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Magyarország a reform  utján. 
Tekintsünk Európa térképére. Szép ha-

zánkat a vén Európa szivén csüngve talál-
juk. Talán ezért érezte meg mindig s adta 
vissza oly élénken ennek valamennyi heve-
sebb dobbanását, lüktetését! Ereit a ineg-
ifjnilás,  a nagyratörekvő lialatlás duzzadó 
árja fesziti.  — Munkától izzadó homlokán 
mégis az öntudatos megfontolás  és előrelá-
tás világa dereng. Egyszóval — a uiagát 
újra és jól berendező s a nagyok közé fel-
küzdeni törekvő, tevékeny és okos ember 
képét mutatja. 

Félig-meddig végzett már igazságügyé-
nek a modern állam követelményei szerinti 
berendezésével. Már nem egy óriási kolos-
sus s egy törpébb vasember kttzd, egymás-
tól jó távoli elhelyezésben, igazságszolgálta-
tásának második fórumán,  hanem tizenegy 
ifjú  óriás ütött tanyát az országnak tizen-
egy, jól kiválasztott pontján, s ezután ezek 
vállaira nehezedik a megosztott teher. Mintha 
csak ezen jelmondatot hangoztatnák az igaz-
ságszolgáltatás nagyfontosságú  ügyére nézve: 
Divide et vinces! Divide et impera! 

S alapos is a remény, a kilátás, hogy 
a kolossális budapesti és kisebb marosvá-
sárhelyi volt. kir. táblák helyébe lépett 11 
uj diadalmasan fog  megküzdeni a feladat 
nehézségével. Igazságszolgáltatásunk eddigi 
mizériáit gyorsan győzi le; a gyors, alapos 
igazságszolgáltatás epedve várt, állandó ural -
mát fogja  meghonosítani. S egyben nemcsak 
a jogi, de az általános művelődési közpon-
tokat is deczcntralizálván, a vidéki városok 
és környékeiben a magasabb kulturszellem-
nek és inteüektualitásnak meghonosodása, 
gyarapodására nézve is üdvösen fognak  hatni 
és közreműködni. 

Ily közeljövőre való kilátással szerény 
magunk is melegen üdvözüljük ezen legújabb 
igazságügyi reformot! 

S hogy e pár szóban vázolt jövő mi-
nél bizonyosabban bekövetkezzék, a reform-
alkotás ezzel befejezettnek  nein tekinthető. 
Az első biróságok és kir. ügyészségek ujra-
Hzcrvczését tárgyazó törvény is ma-lioliiap 
szentesítve van. Nemcsak ezt hangoztatja a 
törvény: — boni veteresz migráte koloni — 
hanem uj vért, erőt önt az országot átfogó 
ezen nagy elsőfokú  organisnuisába az igaz-
ságszolgáltatásnak. Nemcsak a liajtószíjakat 
látja el az ünúrzeteBség s nagyobb hatékony-
ság olajcseppjeivel, hanem itt-ott nem egy 
gyöngének mutatkozó oszlopot, kereket stb. 
egészen ujjal, modern szerkezetűvel cserél 
ki. S előreláthatólag cz év julius elején csak-
nem egészen megújhodva inilitja meg s adja 
át e gépezetet, — minőleges és tnennyile-
gesség tekintetében egyformán  fokozott  te-
vékenységnek, működésnek. 

Ila ezen évben nem is, legalább a 
következőben a peijogi reformok  is bizony -
nyára be fognak  következni. Mert csak igy 
s ezáltal lesz a magyar igazságszolgáltatás 
a hatalmasan fölpezsdlllt  állami s népélet 
és az ujabb kor követelményeinek, vívmá-
nyainak megfelelően  újra szervezve. Igy 
lesz a magyar justitia az ország, az állam-
nak szilárd és biztos alapja; a népek bol-
dogulásának állandóan táplá''» forrása. 

A justitián mint az országok szilárd fun-
daiiicntomáii már is serényen foly  tovább 
egy másik, nein csekélyebb, sőt állami és 
nemzeti életünk tekintetében talán az emlí-
tettnél is sokkal nagyobb fontosságit  és je-
lentőségű ujraszervezési munkálat. 

Ertjük a megyei közigazgatás államo-
sításának, újjászervezésének nehéz és n.ugy-
teijedelmü munkálatát. 

A mily méltóságteljes csendben készült 
el az igazságszolgáltatásnak jelzett, részben 
újraszervezése, épp oly zajosan megy ez 
utóbbi, — azaz — jobban mondva — az 

országnak csaknem minden részét bejáró, 
átható és mozgalomba hozó zaj követi ezt. 

Megyék, városok és járások népgyülé-
seznek, hogy ha nein is hathatós, de leg-
alább minél liallhatóbb plcbiszcitumot gya-
koroljanak. S e harsogó zajból, meglehetősen 
hatalmas harsogásban tör elő a régi me-
gyére csaknem általánosan kiáltott „feszitsd 
meg! feszitsd  meg!" stentori hangú kiáltás. 

Sokak véleménye szerint a régi me-
gye még fénykorában  sem volt általánosan 
kedvelt és népszerű. Annálkevésbbé lelke-
sülhetni manapság érte. S ha igen is, ez 
csak amolyan mondva, csinált és mestersége-
sen szitotUelkesedés. Éppen olyan, a milyen 
volt Krisztus evangéliumával szemben a po-
gányság dohosodó maradványaihoz való ra-
gaszkodás. Mert leteltek már azon idők, mi-
dőn a gazdálkodás és más mag&nfoglalkozás, 
a hivataloskodással, az ország s a megye 
ügyeinek intézésével szépen összefért.  A mo-
dern élet viszonyai a férfi  egész erejét ve-
szik igénybe, ha tisztességgel exislálni akar. 
Másfelől  a hivataloskodás, a közdolgok in-
tézése is az egész embert, minden ereje- és 
tehetségével, idejével annyira követeli, hogy 
a ki mindkettőnek, 'mint ez régebben lehe-
tett, eleget, kivárnia tenni, csakhamar be kell 
látnia, hogy önmagát is, a közt is érzéke-
nyen károsítja, csalja. S ki a régi megye 
mellett lelkesül, — e tudatos kárositás ér-
dekében is ténykedőnek sokak által tekin-
tetik. 

Az államosítás hivei őszintén kiván-
ják , hogy a kicsinyes önérdekek és 
a meglevő megyét meg nem levő jó tulaj-
donságokkal feleziezomázó  álokoskodások és 
ál bölcselkedések. — a megyei közigazga-
tásnak már is simára taposott útjából félre-
tétessenek, — Kivánják, hogy jöjjön egy 
olyanszerii javulás és haladás ezen a téren is, 
a milyent az egykor szintén megyei volt biró-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A v é l e t l e n . 

EREDETI TÁRCZA. 

Rozoga bútorok, ódon, penészes irományuk 
közt ül Zsenilyés Elemér ur. Külsője nem mond-
ható épp igénytelennek ; hosszú hajat hord, hogy 
ne látszassék meg rajta, hogy csak díjnok, aki 
aktákat körmöl silány napidíjért, — hanem hogy 
b u l i u l költői láug is honol keblében, mely elvigasz-
talja gyomra üressége fölött 

De ha igazságosak akarunk lenni, meg is 
illeti ut a hosszú haj, mert azonkiv&l, bogy verse-
ket ir, azokat meg is zenésiti. 

Oh azok a versek mind megannyi visszhangja 
a felkorbácsolt  vihardulta mély szivfájdalinaiuak. 

Ma szokatlan jó kedve van, szemei fénylenek. 
Wcziedöi elsimulnak, s talán még mosolyog is. 
Valamit mormognak ajkai. 

Hallgassak csak mit? 
— Tehát végre! Oh gondoltam, nem, tudtam, 

h°gy így lesz. Magánosan élni, elhagyatva, elta-
szítva mindenkitől, brr! Mily iszonya. Mily jó, 

édes lesz a fárasztó  muuka után keblén ki-
pihenni magamat. Úgy tűnik fel,  mint egy álom, 
Ptdíg nem álmodtam, itt a hirdetést Szőke . 

gyönyörű lehet . . kék szem . . . mily el-
őadó ! S itt van a levél I „Holnap, délután 6 
6r*W a ligetben a 110. száron széken várja Bu-

Ott leszek, elibe borulok s boldoggá teszem. • 

Két ifjat  látank a nagy-utezán szemközt 
menni. Mosolyog mindenik. 

— Mi az, hogy oly jó kedved van ma, Pista ? 
— szól az egyik. 

— Hogyne volua, — felel  a másik, egy de-
rék, csinos arczu fiatal  ember, kinek érd kes ar-
czát növelte a még szökőfélben  levő kicsiny, pürge, 
fekete  bajsza. Képzeld, — folytatá  — tegnap egy 
érdekes hirdetést olvastam a lapban, igy hangzik * 

„Kinek tetszik az ibolya, 
Kinek kedveltje a barna? 
Az írjon Ibolyának." 
— Gondolhatod, barátom, hogy tetszik az 

iboly.i, de a barna lányka sem megvetendő virág, 
holló fttrttel,  bogár szemmel. 

— Na na, egészen neki hevülsz. 
— De várj, — beszél l'ista tovább — még 

nem végeztem be. Éu ott a kávéházban rögtön 
megírtam a levelet s siettem vele a főpostára, 
hol föladtam  az „Ibolya kertésze" czim alatt poste 
restante czim alatt. A kicsiből meg ugyancsak ki 
látszik, hogy jó menyecske válik, mert ma már 
megkaptam a választ, s holnapra a ligetben ren-
dez-vous-nk lesz. 

