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Előfizetési  folhivita. 
Lapunk n?ai számával a „CSIKI LA-

roK* harmadik évfolyama  harmadik ne-
dvedének első számát veszik t. olvasóink. 

Azt hisszük, hogy jogosan mondhatjuk 
el két és fél  éves multunkról, mikép kitíi-
y.iiít prograniniunkhoz hivek maradtunk. — 
Nyíltan és bátran, minden leplezgetés nél-
kül mondottuk meg mindenkor az igazat; 
nem vezetett soha senkivel szemben semmi 
más, mint a szigorú igazságérzés, s valahol 
csak hibát, hanyagságot, mulasztást stb. 
láttunk épp oly könyörtelenül mutattunk 
ezekre, mint a mily szives készséggel ismer-
tük el azt, mit dicséretesnek és helyesnek 
találtunk. 

Jövőre is ilyenek leszünk, s bár eddig 
is tetemes áldozatokkal tettük, de jövó'ben 
is mindent elfogunk  követni, hogy t. olva-
vasóink a „CSIKI LAP0K«-ban egy a 
vármegye közérdekeinek valódi szószólóját 
találja fel  s e mellett legyen meg lapunk-
nak a kellemes szórakozást nyújtó része is, 
valamint találja a t. olvasó a napi esemé-
nyeknek annyira híí és pontos képét, a 
mennyire egy a miénkhez hasonló szíík ke-
retű t hírlapban az eseményeknek hű és 
pontos leirására tér nyilik. 

Igen természetes dolog, liogy minderre 
esakis úgy leszünk képesek, ha t. olvasóink 
jövó'ben sem tagadják meg tőlünk ama szi-
ves pártfogást,  melyben eddig részesülni 
szerencsések voltunk. 

Az előfizetési  árakat ezutánra is az ed-
digi valóban csekély összegben szabtuk meg, 
— de ily csekélységért annyit szolgáltatni, 

mint mennyit a „CSIKI LAPOK" más vi-
déki hetilapoktól eltérőleg szolgáltat, esakis 
úgy lesz módunkban, ha a t. előfizetőknek 
minél nagyobb számát lesz szerencsénk 
megnyerni. 

Uj előfizetőinknek  a lapunk rendkivüli 
mellékleteként megjelenő érdekfeszítő  olasz 
regénynek eddig megjelent iveit i n g y e n 
és bérmentve küldi meg a kiadóhivatal. 

A ,CSIKI LAPOK" III. évfolyamának 
junius—szeptember havi 3-ik negyedére új 
előlizctést nyitunk eddigi feltételeink  mellett 
s egyúttal felkérjük  f.  előfizetőinket,  hogy az 
1-ső és 2-ik negyedi h á t r a l é k o s d i j a k a t 
szíveskedjenek beküldeni, mivel tetemes ki-
adásaink minden künnlevő követelésünk be-
szedését szükségessé teszik. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: 
Kgész évre 4 trt. 
Félévre í frt. 
Negyedévre I frt. 
Kiill'ülilre egész évre . 0 frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában György -
jakab Márton nyomdájában, — Gyergyó-
Szentmiklóson Kricsa Péter könyvkereske-
désében. 

A S z e r k e s z t ő és a 3 d a . d . ó . 

A cs íkszeredai l i izrcuillazeti 
á l lapotok. 

A szénagy tljtés körüli munkálatok vár-
megyeszerte javában folynak  s közel vagyunk 
már az aratáshoz és gabnagyüjtéshez is — 
szóval a takarodástól csakugyan rövid idő 
választ el. 

Ez azon időszak, melyben önkéntele-
nül mindenkinek eszébe jutnak az előfor-
dulható tűzesetek. — A tapasztalás ugyan-
is azt bizonyítja, hogy a tüzesetek a taka-

rodás időszakában ugy vármegyénkben, 
mint általában cg4sz országszerte a rendes-
nél gyakoriabbak. 

Oka ennek igen különböző lehet, de 
az okok között mindenesetre előfordul  az 
is, hogy az emberek nem szoktak elég óva-
tosak lenni a széna és gabona betakarításá-
nál ; igen sok eniber annyira könnyelmüleg 
dohányozik szénával vagy gabonával meg-
terhelt szekerén, mintha csak valamely tííz-
nientes szekrénynek és nem a könnyen 
gyulád" szénának vagy szalmának tetején 
ülne. — Ehhez járul a takarodás idején 
rendszerint, uralkodó nagy szárazság is, s 
ott, hol a tűzesetek gyújtogatás következ-
ményei, hozzájárul az okokhoz még az is, 
hogy a gyujtogató bűntettes annyira megy 
gazságában, miképp éppen a takarodás ide-
jét választja gaztettének véghezvitelére, már 
csak azért is, hogy ekkor nagyobb kárt 
okozhat annak, ki ellen bosszút forralt,  mint 
bármely más időszakban. 

Tehát a takarodás ideje az, melyben a 
tüzesetek megakadályozása czéljából a leg-
mosszehatóbb óvintézkedésekre van szükség. 
Es mégis például városunkbau mit kell ta-
pasztalnunk ? Botrányos hanyagságot és gon-
datlanságot.. 

Ugyanis a fíízrendészeti  szabályrende-
letek többek között előirják, hogy minden 
egyes laktelken a lakosok vizzel telt ká-
dakat legyenek kötelesek épületeik mel-
lett tartani cs az épületekre létrákat tá-
masztani ; de úgylátszik, hogy a szabály-
rendelet csak irott malasztnak marad, mert 
e sorok Írójának arról kellett meggyő-
ződnie, hogy egcsz Szereda városban nin-
csen meg tiz lakos se, ki az elővigyázat! 
intézkedéseket teljesitené. 

Hát mire való városunkban a rendőr-
ség és mire való ezeknek feje:  a r e n d ő r -
k a p i t á n y ? Ugylátszik arra, hogy a 
saját érdeküket felfogni  nem akaró lakoso-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
—«etose— 

A sors szeszélye. 
£L.BI9ZÉLÉS. 

