkozattal je-
lentette ki. liogy a perről tudomással nem bírnak, a 
tnás része pedig bevallotta, hogy a keresetet nem 
jószántiikból adták be, hnnem a „l'liőnix" egyik 
ügynökének rábeszélésére, miután ez aztis kijelen-
tette, hogy a perből kifolyó  költségeket magára 
vállalja. Kiég csúf  dolog, mikor egy idegen társulat 
vetemedik alattomos uton arra, liogy egy Bzópoti fej-
lődő magyar társulat ellen áskálódjék. 

- - Az iparosok választói joga. A kö-
zeli jövőben megtartandó iparos-kongresszusok 
mindegyikén foglalkozni  fognak  az iparosok válasz-
lói jogosultságának kérdésével. Az iparosok tekin-
télyes része az általános válaszlói jog behozatalá-
nak híve, de követeléseik minimuma a czenzus le-
szállítása. 

— Mennyi bor t és sört ihatunk? Zíuhcn, 
jenai tanár a néniét mértékletességi egylet felhívá-
sára népszerű fiizetkét  irt erről a fontos  kérdésről. 
A szeszes italoknak az idegrendszerre gyakorolt ha-
tása1 ól szólva a jenai professzor  arra a végered-
ményre jnt, hogy a pálinkát, vagy likőrt még fel-
nőtteknek sem szabadna inni. mivel ezek az italok 
az idegeket meg mérgező olajokat tartalmazunk. — 
A z aélhy-nlkohoból az egészséges felnőtt  ember 
hátrányos következmények nélkül elbir 30—40 gra-
mot, vagyis inegiliatik egy liter könnyel) fajta  sört, 
vagy 3—4 decziliter fehér  bort. Tizenöt éven aluli 
gyermekeket és idegbajosokat egyáltalán elkeli til-
tani a szuszt'H italok élvezésétől. Szép tanács a ta-
karékossági hajlam élesztősre s az egészség megó-
vására, do lm minden felnőtt  ember a javasolt mér-
téket tartaná szemelőtt, bizony nz állam háztartás 
gépezete felakadna  mert a szeszes italok után fize-
tett óriási fogyasztási  adókból bofolyó  jövedelmet nem 
tudjuk miből pótolnák az államok. 

— Affendakisz  szökése. E hó 6 én éjjel 
a budapesti rei dőrség központi ügyeletes tiszt-
viselőjéhez Szabadkáról egy sürgős távirat érke-
zett, a melyben az oltaui rendőrség távirati uton 
kimerítő teljes személyleirást kélt Aff-udakiszról 
és Kázár Ambrusról. A rendőrség a szűkszavú 
távirat vétele ulán nyomban megtáviratozta a 
szabadkai rendőrséget, hogy ha a sz"mélyleirá-
sok nyomán csakugyan kézrekerült volna a két 
szökevény, tudassa ezt vele azonnal távirati 
uton. A szabadkai távirat híre uagy izgatottságot 
kelteti, a főkapitáuyság  épületében. A bűnügyi 
osztálynál izgatottan várták a távirati választ 
Szabadkáról, de ez sem a délelölt to'yamán, sem 
pedig délután 2 óráig még nem érkezeti meg. A 
fővárosi  reudőrség most már azt az egyet'en 
esetet kivéve, ha a véletlen kézre nem adja a 
szökevényeket, teljesen li mondott Affendakisz  és 
Kázár elfogatásáuak  lehetőségéről. — Azok a je-
lenlések, a melyek hitül adták, hogy a szökevények 
uiár Szerbia földjén  tartózkodnak, a szabadkai alarm-
hir után egyre megbizliatóbbaká kezdenek lenni, 
A hírhedt betörő operettszertt megszökése ügyé-
ben a főügyészség  megindította a vizsgálatot. En-
nek megejtése ulán Geguss Gusztáv királyi ügyészt 
küldte ki a főügyészség,  a ki kihallgatta Varga 
B.-nedek fogházőrmestert,  Szente János és Belovai 
József  fogházőröket,  a kiket fegyelmi  eljárás alá 
fogott,  melynek vége valószínűleg az lesz, hogy 
fogolyszöktetés  czimén kerülnek majd a vádlottak 
padjára. Az erősen megvasalt Scheibert is valla-
tóra fogta,  a ki azzal kérkedett, hogy adli^ ne n 
nyugszik, mig újra meg nem szökhet. Nagyon ter-
mészetes léhát, hogy a veszedelmes emberről ne;n 
vették le a biliucsoket. 
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- Foebaiban szenvedők figyelmébe  a csik-szentmártoni kir. járásbíróság: 635-189«. 
— rogDajDan n w v e u w . g z v é g x é 8 é V e l a további eljárás elrendeltetvén, ajánljak mai nyiltterűuket. Egyszersmind örömmel 

veszik tudomásul, hogy Wellner ur — ki a gyergyó-
szentmiklósi közönség bizalmát jó modorával és 
munkájával megnyerte — egy egész hónapig ren-
delkezésére fog  közönségünknek állani 

