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A senki gyermeke. 
Néli&ny hét múlva négyszáz uj állami 

népiskolát fog  átadni a közoktatásügyi kor-
mány a kulturának. A millennium emléke-
zetét hasznosabban és okosabban megünne-
pelni aligha lehetett volna, mert hiszen nyil-
vánvaló, hogy szépek, nagyon szépek az 
ország különböző pontjain örökeir.lékezctre 
felállított  Árpád-szobruk, s haj! szépek, na-
gyon szépek voltak és lesznek az ünnepi 
áldomások rengeteg tömegében elhangzó szar-
nyas pohárköszöntők ám e kőből faragott 
Hzobrok és e szines frázisokból  összerótt fel-
köszöntők gyönyörűségében csak mi tobzód-
hatunk; az utánuuk következő nemzedéknek 
legfőlebb  a históriai emlékezeten való me-
rengés méla munkája juthat osztályrészül. 
A négyszáz uj népiskola, munkáló műhelye 
ezernyi-ezer gyermeki agynak oly emlék, 
mely nemcsak lelkesit, hanem hasznot is 
hajt. Reméljük legalább, liogy hasznot is 
hajt s egyik főemeltyüje  lesz az erkölcsi 
élet általános megjavításának, mely napról-
napra a legszomorúbb körtünetekkel kese-
ríti el minden jóravaló ember szivét. Hatal-
mas lépés kétségkivtll a kultura általánosí-
tásában ez a négyszáz uj háza a tudás ter-
jesztésének, még teljesebb lett volna azon-
ban a várható siker, ha a kultuszminiszter 
nemes intenczióval a belügyminiszter kelt 
volna versenyre és megteremti a millennium 
emlékezetére az első országos lelenczliázat. 

Mert téves azt hinni, liogy ez e társa-
dalom feladata. 

A magyar közélet sokban hibást, ebben 
nem az. Hibás abban, hogy jórészt minden 

I kezdeményezést a kormánytól vár. Hibás a 
I magántőke, midőn állami hozzájárulás, ga-
niiicziák ós gyámkodás nélkül alig meri tá-
mogatni az ipari és kereskedelmi vállalko-
zásoknak nyilvánvalóan legbiztosabb haszon-
nal kecsegtető niozgalmiat is, ugy lévén, 
sajnos, megszoktatva, hogy állami pátroná-
tus nélkül üdvözülés ebben az országban el 
nem képzelhető. Az elődök hatalmi politiká-
jának levót most ihol megissza az utód. A 
szokás úrrá lett a közfelfogásban  s ezt br. 
Bánlfy  Dezsőnek, se minisztériumának nem 
áll hatalmában ugy megváltoztatni, hogy az 
üdvös reform  gyümölcseit ez a kabinet szed-
hesse le. Talán valaki, valamikor megfogja 
tanítani a magyar közéletet, liogy ne csak 
emlegesse, hanem utánozza is a jóban a (ót: 
az angol társadalmat, a hol az állami és 
társadalmi feladatok,  czélok, kötelezettségek 
és végezni valók roppant sokaságában fo-
galomzavar csak a legritkább esetben áll be 
s akkor is csak sporadikus jellegű, mely ál-
talánosításra egyáltalában nem alkalmas. 

Hosszít évek teltek el nálunk azóta, 
hogy egy európai színvonalon álló országgal 
lelenczház kérdésében konokul nem értjük 
egymást. Sok szó, sok tiszta fogyott  el e 
permanens fogalomzavar  csatájában, s az 
eredmény még mindig csak a körül a uia-
thematikai pont körül forog,  mely tudvale-
vőleg összes hipothézisben foggant  tejtest-
véreivel együtt halhatatlan. Gróf  Teleky 
Géza egykor réges-régen jóindulattal ped-
zette ezt a kérdést is, mint sok mást, az 
.ügy" azonban mint sok más szintén el-
szenderült. Okulván a meddő mult példáin, 

alig is érdemes ezt az ügyet máskor meg-
bolygatni, mint ilyenkor a nyári hó's.'g du-
lása idején, midőn aratásra peng a nyári 
mezők kalászos rendjeben a kasza s alszik 
ellágyult nyári puhaságában a hivatalos 
haza. Vau szercncscnk azonban, mint min-
dig, ugy most is azt állítani, li'vry ez a le-
lenczház „ügy" igenis állami és nem társa-
dalmi kötelesség. S mindaddig merőln-ii ha-
szontalan s«ótoraá*zok vagyunk kénytele-
nek a t. cz. vt-dőügyved és a t. c/.. kí'.z-
vádló urak szónoki virágos kertjében tekin-
teni, a mig a vádlott morális életének meg-
mentésére elzülése előtt nem történik egy-
két primitiv és elégtelen kísérleten kiviil 
semmi. Az ujsághasábok hü tükrei az er-
kölcsi romlás szembeszökőbb esetcinek. Ta-
nulhat belőlük az is, a kinek burcaukrati-
kus rendszerekbe van beskatulyázva az agy-
veleje. N'oin régiben történt, hogy <>̂y ti-
zenkilenc/. éves fiatal  suhancz két forii..<;rt 
agyonverte társát, egy másik még íi.i »b 
ember ny-le/.van krajezár miatt ohoi. 
egy szegény kilcnczesztendős gyermek rkiét, 
s ezek a szörnyű esetek itt ismétlődnek sze-
meink előtt napról-napra. Az emberi vadál-
lat vérszomja rettenetes, mohósága utálatos, 
megbüntetthetősége — kérdéses, mert hisz 
joggal védheti magát minden ily szerencsét-
len azzal, hogy „semmi jót sem kap — nem 
i* várhatunk tőle jót." S nincs-e egy kis 
komoly igaza vájjon ? 

Nyáron beszélünk erről az ős nyomo-
rúságról. Nyáron, a midőn mindent el le-
het mondani, a mi kellemetlen. Nyáron, a 
mikor a falrahintett  borsó is — társasjáték, 
mely szórakoztat és a jövő nyáron kedélyes 
utánzásra csábit. a. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Vadász-majális. 

Nagy Boldogasszony napja reánk nézve két 
tekintetben fontos.  Először szent Hubert is ekkor 
tartja a nevenapját, s másodszor minden vadász-
embernek ekkor van nagy napja (a harmadikat el-
hagyom, ngyis ez csak a vadak örömnapja). 

Szent Hubert ur t. i. a Nimród iţyrnm 
nemzetségének védszentje, a Állítólag akkor van a 
.vadak fordulása." 

Hogy miért van e napon minden vadásznak 
nagy napja, azt hiszem könnyen eltalálja a nyájas 
olvasó. 

Bizony nagy nap ez! Hogyne, mikor arról 
van szó, bogy a vadak közölt mily rémítő pusz-
títást viszünk majd véghez I 

Készülődünk, pakkolunk, tanácskozunk, a 
azt hiszem sokan vannak, a kik azt kérdik: 

— Mi hit ennek e következménye ? 
Hát mi egyéb, mintáz, hogy a nyulak hosz-

SZU füleket  mutatnak nekünk, a fkrjek  legnagyobb 
bosszúságunkra az Idén nea költözködtek a vidé-
kiekre, s a foglyok  eltűntek egy jobb hazát ke-
resendő, a kol nem háborgatják annyit a vadá-
szok. (A rosz nyelvek ugyan ezt mesebeszédnek 
tartják, de hát ki fog  hinni azoknak a rosz 
nyelveknek ?) 