Ir ta KRITSA KLÁRA. 4) 
Kgyszerrc az asztalon egy nevére czim-

?ett levél ötlött szemébe ; kezébe véve, lelbon-
'á s olvasd a következőket : 

„Tisztelt Halász ur ! (Kedves Jóska bácsi!) 
Ne vegye rossz néven, hogy jelen soraim-

mal egy őszinte óhajomnak adok kifejezést, 
melyet élőszóval talán nem tudnék oly köny-
nyen tenni . . Ugy szeretném önt s az én ked-
ves Mariskámat boldognak tudni.. . Nyerje meg 
c drága gyermek szivét s tegye boldoggá ót'. 
Hí/tositom, hogy általa ön is boldog leend. 
<>--/mte tisztelője Emilia.'* 

Halász e sorok olvasása után azon meg-
győződésre kezdett jutni, hogy Mariska iránt 
olyan valamit érez, melyet szerelemnek nevez-
nek. Az kérdc magától, hogy vájjon akkor 
Ián gra gyúlt volna-e szivében ez érzelem a szép 
*zoke leány iránt, ha Emilia nem ad tagadó vá-
laszt r 

be már erre nem tudott önmagának ha-
tározott leleletet adni. 

És Mariska ? 
Ot szintén nagyon kezdte érdekelni e fér-

fiú  ; igen rokonszenvesnek taldlta ő t Ezt Emí-
liának másnap be is vallotta; a minek ez rend-
kívül megörült. 

Nem bocsátkozom részletekbe, hanem 
Egyszerűen kimondom, hét Ii6 múlva már vég-

be is ment a Mariska esküvője Halász Józseflel, 
az utóbbi sürgetésére, hogy kedves kis felesé-
gét minél előbb haza vihesse. 

Az özvegy asztalosné, a ki eddig annyit-
küzdött a léttei, mint örömanya boldogan 
utazott kedves leányával és vejével D. felé. 
Egyelőre ugy tűnt fel  Mariska és anyja előtt 
minden, mintegy boldog álom. De bogy ne ! 
Hisz ily rövid idő alatt mily nagy változás tör-
tént életökben: a szegénységet egyszerre nem 
remélt jóllét és boldogság váltotta fel. 

IV. 
Emilia esküvőjétől még három hét választ el. 
A szobájában találjuk őt a pamlagon ül-

ve ; ábrándjaiban szövi boldog jövőjének arauy-
száiait. Elmélyedéséből a szobalány megjelené-
se zavarja fel,  ki egy levelet nyújt át neki. 

Emiüa mohón kap a levél után, hisz már 
pár nap óta várja jegyese levelét. Ah dc mily 
nagyon mégütközik, midőn — a szobalány tá-
vozása után — felbontja  a levelet — a nélkül, 
hogy a czimiratot megnézte volna előbb — 
teljesen ismeretlen kéztől eredt vonásokat pil-
lant meg a várva-várt kedves sorok helyett. 

A levél igy hangzott: 
„Tisztelt kisasszony 
Ön mint boldog menyasszony néz a jövő 

elé, nem sejtve, hogy a kihez az egész életre 
kész magát odalánczoini, az nemcsak, hogy nem 
méltó egy ártatlan leány tiszta szerelmére, de 
a legmélyebb megvetést, érdemli minden be-
csületes ember részéről. Én is — sajnos — egy-
kor barátságommal ajándékoztam meg őt és 
most szégyenemben elpirulok azon gondolatra. 

hogy kire pazaroltam barátsa'gomat... Ha ön 
tisztelt kisasszony e soroknak hitelt nem adva, 
kész volna ez alávaló embernek az oltárnál 
örök hűséget esküdni, akkor ezt megakadályo-
zandó, a menyegző előtti napon kézzel fogható 
bizonyítékokat fogok  szolgáltatni kezei közé. 
Hisz örökös önvád gyötörne, ha meg nem aka-
dályoznám e házasságot! Egy jóakaró.» 

Emília kezéből kihullott a ievél. 
Arcza halálsáppadt lett. Darabig mozdulat-

lanul ült; szemei mereven bámultak a semmi-
ségbe ; lelke előtt elsötétült minden, nem látott 
egyebet csak eszmény képét, mely összetörve, 
besározva hevert lábainál. 

Szivet a fájdalom  vasmarokkal szoritá ösz-
sze s arczát két kezébe temetve hangos zoko-
gásban tört ki. 

Erre benyitott anyja a mellék szobából s 
rémült hangon kérdezé : 

— Az Istenért. mi történt veled drága 
gyermekem ? ! 

Em iia hirtelen felállott  s undorral rázá 
le ujáról a jegygyűrűt, mely a földre  gurult. 

Az anya önkénytclcn hajolt le utána s 
megpillantotta a földön  a levelet, felvevé  s 
át futva,  mindent megértett-. . Ekkor bcszóli-
tá férjet. 

Ez nagyon elszomorodott c rossz hir halla-
tára ; darabig gondolkozott, azután igy szólott : 

— Hátha Oszkár ártalan, csak egy gonosz 
ármány ez, melyet ellene szőnek. 

— Oh atyám ! — mondá Emilia fájdal-
masan — én már nem tudnék hinni jellemében 
szivemben már el van hintve a kétely mag vat 

Lapunk jelen Márnához egy fél  iv melléklet van csatolva. 
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kat hagyja vétkes gondatlanságukban to-
vább is megmaradni, a helyett, hogy a 
büntetések kiszabása által non kurámun gon-
dolkodásmódjukból fölrázza  s igy lehetővé 
tegye azt, hogy egy könnyen kiüthető tüz-
eset az egész várost porrá és hamuvá ne 
tegye. 

Hát a csíkszeredai önkéntes t íí z o 11 ó 
e g y l e t mi czélra lett megalakítva ? Ugy-
látszik arra, hogy csak névleg létezzék, de 
tényleg még hire se legyen ! 

A mint hallottuk, ez az egylet a folyó 
évben még csak egyetlen közgyűlést sem 
tartott, — azt pedig tudjuk, hogy hónapok 
óta egyetlen gyakorlatot sem végzett, egyet-
len napon úgynevezett éjjeli őrséget nem 
tartott. 