— Hát ennyire megváltoztál ? Azelőtt szőke 
nélkül még a menyországot sem képzelted, s benne 
Margitod volt Istened. 

— Ne költsd fel  emlékét — mondá Pista, 
hirtelen elkomolyodva, — mert fáj.  0, mint mondta, 

rám nézve meghalt, s bár feledni  nem tudom, de 
hátha a barna ki veri fejemből 

— Szervusz, sietnem kell, sok .szerencsét! 
— Isten veled 1 

• 

Egy csinos, szőke lányka keres helyet a vá-
rosligeti padsorban. Arcza, mintha mély bánat, 
volna lelkében, sáppadt s piczi száját a pad meg-
pillantására összébb húzza, mintha mosolyra akaíná 
vonni. 

Keblén csiuosan összeállított bnzavirágcsok-
n>t visel. Megnézi óráját, nyugtalanul tekint hói 
jobbra, hol balra, majd egy kis levélkét vesz elő 
kebléből s párszor figyelmesen  átolvassa. 

— Már itt kellene lennie, — susogja fé-
lénken. 

Hirtelen léptek zqa riasztja föl,  alig jut ideje 
a levélkét elrejtenie. Fölemeli kedves fejecskéjét, 
egy pillanat alatt pír borítja el halavány arczát, 
s mintha hirtelen valami jutott volna eszébe, fel-
szökken helyéből, de egy gyöngéd kéz érintésére 
összerezzen s meglepetve áll meg. 

— Margit ! — szólt Pista, a ki e változást 
előidézte s a kit már ismerünk. 

— Kérem, engedje hogy távozzam, esz.i.< n 
dolgot miveltem, — mond a lány. 

— Hogyan, te távozni akarsz? Félsz talán, 
hogy ismét vallomásaimmal terhellek? Jó, nem 
teszem! Csak marad) Pár perczig, hogy melletted 
lehessek, hogy égi szemeidbe nézhessek . . . 

— Hallgasson kérem, valaki jön . . . 
Pista egy pillanatig mintegy dermedve áll 
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ságok államosítása s illetve a kinevezés rend-
szerével kapcsolatos 1871. évi szervezése már 
is meghozott, hogy jöjjön el ezzel kapcsola-
tosan a közszabadság, önkormányzat s az ad-
minisztraczió részrehajtatlanságának, szilárd-
ságának és tisztaságának érdekeit biztosító 
nélktllözhetlen garantiáját képező köz -
i g a z g a t á s i b í r ó s á g s z e r v e z é s e 
i s, mely után valóban — buzgó imádság 
epedez százezrek ajkain. 

P o l i t i k a i mozgalmak. 
A képviselőház közigazgatási bizottságiból. 

A közigazgatási bizottság május 4-én tartott ülé-
sében letárgyalta a vármegyei közigazgatási bi-
zottságok szakosztályairól, a választott tagoknak 
a szakosztályokba való beosztásáról, a pénzügyi 
szakközegekről s a teljes ülés hatásköréről szóló 
szakaszokat. — A májas hó 5-én tartott ülésben 
a szakosztályok hatásköréről szóló szakaszokat 
tárgyalták s néhány lényegtelenebb módosítással 
azokat el is fogadták.  — A május 6-án tartott 
ülésben a részletes tárgyalást befejezték  és meg-
kezdték a függőben  maradt kérdések elintézését. 
Ezen ülésben nyújtotta be Apponyi Albert gr. a 
fegyelmi  jogról szóló indítványát, melynek sokszo-
rosítását és a bízottsági tagok közt való szétosz-
tását határozták el. A függőben  maradt kérdések 
közül először a főispáni  kvalitikacziót állapították 
meg a következőkép: 28 éves életkor, az 1883. 
I. tcz. 3 §-a által előirt képzettség s a közigaz-
gatás terén való 3 évi előzetes működés. Ez után 
megállapították a tisztviselők rokonsági összeíér-
hetlenségét. E szerint az alispán a szolgabirák-
kal, pénzügyigazgatóval, számvevőségi főnökkel 
a szolgabirák az alszolgabirákkal, a pénzügyigaz-
gató a számvevőségi főnökkel,  a pénztárnok az 
ellenőrrel nem állhatnak sem fel,  sem lemenő ro-
konságban, sem elsőizi oldalrokonságban vagy só-
gorságban, sem pedig örökbe fogadó  szülői vagy 
örökbe fogadott  gyermeki viszonyban. — A május 
8-án tartott ülésben a képviselőválasztási elnökök 
választására, az ujonczállitó bizottság megalakítá-
sára és a közgyűlés tagjainak felelősségére  vo-
natkozó szakaszok intéztettek el. Kz után Szapáry 
Gyula miniszterelnök ismertette a kormány elveit 
a közigazgatási bíráskodás ügyében. A bizottság 
elhatározta, hogy a miniszterelnök előterjesztését 
egész terjedelmeben felveszi  jelentésébe. Végül a 
miniszterelnök előterjesztette á vármegyei közigaz-
gatás jövőbeli költségeiről összeállított kimutatást, 
r szerint a költségtöbblet: 1.042,651 forintban 
van kitüntetve. 

A közigazgatási bizottság május 9-én tartott 
ülésében némaly függőben  maradt kérdések letár-
gyalásával tanácskozásait a törvényjavaslat felett 
befejezte  s a bizotság jelentését a hétfőn  tartott 
ülésben hitelesítették. 

A főrendiház  ülése. A főrendiház  Vay Miklós 
báró elnöklete alatt május hó 8-án délelőtt ülést 
tartott. Az ülés elején elnök l'ásztély János 
munkácsi püspök és gróf  Andrássy Manó elhuny-
táról emlékezett meg. Kz után elfogadták  a te-
l e k k ö n y v i b e t é t e k s z e r k e s z t é -
s é r ő l szóló javaslatot. Nyomban rá megkezdették 
a b i r ó i és ü g y é s z i s z e r v e z e t mó-
dosításáról szóló javaslat tárgyalását s azt S z a-
b ó Miklós, Z i c h y Nándor és S z i l á g y i 

aztán a keblére tűzött ibolyát hirtelen letépve 
igyekezik zavarán erőt venni. 

Egy éltes asszonyság jött feléjük,  keblén egy 
csokor ibolyával. 

— Jó napot, — szól sipitó hangon — sza-
badna kérnem egy kis helyet, ha nem tévedek ez 
a 110. számú szék? 

— I—igen, — felel  akadozva l'ista, — csak 
tessék leülni, mi ngyis eltávozunk innen. 

— Köszönöm. 
— Jöjj, édes Margitom — súgja az ifjú  a 

lánykának — nézd, ott a közel levő padon, ott a 
fűz  alatt, mily jó hely kínálkozik. 

Eltávoztak a harmadik padra s ott leültek. 
— Mond — kezdé Pista, — miért idegen-

kedő! úgy tőlem, miért kerülsz? Hiszen tndom, 
hogy szeretsz. 

— Anyám akarta igy. 
— Anyád akarta igy? Mi okból? Nem tet-

tem-e meg mindent, mit óhajtott? Nem voltam 
ugyan oly gazdag, mint e milyennek lányát adni 
akarta. Miért ne lehelnénk egymáséi ?Mégegyszer 
megpróbálom, megkérem térdre borulva s enged-
nie kell! Megtudom keresni kenyeremet s téged 
boldogítani. 

— Már késői 
— Késő, miért mondod, hogy késő. Nem 

vagy talán az én Margitom, nem vagyok már, 
mint azt mondád egykor, szived fele? 

— Már késő, — ismétlé a lány — anyám 
meghalt 

— De hát még szeretsz? — szól Pista szen-

Dezső felszólalásai  után általánosságban és rész-
leteiben is elfogadták. 

Leköszönt főispán.  Gróf  Bethlen Gábor, 
Nagy- és Kisküköllő-vármegyék főispánja  állásától 
„hü és buzgó szolgálatainak elismerése, mellett" 
saját kérelmére felmentetett. 

Az utolaó ülésszak. A mint megbízható ér-
tesítések nyomán irják : az országgyűlés jelen 
időszakát még a pünkösdi ünnepek előtt királyi 
leirattal befejezik  és az uj ülésszakot nyomban 
megnyitják. A ház külöuböző bizottságai 2—3 
nap alatt megalakulnak s az után megkezdik a 
közigazgatási törvényjavaslat tárgyalását. 

A kúriai bíráskodásról és némely választási 
visszaélésekről szóló törvényjavaslat végleges szö-
vegezése az igazságügyminiszteriumban elkészült. 
A törvényjavaslatot valószínűleg még e hóban be 
fogják  nyújtani a képviselőházhoz. 

A ktflesönre  szorul lak érdekében. 
Tapasztalati tény, hogy egy pár évtized óta 

a patentirozott tőkeszabadság a szabadj uzsora 
üzelmeiben a közgazdasági élet veszedelmévé nőtte 
ki magát. 

Pénzügyi törvényeink ugyan nagyjában in-
tézkednek a tökének túlkapásai és a túlhajtott 
nyereségvágygyal űzhető visszaélések ellen, — de 
azért még mindig akadnak csaknem mindeu köz-
ségben egyes birvágytól égő lelkek, kik habár 
kicsinyben, de kicsiny körükhöz és az áldozatul 
megkaparitottak silány anyagi viszonyaihoz képest 
mondhatnók, hogy valóságos átkai és kiszipolyo-
zol a rájok szorult szegény népnek. 