Különben éa azt hiszem, hogy a vadaknak 
•aa eszik, s előre érzik védőszentjlk nérnapját, 
— hiábe I bent van aa a levegőbea éppen agy, 

48 annak idején. 
14-éa m*g mindenki aaayi nyalat Uluit, a 

annyi szárnyas vadat, hogy waggonszámra lehelne 
a külföldieknek  liferálni;  de már 15-én csak 1—2 
marad mutatványszámnak. 

Minden esztendőben Zsögödön találkoznak a 
vadászok a vadászat után, s nagyon természetes, 
hogy éppen délben, mikor kevés indiserét szem 
kíváncsiskodik, s nézi a vadásztáskát. 

A táskán azonban csak az ttres kötőszerek 
lógnak. Megtörtént ugyan már az az 
eset is. hogy verebek lógtak ama bizonyos tás-
kában, tle hát ezen a napon még az egereket is 
elhozza az ember, csak lőjjön 

Van azonban egy—egy, a kinek a sarkában 
volt szent Hubert, s lőtt egy iczi-piczí nyul-fiókát 
(talán ezt is csak éppen azért, mert a szeren-
csétlen nem nőtt még akkorát, bogy elfuthasson  1). 

A legtöbben azonban ' kénytelenek vagyunk 
vadászdicsóségnnket egy évre elhalasztani. 

Ugy volt különben a vacsora is tervezve, 
hogy ezt a vadászok által lőtt nyulakból druk-
koljuk majd ki, de ez a sors roppant kegyetlen S 
Nem akadtunk egyetlen egy emberre sem, (pedig 
be nagy helyet bejártunk), a ki nyulakat árult 
volna, a legnagyobb bosszúságunkra Zsógödből is 
a macskák jóeleve kereket oldottak. . 

De hát tulajdonképeu nem is ez a czél 1 s 
nem is akarom ezzel untatni kedves olvasóimat, 
ugy is tudják, hogy az ember rendesen csak ak-
kor találkozik vaddal, a mikor nála még csak egy 
szerencsetlen kapanyél sincs, pedig az is elsülne 
szükség esetén I 

Nekünk kivételképpen az a czélunk e na-
pon, hogy egy kedélyes társaságot összehozzunk ! 
— a én azt hiszem, hogy ez sikerült is az idén. 

A vadász-banquett fényes  volt, úgyszólván 
egész £zeredának a családjai képviselve voltak; 
persze kíváncsiak voltak a vadász-zsákmányra is, 
no de ez egyszer csalódtak ebben a tekintetben, 
— a falakon  nem lógtak nyulak. 

De azért volt két hosszú asztal, várt jó ebéd, 
s még kellemesebb, kedvesebb társaság. A család-
apák, fiatal  emberek mind részt vetlek a banket-
ten, — a gyöngébb nem azonban csak délután 
kíváncsiskodott: 

— Ugyan mutassa már mit lőtt ? 
— Semmit, kedves nagysád, éppen semmit, 

— még csak verebet sem láttam. 
Mert diszkrét vadász nem árulja el, hogy 

bizony ö vagy 4—5 nyúlra .csütörtökül" lőtt. 
Hálásoknak kell lennünk hölgyeinkkel szem-

ben, mert úgyszólván mindnyájan eljöttek a majá-
lisra, s nagyon szép társaságot alkottak, s olyan 
jó kedvvel tréfálkoztak,  táuczoltak, bogy e tekin-
tetben is a vadász-majális a ritkaságok közé 
tartozik. 

Mikor mind együtt voltunk, tánczolni kezd-
tünk, mindig nagyobbodó kedvvel és hévvel. 

Hiába! Vadászokkal is lehet jól mulatni, 
hogyne! mikor ebben keresik vigaszukat az ered-
ménytelen nap felett! 

De nini! Három nyul lóg a falon!  Mindenki 
kérdi: ki lőtte? Ki a nap hőse? S persze, ha ő 
nagyságaikkal csak négyszemközt beszéltünk, pi-
rulva vallottuk be: 

— Én lőttem az egj iket, na meg ezektl a 
fürjeket  is. . 

A jutalom egy bájos mosoly volt, mikor 
ugyanakkor egy másik flatai  Nimród (termesze-
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Ci iknegye kSilgaiKstáal bicott-
sáff  OléHér«l. 

Cs.-Szereda, aug. 10. 
Megyénk közigazgatási bizottsága havi ren-

des ülését mai nap tartotta meg Mikó Bálint fő 
ispán ur elnöklete alatt, melyen a tagok kevés 
kivétellel jelen voltak, s mely az előadásra került 
tárgyak csekélysége miatt a szokottnál rövidebb 
tartalmú is volt. 

Az ügyforgalmi  statisztikára szorítkozott 
előadói jelentések tudomásul vétele után tárgyalt 
folyóügyek  közül megemlítjük a következőket. 

Kereskedelmi miniszter urnák azon rendelete, 
melyben meghagyja, lmgy vasúti közigazgatási be-
járásoknál a jogosult különböző érdekek konsta-
tálliatása végeit jövőben a leghatályosabb gondos-
kodás történjék arra nézve, hogy az illető ható-
ságokon ki vili az összes érdekeltek szabályszerű 
hirdetés folytán  oly formán  értesíttessenek, hogy 
a bejáráson való részvételük, esetleg képviselteté-
siik kellőképpen biztosíttassák, s ez által ugy az 
ékítendő vonal végleges megállapítása, valamint az 
érdekeltek jogainak biztosítása lehetővé váljék, tu-
domásul vélelett s az építészeti hivatalnak is mi-
heztartás végeit kiadatni liatározlatott. 

Minthogy a Ditrólól Borszékig vezető úgy-
nevezett „Közre/." i ut a törvényhatósági utak so 
rából a viczinális utak sorába helyeztetett át, a 
Közreztetűn elhelyezve levő csendörsági őrsnek a 
ditró-tiilgyesi útvonal valamelyik pontjára való át-
tétele iránt a belügyminisztériumhoz felirat  kül-
dése mondatott ki 

A megyei törvén}hatósági utak építési, ke-
zelési és fenntartási  költségeinek fedezésére  a költ-
ség előirányzat az 1897. és 18üS-ik évre megálla-
píthatott, még pedig 1897-re 100.275 frt  72 kr 
Hziikségletlel, 64255 frt  81 kr fedezettel  és 45019 
frt  91 kr hiánnyal; 189s-ra 115,815 frt  4 kr szük-
séglettel, 63255 frt  81 kr fedezettel  és 52589 frt 
23 kr hiánnyal, mely hiányoknak az 1890. evi I. 
t. cz. 23. §-sa értelmében tekintettel a vármegye 
területén lévő hadászati utak fontosságára  állam-
segélyből kell fedezetet  nyerniök. 