Hát bizony ez igy nagyon roszul 
van, mert a tűzoltó egylet nem arra van 
ám alakulva, hogy szent Katalinkor és far-
sang alatt saját pénztára javára egy-egy 
bált rendezzen s ezzel teendőinek sorozatát 
kimeritettnek ismerje el, hanem igenis arra 
van hivatva, hogy időszakonként tartson 
gyakorlatokat, mert utóbb egy előfordulható 
t(Ízeset alkalmából a tűzoltó szerek az „ön-
kéntes tűzoltó" előtt ujkapu számba fognak 
jönni s egyik ház, a másik után esik a 
pusztító elem áldozatául, éppúgy, mintha 
összedugott kézzel bámulnák az égést. Ha 
meg nem tanulják tűzoltóink a tíizoll ás mes-
terségét, ha a szerek kezelésébe bele nem 
gyakorolják magukat, az előforduló  tűzeset-
kor annyira félszegek  fognak  lenni, hogy 
még egy kis kéménytüzet sem fognak  lo-
kalizálni tudni s csak Istennek különös cso-
dája lesz, ha a város minden lakosa haj-
léktalanná nem válik. 

Ezeket őszintén és leplezetlenül mon-
dottuk el e helyen abban a reményben, 
hogy nem lógunk siket Miiekre találni és 
az illetékes egyének mindent megtesznek a 
tűrhetetlen állapotoknak megszüntetésére. 

Hisszük, hogy reményünkben nem fo-
gunk esal átkozni. 

Alispáni jelentén. 
Felolvasta Becze A n t a l alispán Caikvármegye 

trvhat. bizottságának f.  ha 17-én tartott rendes közgyűlésén 
(V«-ge.) 

A központi és járási közigazgatás menetét mi 
sem akadályozta s annak nagyobb inozz mata volt az 
ápril hóban megtartott iösorozás eredménye, mely 
a mnlt évihez aránylag igen kedvező, mennyiben 
a 2194 vizsgálatra jetentkezett egyén közül bevált 
688 ember, és igy az idei fösorozás  megyénkből 
egy hadsereget állított az ország védelmére, s elég 
sajnos, hogy az ország ily szolgalatokért feledés-
Bei fizet. 

S újra keservesen zokogni kezdett 
Az atya belátta, hogy egyebet nem tehet-

nek, mint a gyűrű visszaküldését, azonnal e 
néhány sort veté papírra: 

„Emilia leányom itt küldi .az ön jegygyű-
rűjét s övét visszakívánja. Hogy miért: lelelje 
nek erre az ide mellékelt sorok. Azonban, ha 
ön e vád ellen magát igazolni tudja, szeplőt-
lenségét bebizonyítja, akkor hozza vissza gyű-
rűjét s húzza újra leányom ujjára. 

Völgyi Arthur. 
Borítékba helyezve a gyűrűvel s vádló le-

véllel együtt, ráírta a czimet és postára adta. 
Oe hiába várták, mert Oszkár sem nem 

igazolta magát a vád ellen, sem a gyűrűt netn 
küldte vissza. 

Az emberek csudálkoztak, hogy abban-
maradt a házasság, melyről már városszerte 
beszéltek. Találgatták az okot, egyik egynek, a 
másik meg másnak tuíajdonitá, de a valót sen-
ki sem talalta el, csupán az „Egy jóakaró'-
tudta a valót, a ki nem volt más, mint azon 
törvényszéki hivatalnok a megye székvárosából, 
a kihez Oszkár a mult télen farsangolni  jött 
volt. Ekkor ismerte fel  ennek alávaló lelkét. 

Mariska hosszú levelet irt Emiliának. Bol-
dogságtól volt áthatva minden sora. Azon hő 
óhajának adott kifejezést,  hogy szeretett Emili-
ája is oly boldog legyen, a minő ő. .Mert a 
te boldogságod — irá — megkétszerezi az 
enyémet s ha bánat érne téged, ez az én bol-
dogságomra is sötet árnyként borulna." 

Emilia nem lelelt e levélre. Hisz csak bá-
natról, meg lelki gyötrelemről Írhatna ; miért 
ízomoritaná meg boldgsága közepette barátnő- | 

Egy másik nem kevésbbbé fontos  és a mun-
kaerőket teljesen lefogó  ténykedés az átadó elő-
írása. Ennek összeállítása nemcsak azért nehézkes, 
mert a kezdetnél semmi gyakorlati útmutatás nem 
követhető, hanem a nagy anyag annyi részletes-
séggel és akkora figyelemmel  dolgozandó fel,  hogy 
az illető tisztviselőknek a hivatalos órákon kívüli 
időt is fel  kell használuiok, hogy rendes időre czél-
hoz jussanak ; de másfelől  maguknak a községi 
elöljáróknak is a nyilvántartásban és behajtásban 
tevékenységét nem kis mértékben fogja  fokozni, 
úgy liogy egyebekkel kapcsolatosan is a hivatalos 
órák nemsokára állandósittatnak. 

Az egészségi viszonyok általában kielégítők 
voltak. Az emberi betegségek közül járványsze-
ruleg csak most lépett fel  Zsögöd községben a 
roncsoló toroklob, s bár elfojtására  az adott kö-
rülmények között a lehető lépések niegtétettek, 
még sem lehet tudni előre, hogy terjedése mily 
mérveket ölt. A javulási esetekből következtetve, 
a járvány enyhébb lefolyású,  de a betegség ter-
mészete még sein engedi, hogy elfojtására  a kellő 
szigor ne alkalmaztassék. Az állati betegségek 
közül a május havi nagy melegben több helyen 
lépett fel  a sertésorbáncz; ugyanegy időben ki-
ütött pl. Csíkszeredában és Kozmáson, egymástól tá-
vol esü helyeken, hogy az érintkezés lehetetlen volt. 
Az elhnrczolás tehát sein érintkezés, sem fertőzés 
utján nem képzelhető, sőt még sertéskereskedők 
átvitele által sem állapíttatott meg, mert ez év-
szakban az teljesen szünetel; minélfogva  egészen 
más körülményekben rejlhetik a ragályozás alapja. 
Azért nem tartom indokoltnak a járványok alkal-
mával életbeléptetni kellető merev rendszabályo-
kat, mert ez sok esetben sujtolóbb, mint maga az 
elhalás s mégis tapasztalás szerint igen csekély 
eredinénynyel jár. Ha ennyire megrendszabályozva 
ueui lennénk, talán sokkal czélszeriibb lenne a 
havasokon szakítani ki nyári legelőket 'a sertés-
nyájak számára, de ehhez több más kellek hiá-
nyában sem szokásunk, sem türelmünk nincs. — 
Jelentkezett még ilt-ott a lépfene,  ebdüli, és riili-
kor, azonban csak egyes esetekre szorítkoztak 
anélkül, hogy érezhetőbb nyomokat hagytak volna 
bátra 