Akadnak élelmes lelkek, kik 1—2—6 hóra 
10—20—30 frtot  stb. havi 1—2—6 frt  stb. °/0-os 
kamatokra kamatoztatnak, és akadnak oly rövid-
látó s ebben a rengeteg nagy uzsorára nem gon-
doló megszorult együgyü emberek, akik ily könnyű 
szerrel hozzájutható méregdrága pénzen sietnek 
pillanatnyi nyomoraikon segíteni. Ezen speculatio 
sem a kölcsönzőre, sem a kölcsönvevöre nézve a 
kikölcsönzés pillanatában nem látszik nagynak éa 
veszedelmesnek, hisz az csak rövid időtartamra 
történik. De e rövid idő kevés kivétellel rendesen 
3—4 évet szokott jelenteni s igen sokszor perre 
szolgál anyagul. — Úgyis van pld. 10 forint  után 
kikötött 1 frt  havi kamat igen kicsinynek látszik 
(1 frt  után 10 kr.), csakhogy ez egy évre 12 fo-
rintot s a tökével együtt az év végén 22 forintot 
tesz ki, vagyis csak l20°/0-ot. Ismerünk esetet rá, 
hogy 25 frt  négy évi kamatos kamataival össze-
gezve négy év multán beperesittetvén, a szegény 
kölcsönvevőnek a perköltségekkel együt közel 
200 frtjába  került. 

Kötelességet vélünk tehát teljesíteni, midőn 
ezeu ma is lappangó s éppen e sorok írására kö-
zeli anyagot nyújtó uzsoraüzelmekre azon jobbak 
figyelmét,  kik közül mégis egyik-másik e méreg-
drága kölcsönök kiadásánál vagy miut kötelez-
vényiró, vagy mint tanú jelen szokott lenni, — itt 
felhivni  arra, hogy az ilyeneket elnézve bűnrésze-
sévé lesznek a lelketlen uzsora-íízelemnek. 

vedélyes hangon, kinek kérő tekintetével kísér t 
szavaira a leány nem felelhetett,  mert a közelből 
beszélgetés ütötte meg füleiket,  s a hangról ítélve, 
a beszélgetők egyikében azonnal az előbb emiitett 
ibolyás asszonyságéra, a másikban Zsemlyés úréra 
ismerünk. 

— Hát uram! — kiabál az asszonyság, — 
mondja meg nyíltan! szeret-e engem vagy nem? 
Na? Az Ön kisasszonya, a búzavirág jellel, már 
úgyis megszökött egy fiatal  ember karján. Most 
már mondja mi lesz? Ne áruljon zsákban macs-
kát 1 Csak mondja ki! Ne nyeljen olyan na-
gyokat ! 

— De kedves nénémasz . kisasszony, hát 
mit mondjak — tördelé Zsemlés ur remegve. De 
hát izé . . . kegyed . . . mást is várt. 

— Semmi mentség 1 Ha mást vártam, nem 
jött; önt nem vártam, minek jött? Még egyszer 
kérdem: szeret-e vagy nem? 

— Igen . . szerellek! nyögé Zsemlyés ur. 
— Szeretlek, — susogá Margit, Pista nyaka 

köré fonva  karjait. 
— Mily jó, hogy oly korán jöttem, — szól 

Pista, csókot nyomva kedvese ajkára. 
— Miért nem vesztem otthon, — szónokol 

Zsemlyés nr. 
* 

A szép holdvilágos estén a két nem messze 
fekvő  padról két pár kel fel  s a susogó fák  alatt 
ellenkező irányban sétálnak haza, hogy álmodjanak 
jövő boldogságukról. 

Piai. 

Az ilyeneket a mai nehéz tannzási eljárás 
mellett törvényes úton alig lehet utolérni, lelkiis-
mereti kérdést pedig ezen elanyagiasodott 'lelkek 
a dologból — a mi a szánszándékos ,megrablás-
nál, csalás és lopásnál nem kisebb tény — nem 
szoktak csinálni. 

Tagadhatatlanul ezen, csaknem minden köz-
ségben lappangó uzsora-üzérkedésnek egyik oka 
abban rejlik, hogy kölcsönre szoruló népünk egy 
része fél  a pontosságtól, mellyel pld. megyei pénz-
intézeteinknél a részleteket fizetni  kell, részint a 
kezesek már számtalan ízben rászedetvén, nehe-
zen kap pld. a takarékpénztárak által is elfogad-
ható kezeseket, részint sok utánjárás, kezes kere-
sés, bemutatás és többnyire a telekkönyvi bizto-
sítással járó fáradtságot  és költségeket nagyon 
terhernek tartja. 

Hogy a pénzintézeteket a visszaélések meg-
tanították a jogosult óvatosságra, az tény, de a 
mi a helyi takarékpénztárunkat összevetve más 
vidéki takarékpénztárak kamatlábjával és kezelési 
költségeivel, csakugyan kifejezést  kell itt egész 
tisztelettel adnunk annak, hogy a szép és magasz-
tos eszmét tekintve, melyet népünk és vidékünk 
közgazdasági viszonyainak emelésében megtestesí-
teni hivatva van, — bizony egy kissé drága és 
költséges. Mi a mai nehéz és nyomott közgazda-
ságiviszonyok között ha a takarékpénztárak csak-
ugyan nem a részvényesek osztalékának öregbítése 
a czélja, — mint hisszük, hogy nem az, — akkor 
a gyakori váltóújitásokkal járó tetemes költségek 
mellett a 8°/u-os kamatlábot is magasnak és ter-
helőnek tartjuk. Mi azon jó híszemben vagyunk, 
hogy ha a részvénytakarékpénztár illetékes fak-
torai a kellő óvintézkedések mellett hozzáférhe-
tőbbé tennék a rászoruló népre a pénzhez jutást, 
a gyakoribb forgalom  pótolná a ka:natláb és 
kezelési költségek alább szállításánál esetleg 

jelentkező hiányt és különbséget, de ezzel soka-
kat megmentene ama érintett lappangó és lelket-
len uzsoraüzelmek veszedelmétől és jobban meg-
közelítené kitűzött czélját: népünk közgazdasági 
állapotának emelését. 

Nem mondjuk, hogy a főleg  erkölcsi és kellő 
anyagi garancziával nem biró pénzkeresőknek, 
kiknek talán éppen a pénz kezökben fegyver  és 
önéletük ellen irányuló kés lenne — okvetlen pénzt 
adjanak, de ha a takarékpénztári kezelőség olyan 
egyénekből van beállítva, kik a vidéket is teljesen 
és apróra ismerik, — a hozzáférhetőség  nagyon 
sokat nyer. 

Igy van ez minden vidéki jobb Uirnévnek 
örvendő takarékpénztárnál is. Jámerjük, hogy az 
idegen hitelszövetkezetek botrányos szédelgései 
által hány jóravaló családot juttattak már egyes 
erkölcsileg teljesen elzüllött s majd elbukott pénz-
manipnlánsok és ágensek miatt tönkre különböző 
czimeken és ígéretek útján rászedvén őket. 

Vérünk és fajunk  erösbitésére szolgálunk, 
ha csak egyetlen atyánkfiát  és családot megmen-
tettünk szilárd és szükségeikben itthon készséggel 
segélytnyujtó pénzintézeteink által ama szédelgők 
kísérletezéseitől. Felszólaltunk, mert ez is társa-
dalmunknak oly betegsége, mely testünkön élődve, 
akadályozza társadalmi életünk egységes vérke-
ringését. V,  | 

E G Y L E T I É L E T . 
Tanltóegylsti gyűlés. 

Gyó-Ditró, 1891. ápril 30. 
Tekintetes Szerkesztő nr! 

A gyergyói rk. tanító-egylet f.  évi ápril hó 
29-én Gyó-Tekerőpatakon tartá évi harmados tk-
vaszi közügyülését. Jelen volt a kerület köztiszte-
letben álló föesperese  és egyházkerületi tanfel-
ügyelője, az egylet tiszteletbeli elnöke, mélt. Both 
Ferencz ur, és 53 egyleti tag. Kedvezd benyo-
mást tett az, hogy a tanítónők és a szerzetes-ta-
nítók csaknem teljes számban ott voltak, de fel-
tűnt a plébános-iskolaigazgatók szokatlan számú 
távolmaradása. Egy-kettőt egyházi teendők aka-
dályozhattak a megjelenésből, de a többség honn-
maradása, a mint látjuk — sajnos — azon körül-
ményre vihető vissza, mert az egylet a szabály-
revizió alkalmával a mult gyűlésen nem adta ftl 
azon sok küzdelemmel megszerzett jogát, hogy 
szabadon választhassa elnökét, mint azt a kerü-
leti papság egyrésze „a fóesperes  természetes el-
nökségével" óhajtotta volna. Egyébként azt hisz-
szük, hogy a némelyeknél észrevehető érzékeny-
kedés az idővel elmnlik és a nagytekintélyű ke-
rületi papságot már a következő gyttléaop lest 
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szerencsénk — mint eddig — ismét sorainkban 
látni. 

A közgyűlés lefolyása  az alábbiak szerint 
történt. 

9 órakor a tagúk szentmisét hallgattak a 
gyermeksereg kíséretében. 10-ig a helyi tanitók 
tartottak gyakorlati tanítást, melynek bevégzésé-
vel Both Ferencz tiszteletbeli és Hochschild Lajos 
rendes elnök elfoglalták  a/ elnöki emelvényt. — 
Utóbbi magvas és szép beszéddel nyitotta meg a 
gyűlést. (Térszűke miatt nem közölhetjük.) 