Egyúttal javaslatba hozta a bizottság a tör-
vényhatósági közgyűlésnek, hogy: 

») kézi minin.álisták közzé azon igás fogat-
tal nem biró útadó kötelezettek .tartozzanak, kik-
nek útadó alapját képező állami egyeues adója 1 
krajczárnál nem kevesebb és 15 futnál  nem több. 

b) hogy az igás minimálislák közzé azok az 
igás fogattal  birók vétessenek, kiknek útadó alap-
ját képező állami egyenesadója 1 krajczárnál nem 
kevesebb és 30 frlnál  nem több; 

c) hogy a százalékosok közzé azon igás fo-
gattal nem biró útadó kötelezettek tartozzanak, 

kiknek útadót képező állami egyenesadója a 15 
frtot  és azon igás fogattal  biró ntadó kötelezettek, 
Kiknek ntadó alapját képező állatni egyenesadója 
a 30 frtot  meghaladja; 

d) hogy az utkaparók havi bére tek ntetlel 
a fennforgó  drágasági viszonyokra 14, illetve 16 
frtra  felemeltessék. 

Csikszentmihályi több birtokosnak a birto-
kosság által elfogadott  legeltetési rendtartás és az 
elöljáróság szabálytalan intézkedése ellen beadott 
felebbezése  elvettetett; azonban az elfogadott  le-
geltetési rendtartással ellenkező állítólagos szabály-
talanságok kivizsgálása és saját hatáskörébeni in-
tézkedésre a járási főszolgabíró  utasíttatott. 

Csíkszeredai Szabó András egy engedély nél-
kül építeni kezdett ház további építését beszün-
tetni rendelő első és másodfokú  határozatok ellen 
beadott felebbezésével  elutasittatott. 

Fodor Mihály rákosi anyakőnyvvezetőnek tisz-
teletdija felemelése  iránti kérése ajánlólag a bel-
ügyminiszterhez fölterjesztetni  határoztatott. 

Vallás- és közoktatási miniszter urnák abbeli 
leirata, melynélfogva  kivetelesen megengedte, bogy 
Madéfalva  község az iskolaépítésre adott államse-
gély után 15 éven át fizetendő  3% járulékból az 
1894. év végével fennmaradt  562 frt  50 krt, va-
lamint az 1895. év végével már esedékessé vált 
75 frtot  6 éven át kamatokkal együtt egyenlő 
részletekben törleszthesse, szigorú miheztartás vé-
gett a községnek kiadatott. 

Tudomásul vétetett a kir. pénzügyigazgató-
nak a mult ülésben tett interpelláczióra adott azon 
válasza, hogy a vármegye tulajdonát képező po-
jánai fürészmalmak  után követett 324 frt  III-ad 
osztályú kereseti adó törlése iránt a pénzügyi köz-
igazgatási bíróságnak egy korábbi döntvénye alap-
ján iutézkedett. 

Az ülés végén Mol u á r József  képviselő 
panaszt tett a miatt, hogy a pénzügyi hatóságok 
a folyó  évben több olyan székely korcsmárostól 
elvették az italmérési jogot, kik már régi időtől 
fogva  és régi jogon gyakorolták a kocsmárlásc. 
Kéri a pénzügyigazgatót, hogy ha egyes községek-
ben be is telt volna, a megállapított korcsmaszám, 
tekintettel a forgalom  fejlődésére  a számsza' ori-
lásuál első sorban^ székelyekre legyen tekintettel. 

A pénzügyi igazgató válaszában kiemelte, 
hogy mihelyt a föszolgabiróságok  indokoltnak tart-
ják a korcsmák létszámának felemelését,  a maga 
részéről semmi akadályt nem gördít az elé, hogy 
a régi jogos korcsmárló székelyek megkapják az 
engedélyt. 

Ezeknek elintézése után a bizottság tagjai 
főispán  nr vendégszerető házához távoztak ebédre. 

tesen újra négyszemközt) magának vindikálta a 
zsákmányt. . Clt is egy elégedett mosoly,. . . 
a mit sajnos akkor sem lehetett visszavonni, mikor 
kitudódott a turpisság! 

— Hjab I A vadászuk tudnak ám füllen-
teni is! . 

A kedélyes társaság két rés'ire oszlott. A 
hölgyek a tánczhelyiségbe vonultak a láncznló 
fiatal  emberekkel egyiitt, — a másik része: több 
nyíre vadászemberek, tanakodtak a nyulak halha-
tatlansága felett  kiat a fák  alatt. . . 

Ezek a nyulak, ez>k a njulakü de nagy 
gondot is okoznak, s elhihetik kérem, hogy már-
már kimondották ojakint azt, hogy Csíkba nincs 
nyúl, mind megeszik a rókák, s nem lehet egyet-
lenegy vadat sem lőni. (De bát az Isten szent 
szerelmére, hol vannak azok a bizonyos rókák, 
mégis egyet jó lett volna in natura bemutatni, — 
no de ehhez meg az időjárás sem kedvezel!!) 

Fél hét órakor volt a soupée! Csupa vad-
húsból állott az étlap, hideg malaczpecsenye, 
béllius, almásrétes stb. 

Soupée után újra tánczra perdült a fiatalság. 
Észre sem vettük, ngy eltelt az idő, mikor egy-
szer csak a mamák azt a szomorú kijelentést 
lellek : 

— Lányuk, elég volt, mehetünk I 
Fájdalom, ezzel bevégeztük a majálist, a 

széj. iái sas-ág oszladozni kezd' tt. 
l>e a/éit az Isten is tartsa meg a mi vadá-

szainkat, hngy ínég suk nyulat hagţhassanak 
életi., n. annál több ily kellemes mulatságot 
S7iTeyh»-s»i im k ! 

Stűta  Jútitf. 

JégfNŐ  Ctyergyóban. 
Egy nagy eleini csapásról kell számot adnunk, 

mely a belső Uyergyónak (7) hét községét sújtotta. 
Az utóbbi heteknek országos viharai, jégesői, melyek 
az egész országra szomorú esztendőt hoztak, me-
gyénk gyergyói részét sem hagyták érintetlenül. F. 
hó l'2-őn, szerdán volt a szomorú nap, mikor a vi-
har, zápor, jégeső együttes erővel rohantak le a 
hegyek ormairól a sik térségre, bogy a gazdák 
egész évi fáradságát  s kenyerét kíméletlenül elpusz-
títsák. 

A vetések egy ritka és szerencsés esztendővel 
kecsegtették a gazdákat s oly dus, szép kalászok 
himbalóztak a gnbonaszár&kon, hogy öröm volt 
nézni. Mindenki á bú áldásról beszélt az öregek is 
mondogatták, bogy ilyon dus vetemónyre alig tud-
nak ' emlékezni, n az előzetes joóslás szerint egy 
véka rozs 50 krnál nem lett volna drágább. 