Még meg kell említenem a fösorozás  alkal-
mával észlelt feltüüöbb  mérvű egyptomi szembe-
tegséget s babái- nagyobbrészét az akkor szokásos 
éjszakázás következményeinek talajdonitom, mégis 
mint legalább szemgyuladás megállapítottnak lé-
vén elfogadandó,  arra int, hogy a félelmes  beteg-
séggel szemuen igen óvatosak legyünk, mert több 
családnál kétségtelenül befészkelve  lévén, ragá-
lyozása igen könnyű, de gyógyulása ínég évek so-
rán át is nehezen érhető el. 

Tanintézeteinkben elért eredmény általában 
kielégítő, de a kir. tanfelügyelő  urnák a közig, 
bizottsághoz intézett jelentéséből mégis ki kell 
einelnem azon jelenséget, hogy eddig csendes és 

jét a való elmondásával ': Valótlanságot pedig 
nem volna képes irni neki, ki előtt lelke min-
dig nyitott '.ö>iyv volt; inkább hallgat örökre. 
Hijjyje inkább " lelöle, hogy hűtlen barátnő, 
ugy sincs már szüksége rá ; van jó lerje. . 

Keserű mosoly vonult át ajkán. 
Ha a veszélyes sors ut|ába nem hozza öt, 

kire most i.iég" rágondolni is borzad, ugy e jó 
férj  oldala mellett most ő lehetne boldog. 

Önkénytelen fájó  irigység lopodzik szivébe 
de nemesebb érzelme legott felülkerekedik  *és 
száműzi e hozzá nem méltó érzelmet. 

Miért ne lehetne Mariska boldog, ki eddig 
nélkülözésekkel küzdött ? Megérdemli a boldog-
ságot 

És vájjon ő nem érdemelte volna, hogy 
boldog legyen. 

Két forró  könycsepp gördült végig arczá-
ján. Finom zsebkendőjével megtörölte szemeit, 
elhatározta, hogy fátyolt  borit a szomorú múltra 

Szórakozni akart, eszményt keresett lelké-
nek, mindent elkövetett, hogy szivének enyhü-
lést szerezzen. Jötéknyczélu szini előadásokra 
maga kért fel  szereplőket, többnyire ő játszva 
a főszerepet.  Ilyenkor megtapsolták s virág-
csokrokkal halmozták el. 

Az emberek csodálkoztak azon, hogy az 
a szende, komoly leány mennyire megváltozott 
mily vidám és pajkos lett. Szegény Emília ! 
Ha bensejébe láthattak volna, meggyőzőtek 
volna arról, hogy mig ajkairól oly vidám ka-
czaj hangzik, addig szivét tépi a fájdalom,  mely-
ből lelke ugy sir, ugy zokog. . . 1 

(Folyt. kOr.) 

velünk mindenben egyetértő román községekben 
is kezd meglátszani a román propoganda nyoma. 
A magyar nyelv tanításában kezdenek hanyagok 
sőt türelmetlenek lenni, az alkalmazott tanitók na-
gyobb része nem érti, vagy talán nem akarja ér* 
teni a magyar nyelvet s ennek elmaradhatatlan 
következése az oktatás lélszegsége. Oka távolról 
sem a nép érzületéből fejlődött  ki, hanem azt hi-
szem, a nép szándékos félrevezetésében  rejlik. — 
Soha sem bántottuk nemZfetiségi  érzületét soha 
sem sértettük, felszabadítottuk  1848-ban az úrbéri 
kötelék alól, azután adtunk olcsó földet,  adunk 
olcsó megélhetési eszközöket, a közteherviselésben 
aránylag alig érezhető mérvben részeltettük ; s hogy 
ezeket mégis idegeukedéssel viszonozza, az nem 
nála született s nem is az ő táplálékán tengődik. 
Nem tesz semmit, mi a türelem nemzete vagyunk, 
merev magatartását azzal viszonozzuk, hogy visz-
szük tovább a czivilizáczió felé,  pedig jól tudjuk 
soha sem lesz barátunk. 

Közlekedési ügyiiuk a köziuuukakötelezettség 
megszüntetésével nagy változásnak van alárendelve, 
hogy ez mily mérveket ölt, előre meghatározni 
nem lehet, hanem hogy [végeredményében az ed-
diginél előnyösebb lesz, az már is bátran elmoud-
liató. A törvényhatósági közutak kavicsolása két 
vállalkozó csoportnak adatott ki, s minthogy az 
idevonatkozó szerződés világos, határozott köve-
teléseket tartalmaz: kétségtelen is, hogy az eddigi 
hiányos közmunkareudszerrel szembeu eredménye 
az egyöntetűségben és a határidők betartásában 
már az első évben mutatkozni fog. 

Lehet, hogy az útadó általában terhesnek 
fog  látszani, de azok előtt, kik az idő és munka 
értékét ismerik s előnyeit ki tudják használni, l>i-
zonnyára nagy nyereség lesz. Es itt ismételnem 
kell, hogy előírása, kezelése, nyilvántartása és 
felhajtása  minden irányban szomélyszaporítást fog 
szükségelni, mert elleuesetbeu más közigazgatási 
fajok  elhanyagolta tuak s a mulasztás tehetetlen-
séggel szembeu helyrehozható uein lesz. Különben 
közlekedési viszonyaink ez időszerűit teljesen jók, 
s ha sikerül a községekkel megértetni, hogy az 
átkelési szakaszok uiégís csak általuk használtai-
nak legfőképpen,  s igy sikerül anyagi tánu '̂aúsia 
bírni anélkül, hogy e tekintetben a rendelkezésre 
álló kéuyszereszközök felhasználtassanak,  jók is 
maradnak, ueincsak, hanem tovább fejlesztetni  lúg-
nak. Megemlítem azt is, liogy a vicziuális úuk 
beosztása már megtörtént s mihelyt a Taplucza 
és Szeutdomokos községek által közbevetett lül-
lebbezések felett  határozat fog  hozatni, a fenn-
tartási arányok megállapítási tárgyalásait nem ké-
sem bevezetni. 