A tagok figyelemmel  hallgatták a szép meg-
nyitót, melyet az előadás melegsége és az előadó 
személyisége csak emelt s egyhangúlag hozzájá-
rultak a tiszteletbeli elnök azon indítványához, 
hogy a beszéd egész terjedelmében a jkönyvhez 
csatoltassék. 

Némely helyreigazítások után a mult gyűlés 
jegyzökönyve hitelesittetvén, a tartott gyakorlati 
tanítások megbirálása jött szőnyegre s ennek rend-
jén ifj.  Forika Ágoston és Horváth István taní-
tása dicséretesen sikerült és sikerültnek jelente-
tett ki elnök által. 

| A bírálatokkal kapcsolatosan liuzás I, in-
dítványára a gyűlés örömének és köszönetének 
adott kifejezést  Gyú-Tekeröpatak azon áldozat-
készsége iránt, melylyel a tan- és nevelésügy ér-
dekében egy díszes, palotaszerü iskola-épületet 
emelt s azt kellőleg fölszerelve  átadta czéljának, 
nemcsak, sőt a plébános és iskolaszék közbenjá-
rására „Római katholikns iskola" név alatt telek-
könyviig is biztosította. — Ez érzelmek jegyző-
könyvi kivonatban Gyótekeröpatak nemes elöljá-
róságának és képviseletének tudomására hozatni 
h&tároztattak. 

A faiskola  szemléletére kiküldött bizottság 
jelentése kapcsán Ferenczi Károly plébános azon 
észrevételének adott kifejezést,  hogy e kerületben 
a napokban tett egy körútja alkalmával két fa-
iskolánál a pondróleveleket még mind a gályákon 
látta. A faiskolakezelö  egyleti tagok figyelmét  fel-
hívja e törvényellenes és káros körülmény elhá-
rítására már csak a jó példaadásért is. A fel-
szólalást helyeslőleg vette és illető tagok figyel-
mébe ajánlotta a gyűlés. 

A folyó  év augusztus havában Budapesten 
tartani tervezett országos katliolikus tanitógyülés 
elükészitübizottságának dr. Koinlóssy Ferencz el-
nök és Oyürky Á. jegyző által megküldött felhí-
vásra felolvasás  és többek hozzászólása után el-
fogadtatott  Köllő János iudítváuyára s igy hatá-
rozattá emeltetett, hogy „a gyergyói rk. tanító-
egylet közgyűlése nagy örömmel veszi, fogadja  az 
elükészitöbizottság felhívását;  a uagygyülés esz-
méjét helyesli, melegen üdvözli és egyletünk fő-
védnökétől, a püspöktől kikérendő és nyerendő 
engedély és utasítás vétele esetén az országos 
katliolikus nagygyűlésben — hivatalosan is — 
készséggel részt vesz." 

Ezzel a gyűlés, igen helyesen kimondta azt 
is, hogy nem tart azokkal, kik — akár egyetemes, 
akár katholikns országos tauitógyülesröl legyen 
szó — folyton  csak „várakozó állást" határoz-
nak s mig hiába várják a sült galamb megrepü-
lését, de sem a tanügynek, sem a unitóságnak 
nem használnak, addig másfelől  a mindnyájunk 
ü̂ yét és érdekét fölkaroló  és kezdeményező tér-
tiak lelkesedését is miutegy lehűtik vesztegléseik-
kel, részvétlenségükkel. _ 

A szabálytervezet folytatólagos  tárgyalása 
a jövő gyűlésre halasztatott. 

Az orbai járás tanitókörének átiratát, mely-
ben a mindkét szemevilágának elvesztése miatt 
M lesen munkaképtelenné lett Pál Sámuel volt 
gyóal falvi  felsőnépiskolai  itju tanító részére kö-
nyöradományokat kér nevezett kör elnöksége, — 
megindulással vette a gyűlés s azt határozta, hogy 
a gyüjtőivet tagjai között községenkint körözteti, 
a a begyülendő összegeket Imets János gyóalfalvi 
felsőnépiskolái  igazgató utján szerencsétlen volt-
egyleti tagtársunknak megküldi. 

A gyószárhegyi, újfalvi  és gyószentmiklósí 
Önképzőkörök jelentését örvendetesen vette tudo-
másul a gyűlés s a jelentéssel késlekedőket azok 
példájára utalta. 

A gyergyószentmiklósi önképzőkör a jelentés 
rendén azon kérdést hozta a gyűlés elé: „vájjon 
szükéges-e, illetve helyesebb-e az egyes betűk ta-
nításánál a leirt jegynek csnpán a hangját is-
mertetni meg s a betű nevét később, midőn az 
„abc* tanítására kerül a sor, vagy az helyesebb, 
Ím a tanulók előtt a hang jegyét betűnek nevez-

zűk s megismertetjük ugyanakkor hangját is, ne-
vét is. 

Élénk, sőt heves vita fejlődött  ki a kérdés 
fölött.  Az előcsatározást a szentmiklósiak kezdték 
neki készülten. Előbbi álláspontot Ferenczi Balázs 
és Hozó Pál, utóbbit Simon Ádám és Sántha Al-
bert képviselték és védelmezték elszántan. Mind-
két fél  kapott támogatókat, Józsa S., Kaitár I. s 
többen beleszóltak a vitába. Végre is több oldalú 
megvitatás ntán és különösen tekintve azt, hogy 
a betű nevének korai ismertetése a kezdő tanuló-
kat összezavarná és a silabizálás rendszerébe te-
relné át, a mi a sikert koczkáztatná; továbbá, 
mert a törvény előre a gépies olvasást szabja 
meg, mi a betű nevének ismeretét nem szükségli , 
s végül mert az első tanév végén, sőt a második 
elején — itt a nyelvtan utján — sem késő a be-
tűk nevének megismerése: a gyűlés többsége a 
a hangnak és a jegyeknek megismertetése mellett, 
nyilatkozott, a kötelező határozat hozatalát mel-
lőzvén elnök javaslatára. 

Ferenczi Károly beterjesztette a b. e. Boga 
Bálint síremlékére adakozók névsorát s minthogy 
a begyült összeg a költségeket teljesen nem fe-
dezte, 1 írt 60 krt. e czélra a gyűlés egyletünk 
pénztárából kiutalt, megkérvén az elnökséget arra 
is, hogy adakozók névjegyzékét nyilvános nyugtá-
zás czéljáb'ól hirlapilag közölje. 

Tizenegy tag kérése folytán  kimondatott, 
hogy a gyűlés f.  év aug. 20. és szept. J-je közt 
Borszéken tartassék. 

Végül elnök bejelenté, hogy a topliezai gyű-
lés alkalmával Urmánczy János 20 frttal  alapító 
tagnak, Karácsoni Jeuő, Popescu János, Fejéi-
József,  Giacomuzzi Vigillo, Kolbász József,  Gia-
comnzzi Tita urak egyletünk tagjainak jelentkez-
tek és szóló kezére személyenként átadták, kéri 
nevezett tanügybarátokat a tagok sorába iktatni. 
A gyűlés örömmel veszi a jelentést s lelkesen 
éljenzé a belépőket és az elnököt, ki kisebb kebli 
ügyek elintézése után a tanácskozást bezárta. 

Gyűlés után az iskolaépület dísztermében 
közepéd volt, melyen ízletes és gazdag étkeket 
szolgáltatott az e fáragtságos  teendőre megnyert 
Benedek Ferenczné urnö. 

Czigányzene, dal és magvas tósztok mellett 
vidám órakat töltöttek együtt s kellemes elmék-
kel távozék haza ki-ki az est beállta előtt és 
alatt, otthon folytatandó  a félbeszakított  munkát 
oly odaadással, uiínt napszámosaitól elvárja a haza. 

űs. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Nyugdíjazás. Gál Elek csíkszeredai kir. 

törvényszéki oiró f.  hó 'J-én legfelsőül»  elhatározás 
lölyán nyugdíjba helyeztetett. — Az érdemes biró 
ur legutolso tagja volt a csíkszeredai kir. tórvény-
szék azon tagjainak, kik a megyei törvényszékek-
től vétettek voit at a törvéuyszeKek szervezésekor, 
s most, hogy 23 évi szolgalata utan nyugdíjazva 
lelt, szenieiyébcíi távozott a megyei törvényszék-
nek utolsó tagja is. Mint halijuK a távozó biró 
nr helye a közelebbről betöltött kei oirúi állasra 
pályázók közül ujabb pályázati lurdetes közzété-
tele nélkül fog  betöltetni, mi által a törvényszék 
személyzete teljesen kiegészíttetik. 

— A csiki szekely vasút ügye ismét egy lé-
péssel haladt a uiegvaiosulas felé.  A kereskedelmi 
miniszter ugyanis eiiogadu Csikmegye tvlwiosagi 
bizottsága aital az apui hó l'J-én tartott gyűlés-
ből (elterjesztett pótköltségvetést, melynek fede-
zeti rovataüa vasútépítési czélra 5u évig 2900U 
frt  évenkénti államsegély vétetett föl.  A miniszter 
végleges határozata a közel jövőben várható. 