Veszélytől pedig inár = már alig lehetett 
tartani, mert a jégverés Gyergyóbau a ritkaságok 
közé tartozik ; egy-egy ily csapás, még jelentéktelen 
arányban is, félszázadban  alig esik meg egyszer; 
nagyobb jégverésre pedig egyáltalában nem emlék 
szik senki se. 

A sarló már felcsendült  a mezőkön, az őszi 
rozsot itt-ott vágni kezdették s épen az utolsó perez-
ben. midőn munkájának gyümölcsét már-már ma-
gáénak mondhatta a gazda, egészen váratlanul súj-
tott le a csapás, mintha figyelmeztetne,  bogy a 
gyarló ember soha se bizakodjék el. Valóban a 
gazdaember munkájának egy bizonyos perese sin-
csen, az ekétől a hámbárig minduntallan fenyegeti  a 
természet kiszámíthatatlan szeszélye. 

Augusztus 12-ike, e szerencsétlen nap, a leg-
szebben köszöntött be, mosolygó képe alatt senki se 
sejthette a gonosz szándékot. Egészen délután 5 
óráig egyeüeu felhőcske  sem látszott az égbolton; 
ekkor azouban az alfalvi  hegyek fölött,  a nyugati 
égbolton feltűnt  a tarjagos felhő,  mely miudeu ol-
dalról nőtt, czikázó villámok hasogatták az égboltot, 
dübörgések reszkettették a földet  a teljes erővel ki-

tört a haragos vihar. Felhőszakadásnak is beillő zá-
por zudult le a földre  g oly nagy vizoszlopokban, a 
minők az exotikus erők szoktak lenni, hullott a iá* 
por. Az ember elszorult szívvel nézte a zuhogó esőt, 
a szürke sötét felhőket,  hogy nem hull-e a rettegett 
jég? És ime, rövid idő múlva az esőcseppek mo-
gyoró nagyságú jégdarabokká változtak, mely '/« 
óráig folyton  hullott, vastag réteggel vonva be a 
talajt, melyre újból zápor következett s omlott to-
vább körül belül egy órahosszat. Ezután elpihent a 
vihar; az emberek kiszaladtak a közeli mezőkre a 
megkönnyebbülten lélegzettek fel,  midőn látták, hogy 
a jég csak jelentéktelen kárt tett a vetésekben. Ast 
hitték, hogy az idő már kidühöngte magát s már 
további veszélytől nem kell tartamok; azonban csa-
lódtak, mert a mitől féltek,  később este tt órakor 
következett be. A vihar 0 óra után — mintha csak 
azért szünetelt volna kissé, hogy azután minden ere-
jét és veszedelmét összegyűjtve, teljes dühével foly-
tassa megkezdett pusztítását. 

0 órakor koromsötétség lett, a vihar keresztül-
kasul száguldozott, egymásra hajtotta a gomolygó 
felhőket,  melyeket sürü villámlások hasogattak, a 
meuydörgések egybeolvadtak. Az embert önkényte-
lenül remegés szállta meg s némán, elfojtott  léleg-
zettel várta a bőszült idő haragját. Eleintén nagy 
cseppekben kezdett az eső hullani, majd ugy om-
lott ismét, mintha öntötték volna, közben a vihar 
féktelen  erővel rázta sarkaiban az épületek ajtait s 
ablakait, feszegette  a tetőzeteket. Egyszerre csak 
sürüen kopogott a ház teteje, fala  s majd az egyik, 
majd a másik ablak törött be s a szobába estek as 
óriás nagyságú jégdarabok. Egyik akkora volt, mint 
egy nagyobb dió, a másik pedig, mint egy kődarab. 
Három perczig hullott a jég; de nagyságáról és 
erejéről már előre goudolhatta az ember, bogy a 
hol esett, semmivé tett mindent. 

A pusztulást csak másnap lehetett látni s bor-
zadva kellett tapasztalni, hogy a jégeső épen a ve-
tés alatti határokon húzódott végig. Iránya nyugat-
keleti volt s pászmásán hullott; az alfalvi  Szálka-
hegység felől  jőve, eleintén a Pricske, majd a Te-
kerő patak feletti  hegyek felé  vitte a vihar. Kiszá-
míthatatlan nagy kárt okozott Alfalu,  Oy.-Sztmiklós, 
Szárhegy, Tekerópatak községek határaiban, hol a 
tavaszi vetéseket egészen töukre tette, az őszit pe-
dig felerészben.  Károkat szenvedtek még Újfalu, 
Kilyénfalva,  Csomafalva  községek is. A károkról a 
következő részletes adatok szólnak. 

Gyergyó-Alfalu  határúban a hegy alatti dülók-
beu az összes vetemenyeket majdnem egészen el-
verte, a hol erósebb volt a jég, a gabonát teljesen 
benyomtn a földbe,  még szalmáját se lehetett hasz-
nálni. A jégverte helyeken nem is arathatnak. A 
kár 10—1» ezer frt. 

Oyergyó-Sztmiklós határán Tölgymezó, Szarka, 
Disznófürdó,  Folyam, Sárospatak, Dombtartomány, 
Ábrahám és Csiszér-dülő részeken termett vetések-
ben hozzávetőleg 30 hold őszi buza, kétszeresben 
öO<Yo, 1036 hold őszi rozsban 66% kár volt, és 
1451 hold tavaszi rozsot, árpát, zabot, bükkönyt, 
leüt és kendert teljesen letarolta. A burgonyának 
leveleit és indáit szintén leverte, hogy ebben van-e 
és mennyi a kár, a jövő beszedés mutatja meg. 

Szárhegyen: a Málna-vész utja déli és északi 
rész dűlőkben s az Alsó-vész sarok dűlőben árpa, 
zab, tavaszi buza, bükköny cs egyéb tavaszi vete-
ményeket UOO hold területen a jég teljesen elverte 
ugy, bogy a tarlóját le kaszálni se lehet. Ugyanezen 
határrészen mintegy 700 hold területen a rozsot fe-
lerészben és egyéb tavaszit báromuegyed részben 
tett semmivé. 

Tekerőpatakon: a II. dűlő „Aranyos-parlag és 
Kerek-nyár' részen mintegy 230 hold rozsot egy-
harmad, — 47 hold árpa és zab termést egészen, 
a IV. dűlő „Pósi-tartományá'-ban 112 hold rozsot 
egy harmad, 11 2 hold árpát és zabot egészen, s 
végre a VI. dölóben „Sipoa-tartományá" ban 64 hold 
árpa, tavaszi rozs és zab termést egészen megsem-
misítette. 

Újfalu  határában: Sárospatak nevű dűlő külső 
részében mintegy 120—140 hold területen a tavasai' 
veteményekben egyharmad, az ősziben egynegyed 
részt tett kárrá; a learatva talált őszi vetésben egyötöd 
részben a szemet kiverte. A Vész nevü dűlőnek 
szintén külső felében  egyuegyed részt tarólt le; 
azonkívül pedig az egész határon átvonuló erős vi-
har nagy kárt tett az által, hogy a terményeket na-
gyon összekuszálta és helyenként legyurta. A ha-
tárban mutatkozó kár 3000 foriutra  becsülhető. 