A vármegye területén levő erdők kezelési 
hiányait uiult évi október ü9-én előterjesztett je-
lentésemben 6 pontban volt alkalmam felsorolni  s 
minthogy azok orvoslást idáig seninii tekintetben 
sem találtak, ismételten kénytelen vagyok azokra 
irányítani a tek. törvényhatóság tigyelmét. Például 
azok közül csak egy esetet említek fel:  Cs«kefalva, 
Szentmárton, S/.eutgyörgy, Bálikfalva,  Mindszent, 
s uiég több község erdöreudészeti áthágásért te-
temes összeggel büutettetett ineg; a községeknek 
nincs közjövedelme, s az egyesek által elkövetett 
hiba miatt kirótt büutetés uiost pótadóval fedez-
tetik ; ez tek. Törvényhatóság, páratlan törvény-
telenség a maga nemében. Vagy fölemlítek  egy 
azóta keletkezett uj jelenséget: szerződéseinkben 
világosan ki van kötve, hogy az erdőterületeket a 
legelök rovására szaporítani nem fogják,  s mégis 
azt tapasztaljuk, hogy évről-évre szűkebb korlá-
tok közzé szoríttatunk. Távol áll tőlem, hogy er-
dőségeink szaporításában hibát látnék, sőt saját 
személyemet illetőleg annak csak örvendhetek, dn 
midőn tudom, hogy vármegyénk népe csaknem ki-
zárólag marhateuyésztéssel foglalkozik,  ebből fe-
dezi kenyerét, adóját s ma már pótadóját, a le-
gelök szűkebb körre szorítását egyenesen és szá-
mokban kifejezve,  károsnak látom. 80 —100 esz-
tendő szükség arra, hogy valamely arra alkalmas 
területen kereskedelmi fa  fejlődjék  s egy hold ho-
zamának értékét orányba téve a 80—100 eszten-
dei legelés értékével, az eredményt tekintve, nem 
valami nagy örömünk lehet a legelök csökkenésén, 
pedig ezek a tőke mellett az évi kamatot is ad-
ják, mig az erdőségeknél el vesz az. A szigora 
erdőtörvény merev végrehajtásában nagyon meg' 
gondolandó a közgazdasági érdek, s nagyon meg-
figyelendő,  hogy magára az államra oiuca-e ItAios 
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listással ? Ezek felemlitésében  tárol van tőlem 
minden idegenkedési ösztön felébresztése;  én a 
törvényt, mig törvény, tiszteletben tartom, de mig 
ezt a helyet elfoglalom,  kötelességem hiányaira rá 
mutatni, hogy módosításával a bizalom izmosodjék. 
I 'zélom különben is most csak az, hogy ha tőlünk 
ii szerződés szigorú betartása megköveteltetik, — 
vi liink szemben is méltányosság gyakoroltassuk, s 
nknélküli zaklatásokkal keserű kifakadásokra  ne 
hivassunk íel. 

Közgazdasági életünk utolsó jelentésem éta 
valamit alig változott, s mig a birtokviszonyok 
rendeztetni nem fognak,  nem is változhatik. És 
fM»'ii  nem kizárólag az arányosítás keresztülvite-
lé k-i értem, mert én attól vajmi keveset várok, 
hanem értem a töld tulajdon megismerését, kije-
lzését és annak korlátlan szabad használatát; — 
mis ez biztosítva nincs, addig nomád nép mara-
dunk s a fordarendszer,  a hármashatár, az egy-
lei e/és, a kiállítás, verseny s mitübbféle  csak sze-
génységünk sallangos takarója marad. 

Mindezek mellett is kétségtelen, hogy az 
mlntt viszonyok között lassan-lassan előrehaladunk 
s e tekintetben hálásan kell elismernünk a keres-
kedelmi és földinivelésiigyi  miniszter urak rokon-
szenvező jóakaratát, mennyiben az előbbi teljes 
igyekezettel közremunkál a székelyföldi  vasút lé-
tesítésén s mult gyűlésünkben felvett  29,000 frt 
évi államsegélynek elvi elfogadását  leiratábau már 
ki is jelentette, s kapcsolatosan azt is czélbavette, 
l,(lgy nyers terményeink feldolgozására  gyárak 
emeltessenek; inig fóldmivelésügyi  miniszter ur 
ím agy méltósága helyes érzékkel állattenyésztésünk 
emelésére hat azáltal, hogy nagyobb segélyeket ad 
apaállatok beszerzésére s igy a községeknek le-
hetővé teszi a fajnemesitést  előnyös feltételek 
mellett megközelíteni a"lótenyésztés emelése ér-
dekében pedig már is oly előnyben részesítette 
vármegyénket, minőket idáig nem tapasztaltunk, 
kész lévén azokat még nagyobb körre kiterjesz-
teni, ha elfogultságunk  és tiiielnutlenségünk mel-
lett kihasználni képesek leszünk. 

Mint a közgazdasági kérdést közelebbről 
ériintö körülményt fel  kell említenem, hogy a sze-
szes italok árának lehető mérséklése tekintetéből 
a mull törvényhatósági gyűlés által kiküldött bi-
zottság munkálatát befejezte  a megyei közig, 'bi-
zotts. pedig javaslatát határozattá emelte. Ennek 
lényegesebb pontjai a) hogy az ellenörködésre hi-
vatott küzségelőljárósági tagok a bérlő társaságnak 
tagjai ne lehessenek ; b) hogy a szolgabiróságok 
kötelesek időnkint vizsgálatot tartani a szesz mi-
nősége és az árra vonatkozólag; c) hogy minden 
község ion fokú  szeszmérővei látandó el a kismér-
tékben elárusított italok szabad megmérésére, mi 
végből a pénzügyigazgatóság köteles skálát készí-
teni szeszre Hű foktól,  pálinkára pedig 85 foktól 
lefelé  hogy mezőgazdasággal foglalkozó  földbir-
tokosok saját házuépük, cselédjeik és a gazdaság-
úi! alkalmazott napszámosaik részére 100 litert 
tevő vagy azt meghaladó szesznek és pálinkának 
italaiéi ési adómentes beszerzésére az engedély aka-
dálytalanul kiadassék. A bizottság nézete szerint 
ezek volnának hivatva a mezőgazdaságnál annyira 
nélkülözhetetlen szesz árát mérsékelni és minősé-
gi lavitani, mert bár elismeri azt, hogy nyerész-
kedé>r>- alakult társulat jogosítva van a maga 
liav. iniért minden megengedhető módon jövedelmét 
szaporítani; a mezőgazdaság létérdekét oly közel-
ről éi uitő felcsigázott  nyerészkedést még sem vél 
megengedhetőnek akkor, midőn a társulat a szeszt 
lit<-i>nként beszerezheti 50—52 kron s kis mér-
tékben pedig kiárusítja 7G kron s szerződéssze-
rűnél sokkal gyöngébb szesztartalommal. 