— Vásári tolvajkodás. Az országos vásárok-
ra az úgynevezeti soKadalinakra sokan felgyűlnek 
olyanok is, a kik pénz nélkül szeretnek vásárolni. 
Egész bandák, szövetkezetek alakulnak az ilyen 
juiauyos üzlet végrehajtására. E hó tí-an a varu-
sunkban megtartott országos vasár alkalmával 
egy ilyen oiusó vásárliat szerző uandauak két 
tagja került hurokra Tauczos Mui.ily es Tauczos 
Miualyué csikszeni királyi iaM>soK's/.euieiyéueu, ki-
ket miut ismert pui-szoiiakat a szeunuies csendőr-
ség figyelemmel  kisen e* teueu eivén, letartóz-
tatott. A náluk taia.i targyaknak nein tudván 
urát adni: ök a dutyiba a lopott u.rgyak pedig a 
kir. törvényszéknél nelyezieiiek el. — lienielhetö, 
hogy az elfogultak  révén a loivajoandauak többi 
tagjai is kikerülnek. 

— Aranylakodalom. Megható és ritka csa-
ládi ünnepély volt tolyó hó tí-án Csík-Tusnádon. 
Odavaló idősb Bartha Albert és neje Korody Bor-
bála tartották 60 éves évtordulojat annak, hogy 
egymásnak örök hűséget esküdlek. Az egyházi 
szertartást — mintegy ezer ember jelenlétében — 
Koncz István tusnádi plébános végezte, gyönyö-
rűen kigondolt beszéd kíséretében áldotta meg a 
jubiláns házaspárt. Az egyházi szertartás után 

otthon kedélyes lakoma volt, melyet szellemes 
tósztok fűszereztek.  A nagyszámú vendégek sorai-
ban ott láttuk özv. Angelescu Györgyné urasz-
szonyt, mint násznagyot és Ázbé Mariska kisasz-
szonyt, mint koszorúslányt Csik-Szercdából. Még 
számos boldog évet kívánunk a jubiláns házas-
párnak. 

— Tűi. Sepsiszentgyörgyön az „Első székely 
szövőgyár e hó C-án éjjel, ugy 11 óra tájban ki-
gyutadt s a szövőteremben levő összes készletek 
és felszerelések  a lángok martalékává lettek. A 
tűz később kikapott a tetőzetre és annak n&gyobb-
részét is elpusztította. A kár 40D0 frtra  rug. A 
szövőgyár a „Magyar-fcYanczia"  bizt. társulatnál 
volt biztosítva. 

— Küzdelem a trágyáért. Csikcsekefalvában 
lakó Bodó Péter a most mult télen lovát szom-
szédjának Bodó Andrásnak istálójában tartotta. A 
mint a mezei munkák elkezdődtek, Bodó Péter a 
lova után összegyűlt trágyát ki akarta hordani, 
hogy magot termő földjét  ezáltal termékenyebbé 
tegye. Szekerét behajtotta Bodó András udvarára 
s a trágyából őtet illető részt rakni kezdette sze-
kerére. A munka folyamata  közben megérkezett 
Bodó Andrásnak édes atyja Bodó Fábián s a 
Bodó Péter gazdálkodását fia  hátrányára történő-
nek gondolván, erélyesen .tiltakozott a terméke-
nyítő trágya elvitele ellen. Bodc Péter idegen por-
tán nem akart hatalmaskodni s azon kijelentéssel, 
hogy az illetők ellen panaszt teszen a járásbíró-
ságnál, nyugodtan hazament. Amint azonban ha-
zulról eltávozott, Bodó Fábián a fiával,  Andrással, 
fejszékkel  felfegyverkezve  berontottak a Bodó Pé-
ter házába s ennek több asszony társaságban 
szorgalmasan varrogató feleségét  bántalmazni k./.l-
ték s hogy nagyobb baja nem történt, azt az ott 
levő asszonyoknak s egyik szomszédjának köszön-
heti, kik a hatalmaskodó emberek kezéből kimen-
tették. Ezzel talán vége is lett volna a dolognak, 
ha időközben meg nem érkezik Bodó Péter, kinek 
az esemény hirét egy asszony tudomására juttatta. 
Erre a czivakodás s nyomban rá a verekedés újra 
kezdődött. Bodó Péter ellenfelei  kezei közül ki-
szabadítván magát beszaladt a szobába s bátyja 
fegyverét  felragadván  a már távozó ellenfelek 
utan lőtt s Bodó Fábiánt oly szerencsétlenül ta-
lálta, hogy azonnal elesett és rövid félóra  mnlva 
kiszenvedett. Bodó Pétert a csikszentmártoni já-
rásbíróság letartóztatta. 

— Fillérestély. A gyergyószentmiklósi ve-
reskeresztegylet Péter Lajosné és Ferenczy La-
josné rendezősége alatt f.  hó <J én fejezte  be fil-
lérestélyeinek legutóbbi periodását. Ezen estély is 
sikerére nézve méltán .sorakozik a többi mellé. 
Meglepetésül képletben bemutatták a leánykák 
iskolai életéből vett: RJön a tanítónő" vidám s 
kedves epizódot; továbbá Vákár Lajosné, Csergő 
Erzsi. Ferenczy Lajos, Deér Kálmán, Gencsy 
Arnold előadták: „Jeremiás /siralmai" czimü 1 
felvonásos  bohózatot. Mindegyik oly jól játszta 
és alakította szerepét; műkedvelők részéről már 
rég részesültünk ily élvezhető előadásban. Az 
ezeu estélylyel befejezett  lillérestélyekkel pedig 
mind a közönség, mind maga a fiókegylet  meg 
volt teljesen elégedve; a közönség azért, mert 
egyhangúságai közt a fillérestélyekben  mindany-
nyiszor kellemes szórakozást talált; az egyletet 
még teljesen kielégítette az erkölcsi és anyagi 
siker. Mindezekért pedig az érdem és a dicsőség 
a leleményes és lelkes rendező hölgyeket illeti. 

— Jótékonyczélu színi előadás. Borszéken e 
hó 7-én Deák János községi tanító ur rendezésé-
vel a tanuló ifjúság  által előadott: „Tündér Ál-
dás" czimű gyerinekszinmü, szavalatok és dalokkal 
bővítve. Az előadás sikerült, ügy az eredmény is, 
mert jegyekből befolyt  23 frt  80 kr; felülfizetések-
ből 10 frt  30 kr, összes 34 frt  10 kr, melyből 2 
frt  !)2 kr kiadást leszámítva, tiszta jövedelem 31 
frt  18 kr. Ezen összeg oly megjegyzéssel adatott 
át az iskola pénztáruokának, hogy azt a jövő 
tanév kezdetéig kamatoztassa, akkor pedig a 
szegény tanulók részére azzal ,tank0nyvek vásá-
roltassanak be. 

— Gyilkosság. Udvarhelymegyei Bethlenfal-
ván Henrik Alfréd  odavaló'birtokos egyik legé-
nyét, Bakk Pistát e hó 4-én reggelre viradólag 
az istállóban halva találták s megállapittatott, 
hogy halálát fejszecsapások  okozták. A meggyil-
koltnak szolgatársa, Demeter Zakariás, kit azon-
nal kérdőre vontak, az esetet következőleg adta 
elő: E hó 3-án éjjel Bakk Pistával együtt mulat-
tak a falu  korcsmájában és ott valami csekélység 
felett  összeszólalkoztak. E szóváltás miatt a D. 
Z. állítása szerint Bakk annyira dühbe jött, hogy 
öt fejszével  megtámadta, erre ö sem hagyta ma-
gát s a fejszét  ellenfele  kezéből kicsavarván, arra 
két csapást mért, mire Bakk azonnal beadta a 
kulcsot és m 'gh ilt. A vizsgálat azonban kiderí-
tette, hogy a Demeter meséjéből egy szó sem 
igaz, mert a küzdelemnek mi nyoma sem látszik 
s a mellett a vizsgálat azt is megállapította, hogy 
Bakkot a gyilkos csapások álma közben érték. 
Demetert beszolgáltatták az udvarhelyi törvény-
szék fogházába. 

— Felhívás. A lakatosokat, bádogosokat és 
vaskereskedőket értesiti a „Fémipar szerkesztősé-
ge, hogy a lapot „Magyar Fém és Gépipar" czimre 
változtatta és szerkesztőségét Budapest, gyárnteza 
3. szám alá helyezte át. Mutatvány«zámot a lap 
bárkinek is ingyen küld, 
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szerencsénk — mint eddig — ismét sorainkban 
látni. 

A közgyűlés lefolyása  az alábbiak szerint 
történt. 

9 órakor a tagok szentmisét hallgattak a 
gyermeksereg kíséretében. 10-ig a helyi taniték 
t&rtottak gyakorlati tanítást, melynek bevégzésé-
vel Botli Ferencz tiszteletbeli és Hochschild Lajos 
rendes elnök elfoglalták  a/, elnöki emelvényt. — 
Utóbbi magvas és szép beszéddel nyitotta meg a 
gyűlést. (Térszűke miatt nem közölhetjük.) 

A tagok figyelemmel  hallgatták a szép meg-
nyitót, melyet az előadás melegsége és az előadó 
személyisége csak emelt s egyhangúlag hozzájá-
rultak a tiszteletbeli elnök azon indítványához, 
hogy a beszéd egész terjedelmében a jkönyvhez 
csatoltassék. 