Kilyénfalván:  a Békéuy felé  forduló  határban 
az u. u. Szarka-dűlőben 360 hold területből 170 
holdnyi öszgabonát felerészben  és. 190 holdnyi árpa 
és zab termést egészen megsemmisített. 

Csomafalván:  a Dorga-vész, Akadály. Gálvesse 
és Ambrusok-mezeje nevü dűlőkben a jég is még 
inkább az erős vihar az összekuszálás és legyurás 
által tett tetemes kárt. Jég ellen biztositni ennek 
ritkasága miatt, nem szoktak s a kár teljes Bulyát 
a lakosságnak kell viselnie. 

A jégverés okozta károkat még tetézte a dü-
höngő vihar pusztítása is, mely Bok helyen megron-
gálta & lakóházakot, felszagatta  a cserepeket a desz-
kákat, továbbá vagy egészen, vagy részben össze 
döntött sok gazdasági épületet. Pusztító erejéről 
tanúskodik, hogy az utak szélén még «gyes kópriz-
mákat ia szétterített. 
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Az emberek levertek, mindenkinek ajkán pa-
nasz, kétségbeesés hangzik. Semmivé lett a szegé-
nyek egyediili tápláléka: a kenyér. Mit hoz rá az 
ínséges hosszú tél? a jó Isten a megmondhatója: 

A ki ismeri Qyergyó mostoha viszonyait, s 
a ki tudja, hogy a legjobb esztendő sem hozza meg 
aelegendő kenyeret; e jégverés ntán pesszimiz-
mus nélkül állitthatja, hogy Gyergyóra ínséges idő 
fog  bekövetkezni, s a hátra lévő rész, a mely ren-
desen több kiadást követel s kevesebb jövedelmet 
nyújt, a megélhetés legtöbbnek, kivált a szegények-
nek sok fejtörést  okoz. Sovány talajú füldjéu  a csa-
ládos székely még kedvező esztendőben sein bizto-
sithatja munkája által a megélhetést s Romániába 
való vándorlásra van utalva, előre lehet tehát gon-
dolni, hogy egy nagy csapás után tömegesen fog-
nak vándorútra kelni, ha nem gondoskodnak ré-
szükre keresetforrásokról. 

Az elemi csapás oly nagy, az ínség oly fe-
nyegető, hogy a sújtott lakosok sorsa felkölti  a 
szúnalmnt s felhívja  a segélyt nyújtó kezet. 

Humánizmus és hivatalos kötelesség hárul ugy 
a községi, mint a megyei illetékes hatóságokra. 

Legelőször is könnyíteni kell az adózáson. A 
megye és községek folyamodjanak,  hogy a jégve-
réstől sújtott földek  adóját az 1876. XV. t. cz. 
alapján engedjék el, a kárt szenvedett gazdák sze-
mély kereseti adójának bár egy részét töröljék el. 

Kérni kell továbbá a megyei törvényhatóságot, 
liogy a szegény nép részére az őszön és a jövő 
tavaszon adjon munkát. A zotelaka-libáni ut elké-
szítésének ideje ugy is már rég eltelt a a mult évben 
szünetelt a munka, ebból tehát akkora szakaszt 
kellene felvétetni  az előirányzatba, mely megfelelő 
keresetot biztosithasson. A iniuiszteiiumnál már csak 
ügért te fognak  nelilzslţet gi iditcui; n.crt cz maga 
sürgette a kérdéses útvonal gyorsabb kiépítését. 

A segélynyújtás- és gondosgokodásnak ez a 
mieiniuma kell, hogy legyen, mert mindenki tudhatja, 
hogy a gyergyói községek lakosságának nagyobb 
része vagyontalan, vagy alig van egy-egy darab 
földje  s évi kenyeret részében való aratással és 
csépléssel gyűjti össze, most ettől el van esve, s 
ha más munkát se kap, nkkor az éhínségnek lesz 
oda vetve, vagy a vándorbotot kell a kezébe ven-
nie. Gyors és jótevő intézkedés lesz tehát az illeté-
kes hatóságok feladata.  g 

K Ü L Ö N F É I i É K . 
— Kinevezés anyakönywezetővé. A 

belügyminiszter Simon Balázs gyergyószentmiklósi 
helyettes anyakönyvvezető lemondása folytán  ézen 
állásra Ferenczy Albert volt szolgabírót, jelenleg 
ottani másodjegyzőt nevezte ki. 

— Esküvő. Krippel Mór, a gyergyószent-
miklósi állami erdészeti hivatal erdészgyakornoka 
f.  hó 11-én vezette oltárhoz C s e r g ő Erzsi kis-
asszonyt, Csergő Venczel gyergyószentmiklósi ny. 
telekkönyvvezető kedves leányát. Kisérje szerencse 
frigyüket. 

— Gyász. Csikvármegye házán és Csik-
Szereda városházán gyászlobogó hirdeti mindkét 
hatóság halottját. B o g o s I s t v á n vármegyei és 
városi állatorvos f  hó 14-én hosszas és gyötrelmes 
betegség után meghalt 58 éves korában. Özvegye, 
családja, rokonai, hivataltársai és jó barátjai si-
ratják az elhunytat, ki nemcsak hivatásának élő 
hivatalnok volt, de társadalmi életünkben szolid 
modorával és alkalmazkodni tudó baráti hajla-
mával sok jó indulatot gerjesztett maga iránt. 
Szomorúan kísértük örök nyugalmára f.  bő 10-án 
délután. Temetésén nagy számmal vettek részt 
hivataltársai és barátai. 

— Jegyzőválasztás. Gyergyó Tek élőpa-
takon a községi képviselő-testület f.  hó 15-én 
tartott gyűlésén az üresedésben volt jegyzői ál-
lásra 10 pályázó közül Gál Sándor verebesi ille-
tőségű képesített jegyzőt választotta. Meg kell em-
líteni, hogy a pályázóknak majdnem mindannyinak 
jó, sőt kiváló qualifikácziójuk  volt, egy pedig őt 
félévi  jogi tanulmányt is kimutatott. 