_ KELETI J. CS. éa kir. »z. hírneves sérvkfltö  spe-
oiUllito gyári czégtől Budapest, IV., Koronaherozeg 
utcsa 17. as. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az iránt, hogy a bndapesti ezredéves 
kiállítás alkalmival számos vevői által előreláthatólag töme-
gesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a megrendítik legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. — i 
czélbol fenti  czég Budapest, IV, Hoatóty-utcíai (Károly 
laktanya 16.) műhelyében munka személyzetét kettőztette, 
mely minden idejét a személye» ntulttaáia és mirték Mennt 
BMiadslaBdó wilkeklí fordítja.  Nevezett czég készséggel 
meghivja a t közönséget ezen gyári miihelyének megtekinté-
sére hol minen megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
számára készítendő köt- vagy műszer lelkUsmeretai, pjstoa és 
uakirti kiviteléről. Különös gonddal és elismert mű értéssel 
készülnek itt a legojatb szerkezetű teoţegyeniszeU kéKülé-
k*k Hasalni rendszerű midorek és más orthopaedlu fflzok, 
nynjté és járógépek, mfllibak  és mülegee kezek (amputáliak-
nak) valamint minden e szakmába vágó orvoi seíéizi aozel 
árak, villany gépek stb. Ănndezen saját gyártmányú ké-
szülékek, kötszerek cs gépeknek mintái a legnagyobb 
választéklian megtekinthetők e kilüiiö czég kiállításban IV. 
csoport köztgéaziégl pavilion. Egyúttal a t. közönség figyel-
mébe ajánljuk nevezett czígnck e napokon megjelent miUen-
niumi nagy képes árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen tarlalonidus és szaktudatos összeállítása által a 
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
rzég ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri, l'gyauott megrendelhető a czég főnöke 
KELETI LEÓ ur által irt: „A (érvek kdatkeziw" gşbgjitása 
stb. czimü értekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél-
szerii és tudnivaló felvilágosítást  nyujt. Vagyontalanok rész-
letfizetésre  tchrhetne megrendeléseket Iamételadoknak lehető 
legnagvol>b kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos 

kiszolgálás, legjutányosabb árak. 9—13 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

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

KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N Y I L T T E R.*) 
• c Fogbajtan szenvedők figyelmébe. 

Wellner Gyula specziálista fogász  fogászati 
műtermét Gyergyó-Szentmiklóson meguyitótta. Hol 
is e hónapban a fogbajban  és foghiányban  szenve-
dőknek rendelkezésére áll. Készit jótállás mellett 
a kővetkező műtéteket: U. m. müfogak  arany-
ban, kautsuk lemez nélkül, rágásra haszn&lhatók, 
a legfinomabb  kivitelben. Egyes fogak,  fogsorok,  a 
legújabb amerikai mód szerint, l o g t ö m é s a 
leg'lslt'ü.zió'b'b axiT-agrolsfból.  Jutányos 
árszabás. 

Rendel: Gyergyó .Szentmiklóson. 
Főtéren Cziffra  Ferencz ur házában, I. emeleten 

reggel 8-12., d. u. 2—6 óráig. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi 
nem vállal a 

felelősséget 
Szert 

Sz. G64—1896. 1 2 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy ezen község ha-

tárában folyó  évi junius hó 4-én felfogott 
egy darab 3 éves, sötét pejszőrii, jegytelen 
herélt ló, a mely 50 forintra  (100 korona) 
becsültetett, mint gazdátlan jószág folyó  évi 
julius hó 20-án délutáni 2 órakor 
a helybeli községházánál tartandó nyilvános 
árverésen a becsáron alól is el fog  adatni. 

Kászon-Uj(alván, 1896. évi junius hó 
28-ik napján. 
Illyés Ádám, 

bíró. 
Csiszér Károly, 

h. körjegyző. 