Némely helyreigazítások után a mult gyűlés 
jegyzökönyve hitelesittetvén, a tartott gyakorlati 
tanítások megbirálása jött szőnyegre s ennek rend-
jén ilj. Forika Ágoston és Horváth István taní-
tása dicséretesen sikerült és sikerültnek jelente-
tett ki elnök által. 

f  A bírálatokkal kapcsolatosan Húzás I, in-
dítványára a gyűlés örömének és köszönetének 
adott kifejezést  Gyó-Tekerőpatak azon áldozat-
készsége iránt, melylyel a tan- és nevelésügy ér-
dekében egy díszes, palotaszerü iskola-épületet 
emelt s azt kellőleg fölszerelve  átadta czéljának, 
nemcsak, sőt a plébános és iskolaszék közbenjá-
rására „Római katholikus iskola" név alatt telek-
könyvileg is biztosította. — Ez érzelmek jegyző-
könyvi kivonatban Uyótekeröpatak nemes elöljá-
róságának és képviseletének tudomására hozatni 
határoztattak. 

A faiskola  szemléletére kiküldött bizottság 
jelentése kapcsán Ferenczi Károly plébános azon 
észrevételének adott kifejezést,  hogy e kerületben 
a napokban tett egy körútja alkalmával két fa-
iskolánál a pondróleveleket még mind a gályákon 
látta. A faiskolakezelő  egyleti tagok figyelmét  fel-
hívja e törvényellenes és káros körülmény elhá-
rítására már csak a jó példaadásért is. A fel-
szólalást helyeslőleg vette és illető tagok figyel-
mébe ajánlotta a gyűlés. 

A folyó  év augusztus havában Budapesten 
tartani tervezett országos katholikus tanitógyülés 
elükészitőbízottságának dr. Komlóssy Ferencz el-
nök és Gyiirky Á. jegyző által megküldött felhí-
vásra felolvasás  és többek hozzászólása után el-
fogadtatott  Köllő János indítványára s igy hatá-
rozattá emeltetett, hogy „a gyergyói rk. tauitó-
pgylet közgyűlése nagy örömmel veszi, fogadja  az 
elökészitöbizottság felhívását;  a nagygyűlés esz-
méjét helyesli, melegen üdvözli és egyletünk fő-
védnökétől, a püspöktől kikérendő és nyerendő 
engedély és utasítás vétele esetén az országos 
katholikus nagygyűlésben — hivatalosan is — 
készséggel részt vesz." 

Ezzel a gyűlés, igen helyesen kimondta azt 
is, hogy nem tart azokkal, kik — akár egyetemes, 
akár katholikus országos tauitógyúlesröl legyen 
szó — folyton  csak „várakozó állást" határoz-
nak s mig hiába várják a sült galamb megrepü-
lését, de sem a tanügynek, sem a tanítóságnak 
nem használnak, addig másfelöl  a mindnyájunk 
ügyét és érdekét fölkaroló  és kezdeményező fér-
fiak  lelkesedését is mintegy lehűtik vesztegléseik-
kel, részvétlenségükkel. _ 

A szabálytervezet folytatólagos  tárgyalása 
a jövő gyűlésre halasztatott. 

Az orbai járás tanitókörének átiratát, mely-
ben a mindkét szemevilágának elvesztése miatt 
teljesen munkaképtelenné lett Pál Sámnel volt 
gyóalfalvi  felsőnépiskolai  itju tanító részére kö-
nyöradományokat kér nevezett kör elnöksége, — 
megindulással vette a gyűlés s azt határozta, hogy 
a gyüjtöivet tagjai között községenkint körözteti, 
a a begyülendő összegeket Imets János gyóalfalvi 
felsőnépiskolái  igazgató utján szerencsétlen volt-
egyleti tagtársunknak megküldi. 

A gyó8zárhegyi, újfalvi  és gyószentmiklósi 
Önképzőkörök jelentését örvendetesen vette tudo-
másul a gyűlés s a jelentéssel késlekedőket azok 
példájára utalta. 

A gyergyószentmiklósi önképzőkör a jelentés 
rendén azon kérdést hozta a gyűlés elé: „vájjon 
uükéges-e, illetve helyesebb-e az egyes betűk ta-
nításánál a leirt jegynek csupán a hangját Is-
mertetni m«g s a betű nevét később, midőn az 
»abc" tanítására kerül a sor, vagy az helyesebb, 
ka a tanulók előtt a bang jegyét betűnek nevez- 1 

zflk  s megismertetjük ugyanakkor hangját is, ne-
vét is. 

Élénk, söt heves vita fejlődött  ki a kérdés 
fölött.  Az elöcsatározást a szentmiklósiak kezdték 
neki készülten. Előbbi álláspontot Ferenczi Balázs 
és Hozó Pál, utóbbit Simon Ádám és Sántha Al-
bert képviselték és védelmezték elszántan. Mind-
két fél  kapott támogatókat, Józsa S., Kaitár I. s 
többen beleszóltak a vitába. Végre is több oldala 
megvitatás ntán és különösen tekintve azt, hogy 
a betű nevének korai ismertetése a kezdő tanuló-
kat összezavarná és a silabizálás rendszerébe te-
relné át, a mi a sikert koczkáztatná; továbbá, 
mert a törvény előre a gépies olvasást szabja 
meg, mi a betű nevének ismeretét, nem szükségli , 
s végül mert az első tanév végén, söt a második 
elején — itt a nyelvtan utján — sem késő a be-
tűk nevének megismerése: a gyűlés többsége a 
a hangnak és a jegyeknek megismertetése mellett 
nyilatkozott, a kötelező határozat hozatalát, mel-
lőzvén elnök javaslatára. 

Ferenczi Károly beterjesztette a b. e. Boga 
Bálint síremlékére adakozók névsorát s minthogy 
a begyült összeg a költségeket teljesen nem fe-
dezte, 1 írt 60 krt. e czélra a gyűlés egyletünk 
pénztárából kiutalt, megkérvén az elnökséget arra 
is, hogy adakozók névjegyzékét nyilvános nyugtá-
zás czéljából hirlapilag közölje. 

Tizenegy tag kérése folytán  kimondatott, 
hogy a gyűlés f.  év aug. 20. és szept. 1-je közt 
Borszéken tartassék. 

Végül elnök bejelenté, hogy a topliczai gyű-
lés alkalmával Urmánczy János 20 frttal  alapító 
tagnak, Karácsoni Jenő, Popescu János, Fejéi-
József,  Giacomuzzi Vigillo, Kolbász József,  Gia-
comuzzi Tita urak egyletünk tagjainak jelentkez-
tek és szóló kezére személyenként átadták, kéri 
nevezett tanügybarátokat a tagok sorába iktatni. 
A gyűlés örömmel veszi a jelentést s lelkesen 
éljenzé a belépőket és az elnököt, ki kisebb kebli 
ügyek elintézése után a tanácskozást bezárta. 

Gyűlés után az iskolaépület dísztermében 
közepéd volt, melyen ízletes és gazdag étkeket 
szolgáltatott az e fáragtságos  teendőre megnyert 
Benedek Ferenczné urnö. 

Czigányzeue, dal és magvas tósztok mellett 
vidám órakat töltöttek együtt s kellemes emiék-
kel távozék haza ki-ki az est beállta előtt és 
alatt, otthon folytatandó  a félbeszakított  munkát 
oly odaadással, miut napszámosaitól elvárja a haza. 

ős. 
K . C L O ^ f e l e h . 

— Nyugdíjazás. Gál Elek csíkszeredai kir. 
törvényszéki mró f.  hó U-én legfelsőbb  elhatározás 
folyán  nyugdíjba helyeztetett. — Az érdemes bíró 
ur legutolso tagja volt a csíkszeredai kir. törvény-
szék azon tagjainak, kik a megyei törvényszékek-
től vétettek voit at a törvényszékek szervezésekor, 
s most, hogy 23 évi szolgálata után nyugdíjazva 
lelt, szemeiyébcu távozott a megyei törvényszék-
nek utolsó tagja is. Miut hal ÍJUK a távozó biró 
ur helye a közelebbről betöltött két bírói állasra 
pályázók közül ujabb pályázati hirdetés közzété-
tele nélkül fog  betöltetni, mi által a törvényszék 
személyzete teljesen kiegészíttetik. 

— A csiki szekely vasút ügye ismét egy lé-
péssel haladt a megvaiosulas felé.  A kereskedelmi 
miniszter ugyanis eitögadia (Jsikmegye tvluiosagi 
bizottsága aital az apnl hó l'J-én tartott gyűlés-
ből felterjeszlelt  pótköltségvetést, melynek fede-
zeti rovatiba vasútépítési czélra 5(J ev'ig 2'JÜOU 
frt  évenkénti államsegély vétetett föl.  A miniszter 
végleges határozata a közel jövőben várható. 

— Vasari tolvajkodáa. Az országos vásárok-
ra az úgynevezett sokadalmakra sokan felgyűlnek 
olyanok is, a kik pénz nélkül szeretnek vásárolni. 
Egész bandák, szövetkezetek alakúinak az ilyen 
jutányos üzlet végrehajtására. E lió 8-an a varo-
sunkban megtartott országos vasár alkalmával 
egy ilyen Olcsó vásárüat szerző uandáuak két 
tagja került hurokra Tauczos ALUI.Uy es Tánczos 
Minalyué csikszeui királyi lauosoK'szuméiyében, ki-
ket miut ismert pciszjnakat, a szeuimies csendőr-
ség figyelemmel  Kisen, es műén érvén, letartóz-
tatott. A náluk taia.t largyaknak nem tudván 
urat adni: ök a dutyiba a lopott i . igyak pedig a 
kir. törveuyszékuel uelyeztettek ei. — Kemelhutö, 
hogy az eliogottak révén a loivajoandauak többi 
tagjai is kikerülnek. 