— Primicia. Csikkozmási Orbán Ferencz 
uj áldozár vasárnap, 1896. auguszlu* 9-én mutatá 
be a csik-kozmási ősrégi templomban Ngos Búzás 
Mihály t. kanonok, főesp.  pléb. ur vezetése mel-
lett a Mindenhatónak első zsenge szentmise áldo-
zatát az összes kerületi papság, nagyszámú fiatal 
pap és a vidékről is összejött bivek jelenlétében. 
A megható ünnepélyt nagyban emelte ft.  Bálint 
Lajos csatőszeg—szentsimoni plébános emelkedett 
szellemű primicians szent beszéde, melyben a jó 
pap kötelességeit adva elő, a kath. egyház ellen 
irányuló nehéz küzdelmekben buzgalom, bátorság, 
kitartás, lelkesedésre serkenté Krisztusnak az élet 
küzdő homokára kilépd nj barezosát — Az első 
szentmise-áldozat legmeghatóbb pontját képezi az 
áldás, mint az első áldozat hatásának, a kegyelet, 
a bála és égi szeretetnek első megnyilatkozása, 
melylyel az uj áldozár édes anyját, testvéreit, 
paptársait, rokonait, barátait, s az összes jelen-
lévőket megáldva, mindnyájokra az Isten szent 
kegyelmét és áldását leesdé. Templom után uj ál-
dozár a nagyszáma «ünneplők fldvkiváoatait  fo-
gadta a papi lakban, hol n«gos. Búzás kanonok nr 

megható és lelkesítő szavakban tolmácsolta mind-
nyájuk jó kivánatait. Ezek után ft.  Bardocz Ist-
ván h.-plébános házigazda mintegy 50 terítékű 
gazdag ebéddel várta fel  primicians ur válogatott 
vendégeit. Ebéd alatt az első köszöntőt a primi-1 
cian* mondotta Erdély angyali jóságú főpásztorának 
egészségéért, ki őt pappá szentelte. — Ezután 
a manuductortól elkezdve mindenkinek kijutott 
többszörösen is a szebbnél-szebb köszöntőkből, 
mik között Balló István tanár jól csattanós rig-
mua-versekben köszöntötte primiczians barátját. — 
Köszönet gyanánt emlitem itt, fel  dr. Bálás Endre 
urnák azon kegyeletes adományát, melylyel a mai 
napon (1886. aug. 9.) tíz éve mult, s ugyanitt 
bemutatott első szent miséje emlékeül egy dúsan 
aranyozott, 150 frt  értékű ezüst kelyhet küldött a 
kozmási egyháznak, — melyből primicians ur mi-
sézett elsőnek. Isten fizesse  meg dr. Bálás nrnak 
szép adományát, az uj áldozár urnák pedig adja 
kitartó szent kegyelmét, hogy diadallal harczöl-
hassa meg az élet barczát, mely a divó radikális 
szellem forrongó  napjaiban többszörös sulylya) ne-
hezedik vállaira. Isten velünk ! ő. 

— Tiz éves találkozó. A kolozsvári ke-
reskedelmi akadémiának 1885-86 évben végzett nö-
vendékei megállapodásukhoz képest folyó  év szept-
ember 6-án d. e. II órakor a kolozsvári kereske-
delmi akadémia dísztermében 10 éves találkozóra 
gyűlnek össze. Tisztelettel felhívjuk  pályatársainkat, 
hogy e találkozóra — hivatkozással a szerződésben 
foglalt  kötelezettségre — megjelenni szíveskedjenek. 
Az intéző bizottság nevében .- Ferenczy Gyula a Me-
zőgazdasági bank igazgatója, Roscnberger Mihály máv. 
hivatalnok. 

— Nagyboldogasszony napja. Mária 
menybemenetelének emlékünnepén, e hó 15-én, 
nagyszámú áitatos nép jelent meg a somlyói zárda 
nagy templomában. Az alkalmi szent beszédet 
Kovács Gerő szent-ferenezrendi  áldozár tartotta a 
Mária iránti tisztelet mikénti gyakorlásáról, mely 
szónoki fordulatokban  gazdag beszéd magával ra-
gadta az ünneplő közönséget, főként  azon ré-
szében, hol hazafiúi  föllángolással  emlékezett meg 
azon kötelességekről, melyeket nekünk magya-
roknak hazánk védasszonya és pátronája iránt 
mindenkor tanusitanunk kell. Az ünnepélyes szent 
misét a zárda főnöke  celebrálta fényes  segédlettel, 
mialatt Pitter Anna kisasszony részint soloban, 
részint pedig Pál Sándor paedagogiai hallgató úr-
ral duettben énekeltek gyönyörű alkalmi énekeket 
a közönség osztatlan elismerése mellett. 

— A csiki vasútépitkezési- és élel-
mezési részvénytársaság folyó  évi augusztus 
hó 16-án tartotta rendkívüli közgyűlését, melyben 
a mult évi számadások és a jelenlegi üzletmenet 
terjesztettek elő. Bartha Ignácz nem volt megelé-
gedve az üzleteredménynyel, s az igazgatóságtól 
és felügyelő-bizottságtól  az üzlet befejeztéig  nieg-
tagadandónak javasolta a felmentvényt.  A köz-
gyűlés azonban többek hozzászólása után 371 sza-
vazattal 75 ellenében elvetette Bartha Ignácz in-
dítványát, s az előterjesztett számadást helyben-
hagyta, sz igazgatóság jelentését az üzletmenetről 
tudomásul vette és a felmentvényt  az 1895. évre 
ugy az igazgatóságnak, mint a felügyelő-bizott-
ságnak megadta. Végül a felügyelő-bizottság  tag-
jait megválasztotta és pedig Balázs Dénes, Bocs-
kor Béla, Csiki József  és Fejér Sándor személyében. 

— Székelyfiuk  felvétele  iparos-tanon-
czokul. A kereskedelmi miniszter ismét tanújelét 
adta a székelyek iránt hivatali elődje által meg-
kezdett, s általa folytatott  meleg érdeklődésnek. 
A mult évihez hasonlóan ismét vármegyénkből 10 
székely ifjúnak  nyújtott alkalmat az ipari pályán 
való kiképeztetésre, még pedig állami gyárakban 
és állami felügyelet  mellett. A magyar államvas-
utak miskolczi gépgyárában 6 és a budapesti pá-
lyaudvar északi műhelyében 8 fiúnak  adott fel-
vételre helyet, kiket főispán  ur ő méltósága a 
mult évben beérkezett, de akkor el nem helyez-
hetett pályázók közül kiválasztván, a jövő hó első 
napjaiban fognak  a kijelölt helyekre szállíttatni. 
Ezeken kivül a kereskedelmi- és iparkamara köz-
vetítése folytán  7 ifjú  fog  szintén a közelebbi na-
pokban magán-iparosoknál az ország különböző 
részeiben elhelyeztetni, s az iparkamara költségén 
helyeikre szállíttatni. 

— Pályázati hirdetmény. A kereske-
delmi miniszter a posta- és távirdánál kezelési 
szolgálatra alkalmazandó és a Xl-ik fizetési  osz-
tályban 500 frttól  700 frtig  emelkedő fizetéssel, 
továbbá az 1893. évi IV. t.-cz. által megállapított 
lakbéres illetményekkel javadalmazott posta- és 
távirdai segédtisztek kiképzésére folyó  évi szep-
tember hó 15 étől kezdve hat hónapra terjedő 
gyakorlati tanfolyamokat  uyitott Brassóban és Ma-
rosvásárhelytt. Hallgatókul felvétetnek  : oly fér-
fiak,  kik a gymnasium, reál- vagy polgári iskola 
lV-ik osztályát, vagy ezekkel egyenrangú más is-
kolák megfelelő  osztályait elvégezték; ugyanezen 
iskolai előképzettséggel biró és 18-ik óletévöket 
meghaladott más férfi  jelentkezők, végül ha ilyen 
pályázók kellő számmal nem találkoznak; a fenti 
iskolai előképzettséggel biró, 18-ik életévöket be-
töltött ifjak  is. A felvételre  megkívántatik továbbá 