A félév  nevezetesebb mozzanatait ezekben 
szerencsém bejelenteni a tek. törvényható-

ságnak, kérvén, hogy azt méltóztassék tndomásill 
v*ii"i s amennyiben szükséges volna, még e gyii-

lolyamán intézkedéseit megtenni. 
Csíkszereda, 1891. jnnius 15-én. 

* A J Í Ü G Y . 
A csiksomlyói főgimnázium  évzáró flniispe. 

A csiksomlyói rk. főgimnázium  jnnius 38-án 
(vasárnap) tartotta az 1890—91. tanév záró ün-
nepélyét. 

Ünnepélyes mise ntán közönség és tannló 
>f|Qság  a gimnázium diszlermébe vonult, melynek 
toé8 előszobája is zsníolásig tömve volt. Az finné* 

pélyt I m e t s F. Jákó t. főesperes,  gyinn. igazgató 
teijedelmes beszéddel nyitotta meg, mely a pro-
gramúinak kiemelkedő pontja volt 

Ebben röviden összefoglalva  hallottuk mind-
azt, mi a gimnásium bel- és küléletében 1870. 
óta, mióta Imets F. Jákó az igazgató, előfordult. 
Beszámoló beszéd volt az, mely 21 évi eredményes 
munkálkodás ténykedéseit foglalja  össze. 

Fentisztelt igazgató ur ugyanis, mint az Ér-
tesítő „Krónikáu-jából kitűnik és értesüléseink sze-
rint, a jelen tanévvel nyugalomba lép, hogy él-
vezze . nem élvezni, hogy ezután osztatlanul 
szentelje magát tudományos törekvéseinek és a 
közéletnek. 

De ne kezdjünk a végébe, hanem ott, a hol 
a mélyen t. igazgató ur 30, illetőleg 21 évvel ez-
előtt kezdette. Milyen nagy különbség gjmnasi-
nmünk akkori és mostani állapota között. Intéze-
tünk akkor szerény, kevés igényű iskola volt, 
mely kevéssel megelégedett, s kevéssel kielégít-
hette az érdeklődő közönséget, s megfelelhetett  a 
hozzákötött várakozásnak. Ma már modern isko-
lává nőtte ki magát, mely ifjainkat  a középiskolai 
oktatás minden kellékével ellátva, felfegyverezve 
bocsátja világgá, hogy majd liirt, dicsőséget sze-
rezzenek az anyaiskolának. — kedves Csíkorszá-
gunknak. 

De midőn a csiksomlyói főgymnasium  hala-
dásáról, a kor követelményeinek egészen megfe-
lelő állapotáról szólunk, mindig első sorban Imets 
F. Jákó igazgatóra kell gondolnunk, mint olyanra, 
ki ezen haladásnak egyik kiváló, és mondhatjuk 
elöharczosa volt. Már maga Somlyóra való áthe-
lyezése is b. e. Fogarassy M. püspök által azon 
czélból történt, hogy egy kiválóan erélyes vezért 
kapjon az iutézet. És szeretett' igazgatónk eljött; 
eljött, áiubár előre tudta, hogy ezzel egy fénye-
sebb pálya ajtaját teszi be. Akkor, még ifjúságá-
nak delén, (hiszen csak 33 éves volt) teljes lel-
kesedésével, tetterejének egész megfeszítésével  szen-
telte magát a székelység és gymnasium ügyének 
egyrészről mint tetőtől talpig becsületes székely 
ember, ki édes hazánk forró  szeretete mellett 
szülőföldjén  csüng; másrészről mint ihletett tan-
ügyi férfiú,  ki előtt bizonnyára nem az lebegett, 
hogy „quem dii odere, paedagogum fecere,"  ha-
nem mint Beöthy Zsolt jeles aesthetiknsunk is 
mondja: „az istenek szerettek, m n-t tanítóvá 
tettek". Valóban csak ebből a lelkesedésből és 
nemes ambicziójából magyarázhatjuk meg azt a 
csüggedetlen buzgóságot, mellyel a csiksomlyói fő-
gymnasium ügyét felkarolta. 

Az utóbbi 3 évtized általában folytonos  in-
gadozást, kísérletezést mutat fel  az oktatás me-
zején, s ha ez a folytonos  ingadozás, bizouytalan 
állapot nemcsak semmi káros hatással nem volt a 
gynmasiuinra, hanem ellenkezőleg rohamosan haladt, 
az egyedül az ő gondos vezetésének és a tanári 
karnak tudható be. 

A gymnasium mint nem teljes jutott kezére; 
folytonos  csüggedetlen buzgóság és gondosságra 
volt szükség, hogy szegényes viszonyaink között 
valahára teljes főgymnasiummá  legyen. A tanári 
testület élén lankadatlanul agitált, mig aztán az 
összes székelység reménye teljesedésbe ment. Ma 
már zenét, francziát  is tanítanak, a mi ritka fő-
gymnasiuuinál történik. Aztán folytonos  harezot 
kellett folytatnia  a szállásiigy érdekében, — inig 
végre 1888-ban ebbeli törekvései is örvendetes 
sikerre jutottak a volt-székháznak internatussá 
(bennlakó intézetté) alakításával. 

Ezek igazgatásának általános vonásai; de 
hogy teljesen hü képet nyerjünk személyéről, egy 
kissé aprólékosnak kell lennünk. Kedves igazga-
tónk annál szerényebb ugyan, semhogy ilyen ma-
gasztalás kedvére volna, de azt kell meghallgat-
nunk, mit mond e világ egyik legnagyobb költője, 
Göethe: „nur di Lumpen sind bescheiden". 