Szám 162—189?. 
vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 
1896. evi 214. polg. számit végzése folytán  Sipos 
Gábor kolozsvári ügyvéd által képviselt Erdélyi 
pincze-egyiet bortermelők szövetkezete 
felperes  részére gróf  Lázár Vincze tnsnád-
lűrdoi lakos alperes ellen 500 frt  követelés s jár 
erejéig e rendelt kielégítési végrehajtás folytán  al-
perestol lefoglalt  és 434 frtra  becsfiit  ingóságokra 

annak sz alap- és felülfoglaltatók  követelése ere-
jéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek 
volna, Tusnádfűrdön  gróf  Lázár Vincze lakásán 
leendő megtartása határidőül 1896. évi julius 
hó 11-ik napjának d. e. 9 órája kiiüzeiik, 
a mikor a biróilag lefoglalt  bútorok, szőnyegek, 
tükör, ablakfüggönyök,  theafőző-készlet  vasálvány-
nyal stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szűkség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a meny-
nyiben részükre a foglalás  korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, 
vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, 
mert különben csak a vételár fölöslegére  fognak 
utaltatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

Kelt Csík-Szentmártonon, 1896. évi junius 
hó 25-ik napján. 

Gondos István, 
kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alóliroít csó'dtömcggondnok ezennel 

közhírré teszi, hogy vagyonbukott csíksze-
redai Bartos Béla csó'dtöinegéhez tartozó és 
a csődvagvon leltár 244—286. és 288. fo-
lyószámai alatt összeirt kllnnlevő követelések 
közül, volt tömeggondnok Csedő István ál-
tal még be nem hajtott követelések 1896. 
évi julius hó 16-ik napján d. e. 9 
Órakor a csíkszeredai kir. törvényszék 
végtárgyalási termében megtartandó nyil-
vános árverés utján, azonnali készpénzfizetés 
feltétele  mellett a legtöbbet igéró'nek egy-
szerre és egy tömegben a leltárban kitün-
tetett követelési összegen aluli árban is el-
adatni fognak. 

Csik-Szeredán, 1896. évi julius hó 5-én. 
dr. Bocskor Béla, 
ügyvéd, csődtömeggondnok. 

Hirdetmény. 
Csik-Csicsö község „Hargita" fürdőjé-

nek bérlője közliirré teszi, hogy a fürdőnél 
a folyó  évben meleg filrdő  is rendeztetett 
be, a mi már használatba is vétetett. 

Csik-Csicsón, 1896. évi julius hó 4-én. 
Koncz Tamás, 

1 - 2 fürdőbérlő. 
Szám 1504 — 1896. 2—3 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság ktízhirré 

teszi, hogy a Gyergyó-Remete község tu-
lajdonát képező 40 hold területű fagyeczeli 
erdőben, felsőbb  hatóságilag engedélyezett 
és a m. kir. erdőrendezőség kiszámítása 
szerint 21—30 cm. átmérőjű 3977 darab 
1900 ni3, — 31—40 cm. 3798 drb. 3J00 
m8, - - 41 -100 cm. 2467 drb. 5100 m3, 
tevő famennyiség  kihasználása 18,240 frt 
üsszkikiáltási ár mellett - melyen alul el-
adatni nem fog  — a Gyergyó-Remete köz-
ség hivatalos hálánál 1896. évi julius 
hó 20-án délelőtt 10 órakor megtar-
tandó nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Az árverezés szóbeli, de szabályszerű 
Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak a ki-
kiáltási ár lü®/o-át, vagyis 1824 frtot  bánat-
pénzül készpénzben letenni. 

A vételárból 4000 frt  az árverés nap-
jától 15 nap alatt, a többi a feltételek  ér-
telmébeni idők és részletekben fizetendő. 

Egyéb feltételek  Remete község elöl-
járóságánál és a gyergyószentniiklósi fő-
szolgabíró urnái a hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Községi elöljáróság. 
Gyergyó-Remetér., 1896. évi junius hó 

17-ik napján. 
Nagy József,  M. Deák Pál, 

biró. jegyző. 
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O felsége  a Király által az ezredéves országos kiál-
lítás megnyitása alkalmával kitüntetett, valamint az 

összes kiállításon csakis legelső díjjal jutalmazott 

tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 
Főraktár: V Í K A R - F I V É B E K Gyergyó-Szcntmiklós. 
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Nyomatott Csíkszeredában 1836. laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Hárton könyvnyomdájában. 