an»ak igazolása, hogy folyamodó  a) a 35-ik élet-
évét még nem haladta tul; b) magyar állam • 
polgár; c) a magyar, illetve ha horvát-szlavon-
országi illetőségű, a horvát nyelvet szóban és 
írásban teljesen birja; d) fedhetlen  előéletű; e) a 
posta- és távírda szolgálatra testileg is teljesen 
alkalmas, mely körülmény közhatósági orvosi bi-
zonyitványnyal igazolandó. A tanfolyam  hallgatói 
beiratási és tandíj fejében  tiz (10) forintot  köte-
lesek fizetni,  s e dij lefizetése  alól csak az iga-
zolványuyal biró katonai altisztek mentetnek fel. 
A kik ezen tanfolyamba  belépni óhajtanak, hogy 
sajátkezüleg irt születési, orvosi, erkölcsi és isko-
lai bizonyítványokkal kellően felszerelt  kérvé-
nyeiket folyó  év augusztus hó 31-éig és pedig a 
már közszolgálatban állók rendes elöljáróságuk 
utján, a többiek pedig az illető szolgabíró, vagy 
polgármester közvetítésével a fennebb  emiitett és 
a tanfolyam  helyére nézve illetékes posta- és táv-
irda-igazgatóságnál nyújtsák be. 

— Erdőégések. A gyergyói erdőségekben 
nyáron át nem ritkák a nagy tüzek. X  gondatlan 
pásztorok, szénégetők, munkások nem egysze;-
nagy károkat okoznak könnyelmű tűzrakásaikkal 
Az elmúlt tartós, meleg napok alatt is több helyen 
jó hosszasan égtek az erdők, igy az alfalvi-  és 
csomafalvi  határrészleteken, hol jelentékeny kárt 
szenvedti k az erdőtulajdonosok. Ditró határában 
pedig a Tinova égett több napig, bot egy szén-
égető okozta a gyuláit az erdő vágásterületén, 
melyből a mellette levő értékes, ép erdőt, melyet 
a község nem régiben adott el százezer forintért, 
csak nagy fáradtsággal  lehetett megmenteni; a 
tüzeket azonban csak a beállott esőzések oltották 
ki végképpen. 

— Megőrült. Csikmenasági Incze József  né 
szül. Bálint Trézsi öt gyermeke közül négynek az 
utóbbi három év alatt történt elvesztése miatti 
bujában megőrült. Minthogy viselkedése közveszé-
lyessé kezdett válni, gyógykezelés végett a nagy 
szebeni tébolydába való szállítására a belügy-
miniszter engedélye kikéretett. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R B É L A . 

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

KIADÓ- ia LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MARTON. 

If  Y I IÍ T T É R.*) 
Végszó Magysri Károly úrhoz. 

A „Csíki Lipok" legutóbbi számában közzé-
tett válasz nyilatkozatára a következő megjegy-
zéseket leszek bátor tenui: 

Én czikkemben nem állítottam azt, hogy az 
olvasókörben az alapszabályoknak megfelelően 
jártam el; Eöt a választmányhoz beadott iratszám-
ban nyíltan kijelentettem, hogy Magyari, urnák 
tekintettel az alapszabályokra igaza van. Én csak 
annak kijelentésére hivatkoztam, hogy öntől ille-
met tanulni nem akarok. Nyilatkozatommal szem-
ben, tehát önt nem igazolja az a jkvi határozat, 
a melyet válaszának első felében  fel  említ, annál 
is inkább, mert ezen határozat az ön eljárását 
„sem helyesli." Egyéb iránt ezen választmányi 
gyűlésre csak annyit jegyzek meg, hngy ezeu 
ügynek tárgyalására önt odahivatták, engem pedig 
nem, — és ez egyoldalúság. Továbbá: az ott é-
ez ügyben történt erőszakoskodások miatt annak 
érdemes elnöke kénytelen volt sok évig viselt állá 
sáról lemondani. És ez eléggé jellemzi a helyzetet. 

Czikkének második részében elintézetlen dol-
gaimról tesz em'itést; sajnálom, hogy azokat el-
hallgatta. mert ha nyilvánosságra hozta volna, 
akkor •'n is tudnám, hogy mik azok, s önt is ez 
alkalommal felvilágosíthattam  volna az esetleges 
tévedhetésről. 

A sajtóügyi eljárás megindítását örvendete-
sen vészein tudomásul, igy,legalább lesz alkalmam 
állításomat beigazolhatni. És hogy több legyen a 
sajtópör tárgyát képező anyag, egyben fölemlítem 
önnek azon bravourját, melyet f.  1896. évi má-
jus hó 2-án mulatott be Csik-Szentmártonon az 
egyik kereskedésben akkor, midőn oda egy békés 
hazatérő lázárfalvi  ember gyufavásárlás  végett 
betért, s kinek sapkájába — mert ezt le nen> 
vette, — beleköpött, s hozzá még „marha paraszt" 
goromba kifejezésekkel  is illette. Pedig az az 
ember önt soha nem bántotta, s midőn ártatlan-
sága Indatában védekezni próbált, ön megpróbálta 
kidobni a „marha parasztot." S a mig evvel ilyen 
gorombán bánt, addig egy másikat, a kinek törté-
netesen Kossuth-szakálla volt, össze-vissza csókolt 
persze nyilvánosan, ujjongó örömek között. Ugyan-
akk >r néhai Rostás Rupi két törvényes fi-utódaival 
is bruderozott, a kiket végül is elkergetett onnan. 
Természetesen ez alkalommal sem volt ön józan 
állapotban, nem; ennek ellene mondanak a felho-
zott tények. És mondja: 

•) E rovat alatt megjelentekért semmi folclÍBséget 
nem vállal • 
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ilyen tények ntán még lovagias elégtételről is 
mer álmadozni? Látja én csupán az ilyenek 
miatt nem akarok öntől illemet tanúim, mert 
felfogásom  szerint önnek - tekintettel ezen kon-
krét esetekre — nem lehet jogc/.ime arra. liogy 
v a l a k i t illemre taníthasson. Köböl kifolyólag  je-
gyezze meg azt, Ingy az, a ki üvegházban lakik, 
ne dobáljon meg kővel senkit! 

Evvel ezen iigyet e téren részemről én is 
befejezettnek  nyilvánítom, s bármit is irjon ön, 
többé nem válaszolok; múltkori czikke szíves író-
jának tiszteletemet küldve, addig is, mtg az es-
küdtszék előtt szerencsénk lesz találkozhatni. 

Pá! pá! pá! 
Csík-Szent má: ton, 1896. aug. 14. 

Keresztes  Venczel, 
tanító. 

Fogbajban szenvedők figyelmébe! 
Tisztelettel li.zzuk Csik-Szcredn város és vi-

déke fog  bajban és foghiányban  szenvedő miiveit 
közönségének tudomására, hogy egy minden kénye-
leimnél berendezelt, a legkényesebb igényeket 19 
lii-légitú ideiglenes: 

foggyógyászati  termet 
rendeztünk be. 