Mint igazgató példányszerü, maga a meg-
testesült pontosság. Vezetése alatt anyaintézetünk 
mindig megfelelt  a várakozásnak. 

Mint tanár azt az elvet követte, hogy verba 
volant, exemplum manent. A tanításban jó példával 
járt elől tanártársai előtt is, soha sem szűnt meg 
hangoztatni azon nevelés-oktatási elveket, melyek 
a hazafias  szellem és a valódi katholiczismus meg-
valósítását eszközlik. Szeretetének hevével folyto-
nosan javította al ifjúság  erkölcseit, nyesegette 
kinövéseit. Kitiinő módszerével játszioa csepegtette 

1 be a tudományt az ifjak  lelkébe. Anélkül, hogy 
magunknak hízelegnénk, bátran inegvallhatjuk, 
hogy gymnasiumunk mind tanulmányi, mind külö-
nösen erkölcsi tekintetben hazánk első középisko-
láival bátran kiállja a versenyt. 

Ennyit igazgatói és tanári működése jellein-
zéseül, melynek úgyszólva jelmondata volt, hogy : 
„törekedj erényre s munkád uem lesz hiu." 

Kell-e szebb hivatás, mint a minő ez lehet ? 
Egyik kezében a tudomány fáklyája,  a másikban 
a lelkes pap breváriiuna! Valóban kívánva sem 
kívánhat magának akárki is szebb, dicsőbb pálya-
futást. 

Többet ér ez a pálya, mint a világ dicsősége 
mint a világ hiúsága. Mert az ifjúság  nevelésével, 
a nép vezetésevei a haza boldogságára közremun-
kálni s jövendő dicsőségének alapjait lerakni min-
den hazafira  elévülhetetlen czél és törekvés lesz. 
Es tudjuk, hogy Imets F. Jákó mindig kiváló ha-
zafi  volt, most. is az, és az lesz utolsó lelielletéig. 

A ki ismeri derék, egyenes lelkét, mely 
utálja a hazugságot, nyíltan szemébe mondja az 
igazságot mindenkinek, az mostani szavaimat is 
teljesen helyesli. 

Beszámoló beszédjének jeligejéíil Berzsényi-
nek „Az én osztályrészem" czimü költeményéből 
idéz: 

Partra szállottam. Levonom vitorlám. 
A szelek mérgét nemesen kiálltam. 
Sok Kharybdisz közt, sok ezer veszélyben 

Izzada orczám. 
Es helyesen, sok ezer küzdelmen kellett át-

törnie magát. De mi azt gondoljuk, hogy ez csak 
a pályának fele  volt. Merítsen a derék igazgató 
további lelkesedést tanítványai szeretetéből, a 
közvélemény elismeréséből a munkálkodásra. Ed-
dig az ifjúságé  volt. Ezután a mienk lesz, a tár-
sadalomé, melynek érdekeit oly buzgón szivén vi-
seli. De minek mondjak többet, hisz érdemeit 
eléggé nem méltányolhatni. S mi kik őszinte tisz-
telői vagyunk. Arany sorait idézhetjük : 

Te, ritka férfi!  áldjad Istened, 
Ki oly önérzettel dúsgazdagon 
Állhatszt pihenni meg pályád felén, 
Körödbe gyűlnek a felnőtt  ifjak. 
(Egy ember-öltő) s érett férfi  észszel 
Köszönve a mit i f  j a k é r t tevéi, 
L e g s z e b b j u t a l m a d igy tő l t t k 

nyered. 
S mi felkiáltunk,  hogy mily nagyérdem az, 
Minő erény, mely e hálátlan 
l'ályán a késő hála újra sarjadt, 
Nem hervatag babéréit szedi. 
Az igazgatói beszámoló végén a közönség 

és tanuló ifjúság  az érdemekben gazdag és sze-
retett igazgatót lelkesen megéljenezte. 

A záró ünnepély programmja során a zene-
kar a Poutpori Norma, Lucretia Borgia cz. dal-
műveiből játszott részleteket; különösen megemlí-
tendő a „Varázsfátyolból"  vett duett, melyet Kor-
ber Imre zene- és énektauitó egyik kiváló növen-
dékével, Sárpátki Ferenczczel adott elő. 

Boga József  VII. o. t. hévvel szavalta Arany-
tól „A honvéd özvegye" cz. költeményt. Wellman 
Samu jelesen végzett gymnasíumi tanuló pedig osz-
tálytársai nevében meleg hangon tartott talpra-
esett szónoklattal búcsúzott el első sorban a szin-
tén távozó igazgatótól, aztán a tanártestülettől és 
az ifjúságtól. 

Valóban sajnálnunk kell azokat, kik ezen 
meghatóan szép ünnepélyen nem vehettek részt. 
Kívánatos volna, ha az érdemes igazgató az el* 
mondott, ünnepi beszédét valamelyik hírlapban 
közzéLenné. 

L E V K L S 2 É S . 
Plébánossá avatás. 

Csik-Karczfalva,  188 Jun. 26. 
Tekintetes Szerkesztő ur I 

Engedje meg nekem, liogy becses lapjának 
hasábjain egy valóban lélekemelő ünnepélynek le-
írását adjam, annálisinkább, mert annak minden 
mozzanata a valódi és önzetlen szeretetről tanús-
kodott. 

De térjünk a dologra. 
Junius hó 21-én történt R a n c z János plé-

bános ünnepélyes beiktatása a csiknagyboldogasz* 
Bzonyfalvi  tekintélyes hitközségbe. 

Az ünnepély nevezett napon fél  II órakor 
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kezdődött. Ekkor barangzngás és taraczkok dör-
gése mellett Bálint Károly apátplébános vezetése 
alatt hossza menetben vonult fel  a résztvevő pap-
ság a „szeretett uj plébánost" kisérve, a nagybol-
dogasszonyfalvi  szép fekvésii,  impozáns templomba, 
a hol azonnal kezdetét vette a beiktatási szertartás. 

Bálint Károly apátplébános egy hozzáméltó 
fényes  beszédben bemutató a ki veknek az uj plé-
bánost, mint a papi méltóság és tekintély kiváló 
képviselőjét és mint kitűnő lelki pásztort. 