— Aranylakodalom. Megható és ritka csa-
ládi ünnepély volt loiyó hó 8-án Csik-Tusnádon. 
Odavaló idősb Bartha Albert és neje Korody Bor-
bála tartották 50 éves évfordulóját  annak', hogy 
egymásnak örök hűséget esküdtek. Az egyházi 
szertartást — mintegy ezer ember jelenlétében — 
Koncz István tusnádi plébános végezte, gyönyö-
rűen kigondolt beszéd kíséretében áldotta meg a 
jubiláns házaspárt. Az egyházi szertartás után 

otthon kedélyes lakoma voít, melyet szellemes 
tósztok fűszereztek.  A nagyszáma vendégek sorai-
ban ott láttuk özv. Angelescu Györgyné nrasz-
szonyt, mint násznagyot és Ázbé Mariska kisasz-
szonyt, mint koszorúslányt Csik-Szeredából. Még 
számos boldog évet kívánunk a jubiláns házas-
párnak. 

— Tűz. Sepsiszentgyörgyön az „Első székely 
szövőgyár e hó 6-án éjjel, ugy 11 óra tájban ki-
gyuladt s a szövőteremben levő összes készletek 
és felszerelések  a lángok martalékává lettek. A 
tűz később kikapott a tetőzetre és annak nagyobb-
részét is elpusztította. A kár 4000 frtra  rug. A 
szövőgyár a „Magyar-Franczia" bizt. társalatnál 
volt biztosítva. 

— Küzdelem a trágyáért- Csikcsekefalvában 
lakó Bodó Péter a most mult télen lovát szom-
szédjának Bodó Andrásnak istálójában tartotta. A 
mint a mezei munkák elkezdődlek, Bodó Péter a 
lova ntán összegyűlt trágyát ki akarta hordani, 
hogy magot termő földjét  ezáltal termékenyebbé 
tegye. Szekerét behajtotta Bodó András udvarára 
s a trágyából ötet illető részt rakni kezdette sze-
kerére. A munka folyamata  közben megérkezett 
Bodó Andrásnak édes atyja Bodó Fábián s a 
Bodó Péter gazdálkodását fia  hátrányára történő-
nek gondolván, erélyesen .tiltakozott a terméke-
nyítő trágya elvitele ellen, fíodc  Péter idegen por-
tán nem akart hatalmaskodni s azon kijelentéssel, 
hogy az illetők ellen panaszt teszen a járásbíró-
ságnál, nyugodtan hazament. Amint azonban ha-
zulról eltávozott, Bodó Fábián a fiával,  Andrással, 
fejszékkel  felfegyverkezve  berontottak a Bodó Pé-
ter házába s ennek több asszony társaságban 
szorgalmasan varrogató feleségét  bántalmazni kezd-
ték s hogy nagyobb baja nem történt, azt az ott 
levő asszonyoknak s egyik szomszédjának köszön-
heti, kik a hatalmaskodó emberek kezéből kimen-
tették. Ezzel talán vége is lett volna a dolognak, 
ha időközben meg nem érkezik Bodó Péter, kinek 
az esemény hírét egy asszony tudomására juttatta. 
Erre a czivakodás s nyomban rá a verekedés újra 
kezdődött. Bodó Péter ellenfelei  kezei közül ki-
szabadítván magát beszaladt a szobába s bátyja 
fegyverét  felragadván  a már távozó ellenfelek 
ulau lőtt s Bodó Fábiánt oly szerencsétlenül ta-
lálta, hogy azonnal elesett és rövid félóra  múlva 
kiszenvedett. Bodó Pétert a csikszentmártoni já-
rásbiróság letartóztatta. 

— Fillérestély. A gyergyószentmiklósi ve-
reskeresztegylet Péter Lajosné és Ferenczy La-
josné rendezősége alatt f.  hó 9 én fejezte  be fil-
lérestélyeinek legutóbbi periodását. Ezen estély is 
sikerére nézve méltán . sorakozik a többi mellé. 
Meglepetésül képletben bemulatták a leánykák 
iskolai életéből vett: „Jön a tanítónő" vidám s 
kedves epizódot; továbbá Vákár Lajosné, Csergő 
Erzsi, Ferenczy Lajos, Deér Kálmán, Gencsy 
Arnold előadták: „Jeremiás /siralmai" czimü 1 
felvonásos  bohózatot. Mindegyik oly jól játszta 
és alakította szerepét; műkedvelők részéről mái-
rég részesültünk ily élvezhető előadásban. Az 
ezeu estélylyel befejezett  fillérestélyekkel  pedig 
mind a közönség, mind maga a fiókegylet  meg 
volt teljesen elégedve; a közönség azért, mert 
egyhauguságai közt a fillérestélyekben  mindany-
nyiszor kellemes szórakozást talált; az egyletet 
ínég teljesen kielégítette az erkölcsi és anyagi 
siker. Mindezekért pedig az érdem és a dicsőség 
a leleményes és lelkes rendező hölgyeket illeti. 

— Jótékonyczólu színi előadás. Borszéken e 
hó 7-én Deák Jauos községi tanító ur rendezésé-
vel a tanuló ifjúság  által előadott: „Tündér Ál-
dás" czimü gyermekszinmű, szavalatok és dalokkal 
bövitve. Az előadás sikerült, úgy az eredmény is, 
mert jegyekből befolyt  23 frt  80 kr; felülfizetések-
böl 10 frt  30 kr, összes 34 frt  10 kr, melyből 2 
frt  92 kr kiadást leszámítva, tiszta jövedelem 31 
frt  18 kr. Ezen összeg oly megjegyzéssel adatott 
át az iskola pénztárnokának, hogy azt a jövő 
tanév kezdetéig kamatoztassa, akkor pedig a 
szegény tanulók részére azzal jtankönyvek vásá-
roltassanak be. 

— Gyilkosság. Udvarhelymegyei Bethlenfal-
ván Henrik Alfréd  odavaló'birtokos egyik legé-
nyét, Bakk Pistát e hó 4-én reggelre viradólag 
az istállóban halva találták s megállapittatott, 
hogy halálát fejszecsapások  okozták. A meggyil-
koltnak szolgatársa, Demeter Zakariás, kit azon-
nal kérdőre vontak, az esetet következőleg adta 
elő: E hó 3-án éjjel Bakk Pistával együtt mulat-
tak a falu  korcsmájában és ott valami csekélység 
teleti összeszólalkoztak. E szóváltás miatt a D. 
Z. állítása szerint Bakk annyira dühbe jött, hogy 
öt fejszével  megtámadta, erre ő sem hagyta ma-
gát s a fejszét  ellenfele  kezéből kicsavarván, arra 
két csapást mért, mire Bakk azonnal beadta a 
kulcsot és maghalt. A vizsgálat azonban kiderí-
tette, hogy a Demeter meséjéből egy szó sem 
igaz, mert a küzdelemnek mi nyoma sem látszik 
s a mellett a vizsgálat azt is megállapította, hogy 
Bakkot a gyilkos csapások álma közben érték. 
Demetert beszolgáltatták az udvarhelyi törvény-
szék fogházába. 

— Felhívás. A lakatosokat, bádogosokat és 
vaskereskedőket értesiti a „Fémipar szerkesztősé-
ge, hogy a lapot „Magyar Fém és Gépipar" czimre 
változtatta és szerkesztőségét Budapest, gyáruteza 
3. szám alá helyezte át. Mutatványszámot a laţ 
bárkinek is ingyen küld. 
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K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Pünkösdi vásár-

Csíkszereda, 1891. május 10. 
A most lefolyt  pünkösdi vásárnak a legszebb 

májusi idö kedvezett s ha a közönséget a mult 
havi rosz idő miatt felszaporodott  mezei munka s a 
hosszú, kemény tél alatt megfogyasztott  pénzkész-
let akadályul nem szolgál : egyike lett volna a 
legnépesebb vásároknak. 

A baromvásár e hó 5-én délután állott be s 
közepes kereslet mellett tartott 6-án és 7-én is. 
Felhajtottak a 3 napon összesen 800 drb szarvas-
marhát és 80 drb lovat. Eladatott 250 drb szarvas-
marha és HO darab ló. 

Az árak a közelebbi hetivásárokon divókhoz 
képest némi csekély áremelkedést mutattak. Az 
ökrök párja átlagosan 260, 250 és 240 forintba 
számíttatott. A lovak minőségük szerint páronként 
180, l(í0 és 150 forinton  keltek. 

Az országos vásár napja e hó 8-ára esett, 
mely napon a piacz meglehetősen beépíttetett kü-
lönféle  árus bódékkal és sátrakkal. 

Ugy a kereslet, mint a kínálat legnagyobb 
volt a férfi  és női ruhauemüekben s egyéb ruhá-
zati czikkekben. A singes kereskedők, férfi  és 
női ruhaárusok, szabók, gyolcsosok, czipészek és 
csizmadiák sátrai kiváló látogatottságnak örvend-
tek s el lehet mondani, hogy e tárgyaknál a for-
galom a közepesen jóval felülemelkedett. 

A bőrnemüek, nevezetesen a szíjgyártó és 
timár munkák, továbbá a vasnemüek és más kur-
rensczikkek forgalma  mérsékelt kereslet mellett a 
közepest szintén elérte. 

A friss  májnsi juhsajt nagy kelendőség mel-
lett juhtejenként (8 kg. 40 dk.) 2 frt  40 krjával 
áruitatott. 