Ajánljuk magjukat minden fogászatba  vágó 
munkák sikeres elkészítésére, ngymillt : 

Müfogak,  arany, kiintsük, celluloid alapon, rá-
gásra alkalmas, jótállás mellett. 
Mt*» Müfogak  szájpadlás nélkül, a szájban 
semmi kellemetlenséget nem okoz. "91c 

FogtÖmÓS : Arany, eziist, platina, iiveg ós odou-
tolilli anyagokkal, ::iely a fogak  romlását évtizedü-
kig megóvja. 

Foghúzás: Kizé.stelenitéssel minden fájdalom-
okozás nélkül. 

Fogtisztitás: r. fogkö  és a szennyes zöld szin 
gyökeres eltávolítás;-. ártalmas anyagok használata 
nélkiil. 

ltliXUKLKS KOKSZ NAP. 
Tartózkodás szeptember hó 8-ig. 

Dr. Huszár és Wellner, 
specziálistu fogászok. 

Értesítés. 
Van szerencsém értesíteni Csíkmegye közön-

ségét, miszerint G - - y e i e - y 0 - S z e i 2 . t n a . i l c -
l c s o n állandó 

fogorvosi  műtermet 
rendeztem be. 

Készitek müfogakat  és fogsorokat  iny-
lemezzel vagy inylemez nélkül és elvállalok 
bármely, a fogászat  körébe tartozó muukálatot. 

Lakásom: özv. Ferenczy Györgyné 
házában. 

Kendelek és felvételeket  elfogadok  minden 
szombaton d. e. 9 órától d. u. 5-ig. 

dr. Tiltscher Jenő, 
fogorvos,  sperziálista •2 - 5 

Egy kereskedősegéd 
Feuerstein Náthán fűszerkereske-
désébe Csik-Szeredában 4—5 hét 
alatt felvétetik.  Bizonyítványok be-
küldendők és a fizetési  feltételek 

megirandók. 
Sz. 4002—89C. 3—3 

ki. 
Árverési hirdetmény. 

Csík-Madaras község közbirtokosságának 
tulajdonába átment s Csik-Madaras Ií-ik határ-
részében fekvő  „Aszó" nevü erdőrészben 460 kat. 
hold területen a m. kir. erdőhivatal által meg-
ejtett törzsenkénti kiszámlálás és becslés utján a 
40 cmtr. mellmagasság és azon felül  talált mint-
egy 90,800 köbmétert tevő fenyő  haszonfa  eladása 
szándékoltatik. 

Az eladás zárt írásbeli, s egyúttal szóbeli 
árverés mellett fog  történni és pedig Csik-Ma-
daras község hivatalos házánál az 1896. 
évi szeptember hó 10-én d. e. 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló 47,300 frt  becs-
értéknek 10",'0-a bánatpénzül leteundő; még pedig 
a zárt ajánlatot tevők által az árverés megkez-
désére kitűzött batáridő előtt a községi biró, az 
árverezni szándékozók által pedig az árverés meg-
nyitása után a bizottság kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők ugy 
alantirt szolgabírói hivatalnál, mint a községi 
elöljáróságnál, bővebb felvilágosítás  pedig a csík-
szeredai m. kir. erdöhivatalnál szerezhető meg. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csik-Szereda, 1896. julius 18-án. 

Fejér Sándor, 
főszolgabíró. 

Sz. 3 -3 1908/189G. 

Hirdetmény. 
A Gyergyó-Remete község tulajdonát képező 

Fogyeczeli 40 kat. hold területü erdő fáinak 
kihasználása a f.  hó 20-ra kitűzött árverésen ár-
verezők .hiányába:) nem adathatván el, az árvere-
zés megtartására ujabbi határidőül 1896. évi 

szeptember hó 3-ának délelőtti 10 órája 
tüzelik Gyó.-Remete község hivatalos házához ki. 

Ezen erdőben a in. kir. erdőrendezőség kiszá-
mítása szerint 10°.'n leütése után találtatik 3977 
drb 21-30 ctm. átmérőjű 1900 in3, 3798 drb 
31—40 cm. átmérőjű 3700 m3 és 2464 drb 41 — 100 
cm. átmérőjű 5100 m3 kereskedelmi czélra jó, al-
kalmas fenyőfj,  kikiáltási ár 18240 frt,  melyen 
alul eladatni nem fog. 

Az árverezés szóbeli, de szabályszerű Írás-
beli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Árzerezni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
ár 10%-át bánatpénzül készpénzben letenni. A 
vételárból 4000 frt,  az árverezés napjától 15 nap 
alatt, a többi a feltételek  értelmébenni idők és 
részletekben fizetendő 

Egyéb feltételek  Remete község elöljárósá-
gánál a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Község elöljáróság: 
Gy.-llemelén, 1896. julius hó 28. 

Nagy József,  M. Deák Pál, 
biró. jegyző, 

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3"'«"/«, házakra 4 és 
VÎ'.'O, másnemű ingatlanokra 5"/» mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönök, convertálásuknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

parczellázások átvétele. Bir-
tokok, szövetkezeteknek hosz-
szú lefizetési  tartamra el-
adatnak. 3—8 

Magyar Uoyd 
Budapest, Király-utcza 70. sz 

közgazdasági 
vállalat. 

Sz. 3S32-I&96. 
pidg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, bogy a „székely vasutak" czéljaira a 
Csík Szentkirály kézség határában kisajátított in-
gatlanok közül azi.kra né/.ve, melyek lölött a kár-
talanítási ár iránt az egyezség bíróságon kivül 
nem siket ült, a kártalanítási el járást elrendelte, 
annak fogauatositiV.a  végett halál napul 1896. évi 
szeptember hó 7-ik napjának délelőtti 9 
óráját tűzte ki a>on hozzáadással, bogy ezen 
határnapra a kisajátító nevében a m. kir. állam-
vasutak igazgatóságát, a távollevők és ismeretlen 
tarlózkodásuak számára gondnokul kinevezeti, dr. 
Csiky József  ügyvéd, helyi lakost, továbbá a ki-
vonatos kisajátítási összeírásban foglalt  tulajdo-
nosokat, — ugy nemkülönben az összes telek-
könyvi érdekelteket, illetve azok törvényes kép-
viselőit hivatalos felzeten  egyénenkint küíön meg-
idézte. 

Figyelmeztetlek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás felelt  hozandó érdemleges 
bal áiozat hozatalát nem gátolja és bogy az 
egyéni külön értesítésnek elmaradása, vagy a tár-
gyalásról való elmaradás miatt igazolásnak helye 
iiiiirs 1 — 3 

A kir. löi-vényszék üléséből. 
Csík-Szeredán, 1896. évi julius bő 2l-én. 

Jerzsák János, 
h. elnök. 

Wellman Samu, 
jegyző. 

Nyomatott Csik Szerbiában Iftítr,.  Uptnl íjdnno* és kiadó OyBrţvjik.Vi Mirton könyvny.iTnUjáh.tn. 