A különböző pogácsások, norinbergi czikkek-
kel kereskedők, ékszerészek, divatárusok forgalma 
szintén kielégítő volt. 

A vásárnapján reggel megtartott gabonapiacz 
alkalmával az árak túlságosan emelkedtek. Erre 
vonatkozólag piaczi árjegyzékünk kimerítő felvi-
lágosítást nyújt. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Caib9zer#da mjgns 8. — 

Buta tiszta hektoliterenként 7 frt  60 kr. Buza közepes 6 frt 
60 kr. Rozs 5 frt  ->5 kr. Árpa 4 frt  25 kr. Tőrökbuza £» frt  — 
kr. Zab 3 írt 75 kr. Ii mú 3 frt.  — kr. Lencse 15 frt.  Fn-
szuljka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya í frt  10 
kr. Marhahús (klgrammonként) 40 kr. .Scrtéslius 44 kr. Iiar-
bécshus 24 kr. Szalma (métermázsanként) 1 frt  — kr 
Széna mm. 3 trt — kr. Ókor jiárja 260 frt  — kr. Telién 
párja 150 frt  — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr TOzifa  kbm. (1 méter) 2 trt 40 kr. Malacz darabja 1 frt 
60 kr. Lnd — frt  8(1 kr. Bárány -J frt  — kr. Csirke párja 
60 kr. 10 tojás 14 kr. 

S z e r k e s z t ő i "ü.ze n e t e l e : 
Qvár. Közelebbről jönni íug. Köszönjük. 
S. S. k. a. „A sors szeszélye" egy pár hét inulva 

sorra kertil; addig türelmet kérünk. — A most küldöttet 
nem kezölhetjük, mert az idézett rész meggyőz bennünket, 
hogy a mi abban irva van csak „hazabeszélés és féltékeny-
kedés.'' Szíveskedjék azon ujság illető számát bodzánk bekül-
deni b akkora szóban forgó  dologról mi is őszinte.i elmond-
juk véleményünket. 

V. Zs. álmaszeg. Kiadónk közelebbről „tartalmas" 
levelet kOld. Egyes apróbb dologgal is s/.ivesen látnók. Tes-
sék minél hamarább felkeresi.!  minket. 

15. 

l U s l u t r i i r d z & s a 
Szeben, 1891. május G. 
58. 14. 42. 23. 

Sz. 1155-1891. tlkkvi 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyószentmiklósi kir. járásbíróság mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi itjn Zárug János úgyis mint kiskorú 
Zárug István természetes és törvényes gyámja, 
valamint Zárng Zakariás végrehajtási joghatály-
lyal biró önkéntes árverési ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a gyószentmiklósi kir. 
járásbíróság) területén levő Gyergyó-Szentmiklós, 
Gyergyó-Tekeröpatak és Gyergyó-Szárhegy közsé-
gek határán fekvő  kővetkező ingatlanokra: a gyó-
szentmiklósi 576. sz. tjkvben A f 

3. rendszám 5447. hrszámra 
„ 552I. 4. 

6. 
7. 
8. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

1B. rdsz. 
16. rdsz. 

5621. 
6485. 
8152. 

120í>7. 
15080. 
15421. 
15<37. 

9 
3 
9 

14 
8 

11 
18 
4 
4 

forint 

18962,18963. hrszámokra 10 frt, 
20119—20121. hrszámokra 28 forint, 
24960/,. és 17 rdsz. 3496T—2496*7. 

hrszámokra 241 frt,  — 21. rdsz. 28644, 28645. 
28661, 28698. helyrajzszámokra 147 forint,  — 

22. rendszám 5799. hrszám 12 frt 
23. „ 8153. „ 15 „ 
24. „ 5620. „ 10 
25. „ 15079. „ 14 „ 
26. „ 5797. „ 6 
27. B 24960/1. „ 26 
28. „ 27077, .27078, 27082. hrszámokra 

40 frt,  29. rdsz. 27108—27111, 27117, 27118, 
27133,27135—27137.27140. 27144. 24147. hely-
rajrzi számokra 245 frt;  — továbbá a gyergyó-
tekerőpataki 571. sztjkvben A f  t. rdsz. 2434, 
2435. hrszámokra 45 frt,  2. rdsz. 3366-3369. 
hrszámokra 30 frt,  3. rdsz. 3379—3383, 3385. 
hrszámokra 18 frt,  5. rdsz. 13070. hrszra24 frt, 
6. rdsz. 3420. hrszra 3 frt;  és végre gyergyó-
szárhegyi I. rész 1513 sztjkvben A -J- 1. rdszám 
19971. hrszra 4 frtban  ezennel megállapított, kiki-
áltási árban a végrehajtási joghatálylyal biró ön-
kéntes árverést elrendete és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1891. évi májushó 27-ik nap-
ján délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság iro-
dájában megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáráuak 10°0-át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. törvényezikk 42-ik §-ál»an jelzett 
árfolyammal  számított és az 1B81. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyniiniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §-a értelmében, a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki-
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi áp-
rilis hó 2-ik napján. 

S z a c s v a y I m r e , kir. aljbiró. 

400 frt  fizetés,  szabad lakás, 24 frt  irodai, 
18 frt  utazási átalányból és a magán mun-
kálatokért szabályrendeletileg megállapított 
dijakból. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi 
XXII. tcz. 74. §-a, illetve 1883. évi I. tc. 
fi-a  értelmében felszerelt  kérvényeiket folyó 
évi j un in s lió 15-ig hozzám annál bizo-
nyosabban adják be, mivelhogy a később 
beérkező kérvények figyelembe  vétetni nem 
fognak. 

A kászon alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Hzentmárton, 1891. május hó 8. 

N a g y Józse f , 
főszolgabíró. 

Sz. 1721—1891. (1 -3) 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye kászonalcsiki járásába ke-

belezett Csikazentgyörgy, Bánkfalva  és Me-
naság körközségekben, Csík-Szent-György 
székhelylyel a 

rrm 

állás lemondás következtében üresedésbe jő-
vén, ezen állásra ezennel pályázatot nyitok. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll: cvi 

A L B K B T B A L Á Z S 
vas- és fííszerkereskedésében 

JHF- CöllvSZJil iEDÁJiAN: 
a legújabb és legjobb a világon a es. és 

kir. szabadalmazott 

csótány- és svábbogár-tinktüra, 
melylyel 5— 6 nap alatt tökéletesen ki le-
het irtani a férgeket  pontos használat mellett. 

Az általam előállított s egyetlen kitűnő és 
leghatásosabb 

patkány- és egérirtó-por 
6—8 napi használat után tökéletesen ki-
irtja az említett állatokat, mert daczára 
erős méregtartalmának, tapasztalat szerint, 
kedvencz eledele ez állatoknak. 

Ajánlom a n. é. közönségnek kittlnő 
találmányomat, biztosítva ennek megbecsül-
hetlen hatásáról. Kitűnő tisztelettel: 

Paul in Zsigmond, 
cs. és kir. .szab. rovarirtó szerek előállítója. 

É r S T E S I T ^ S . 
A közelgő vizsgaidenyre ajánlom a Szent-István társulat által kiadott 

népies irányú hasznos olvasmányokat. 
(Ára !í ki-tól 10 krig darabonként) 

Úgyszintén a küzkeilveltségnck ós nagy kclenrtó'si'gnek örvendő 

„ Ő R A N G Y A L " cz imü ima- é s é n e k k ö n y v e m e t , 

valamint több más gjflt*  diszes imakönyveket jutányos árakban. 
Továbbá ajánlom a t. Tanító uraknak saját kiadású, czélszertt 

- v i z s g a l a p j a i a a a . s c t 

kedvezményes árakon. G y ö r g y j a k a b M á r t o n , könyvkereskedő. 

e XJ s ő . a . a - "sr . a . i s 

gazdasági gépgyár-részvénytársulat 
ezelőtt. GROSSMANN és RAUSCHENBACH 

B I D A P E 8 X E I Í , K Ű L I Ó V 4 C Z I - Ú T 7 . 
Lóvonatu vasúti állomás. Az osztrák-magyar államvasút indóházától 10 p. távolságban. ^fcB 

A legkedvezőbb feltété'ek  mellett pontosan és olcsón szállít magyar kiszitmónyű mindsnnsmfl  gaz-
dasági gépeket, mint járgányos cséplőkészleteket, gabonarostákat s egyéb mezőgazdaság, cikkeket és 

g o z e s étjp  l o g é p e k e t . 
Kiltoiiösen ajátilja szibi l. szegiHjjreudszcrd, legújabb szerkezetű s legpontosabb kivitelű gőzcséplőgépeit. 
Teljes jótállás. m SsénfttémU  MII 200-260 

Legelőnyösebb berendezés. 
8';,, 4 ti 6 lówsJH mosgo-
ayokhw »« moigonyolUal-
A magoknak legtökélete-
sebb kieséplése, kitűnő 

tisatitása és osztályozása 
mellett. 

300-360 ki szén (laarány-
lag) 14 óra alatt. 

Ssalmafttisaal  teli 6-7 lléve 
szalma 100 kicsép. kévém l. 
Ortpléal ktpwrtg 6 - 7Q0Ö| 
7 -10,000 kttaépnagyutKU 

kéve 1 nap alatt 
" V e r ő l é c z e s g ő z c s é p l d g - é p e l s T r a s s z o r l a c e z e t t o l 

6, 8, 10 lóerejü fa-,  szén, szalmalfitósi  mozgonyokhoz és mo?gonyokkal. ( S - 8 ) 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1691. 