Azután Murányi Kálmán felcsiki  foesperes 
felolvasta  a nm. püspök úrtól leérkezett okmányt, 
mely Rancz János lelkész plébánossá való kine-
vezését tartalmazta. Erre az uj plébános letérdelt 
az oltár zsámolyára s letette a „hitvallást*1 és 
„lelkészi esküt." Minek megtörténtével a beiktató 
apátplébános átadta neki a templom kulcsait, az 
evangeliomos könyvet és a szertartások könyvét, 
egy szép és a könoyezésig megható beszéd kísé-
retében. Sirt az uj plébános és könnyek csillogtak 
a hivek szemeiben is, öröinkönyek, mert érzik és 
tudják, hogy a beiktatott plebánosbau az Isten 
hivatott szolgáját, a valódi szeretet buzgó apos-
tolát tisztelhetik. A beiktatási ünnepélyt „Veni 
Sancte" fejezte  be. Eunek végeztével kezdetét 
vette az ünnepélyes szent mise, melyet Rancz J. 
végzett teljes asszisztenczia mellett. Evangeliom 
után a szószékre lépett és szent Pál eme szavai-
ból : „Te pedig légy vigyázó, fáradozz,  a hit hir-
detőinek munkáját cselekedd s a szolgálatokat t el-
jesitsd" — kiindulva, egy szépen kidolgozott és szó-
noki hévvel előadott beszédben mutatta fel  hívei-
nek a papság hármas hivatását és tüutette ki amaz 
elveket, melyek szerint az egyházi kormányzást 
ezután is vezetni fogja. 

A páratlan hatású beszéd után visszament 
az oltárhoz és bevégezte a szent misét. Mise után 
az ünnepély véget ért. 

A beiktatási ünnepélyt kedélyes és barátsá-
gos ebéd követte. Semmivel jobban nem illusztrál-
hatom azon közszeretetet és általános tiszteletet, 
melyet az uj plébános kiérdemelt, miutba felsoro-
lom azon tenintélyes férfiak  neveit, kik vendégsze-
rető asztalát körülülték, hogy résztvegyenek az ö 
örömében. 

íme a névsor: 
Mikó Bálint főispán,  Becze Antal alispán, 

Mihály Fereocz főszolgabíró,  dr. Fejér Antal ügy-
véd, Bálint Károly apátplébános, Murányi Kálmán 
főesperes,  Botli Ferencz föespercs,  Ferenczy K. 
gyószentmiklósi plébános, Bardocz István és Mar-
kaly Antal alcsiki plébánosok. A felsoroltakon 
kivül résztvett az ebéden az összes felcsiki  papság. 

A barátságos ebéd alatt egymást érték a 
szebbnél-szebb pohárköszöntők. Az uj plébános a 
Főpásztorra s azután a beiktató lelkészre Bálint 
Károly apát-plebánosra emelt poharat, Bálint K. 
a fő-  és alispán urakra mondott felköszöntőt.  A 
főispán  Bálint Károlyt és Rancz Jánost éltette stb. 

A barátságos ebéd után a résztvevők azon 
foiTó  óhajtással távoztak el: hogy a derék uj 
plébánost Isten tartsa meg soká híveinek boldo-
gitására 1 

Ad multos annos 1! I 

K t L Ő N F l S L É f f . 
Rendes regénymellókletünk,̂ miutáu jelen szá-

munkhoz rendkivüli mellékletet kellett adnunk, ez 
alkalommal elmarad ; jövőre utánpótoljuk. 

UJ fúrdáhiztosok.  Megyénk főispánja  a folyó 
évi fürdőszezonra  a borszéki fürdőre  Fülöp Lajos 
birtokost, a tusnádi fürdőre  pedig dr. Miklósy Jó-
zsef  ügyvédjelöltet nevezte ki fürdöbiztosokká. 
Mindketten letették már a hivatalos esküt és mű-
ködésűket meg is kezdették. 

Az egyetemi hallgatók 'bálja. A szünidőre 
hazakerült egyetemi hallgatók jnlius hó 4 én tar-
tandó bálja iránt nagy az érdeklődés. A meghí-
vók már szét lettek küldve s mint azokon jelezve 
van : jegyeket előre lehet váltani G ö z s y Árpád 
gyógyszertárában, mégpedig szeméíyjegyet 1 fo-
forintért,  három személyre szóló családjegyet 2 frt 
50 krért. Az estély érdekességét nagyban emeli a 
következő változatos mâsor : I) „Nyitány" (Bánk-
bán) Salamon János zenekara által. 2) „Felolvasás" 
tartja Bartalis Ágost jh. 3) „Ábránd" zongorán 
előadja Zakariás Jánosné önsga. 4) „Szép Ilonka" 
(Melodráma) előadja Gencsi Zelma k. a., zongo-
rán kíséri Gencsi Olga k. a. 5) „Dialog" Vörös-
marty M. Maroth bánjából, előadják Deák János 

és Csáki József.  6) „Népdalok" hegedűn, zenekí-
séret mellett előadja Gözsy Géza jh. A jótékony 
czélu estély tisztajövedelme az EMKE székely 
kitelepítési alapja javára fordittal.ik.  Ismételve fel-
hivjuk rá a közönség figyelmét.  (A rendezőség ez 
ütőn értesiti azokat, kik tévedésből meghívót nem 
kaptak, de arra igényt tartanak, liogy szívesked-
jenek Gözsy Árpád gyógyszerész úrhoz (Csíksze-
redában) fordulni.) 

Lelkész beiktatás. Borbát Pált, a csikmegyei 
ref.  körlelkészség volt papját junius hő 21-én ik-
tatta be Vízaknán u.| hivatalába Szász Domokos 
erdélyi ref.  püspök. A fényes  beiktatási üunepély 
minden tekintetben megfelelt  Borbát Pál kiváló 
érdemeinek, kit uj hívei már is meleg szeretettel 
rajonganak körül. 

Kittintetett ifjak.  Mint utólagosan értesülünk 
az egyetem évzáró ünnepélyén a csiki ifjak  közül 
pályamíiveikért Halló István I. éves tanárjelölt 
75 frt,  Endes Miklós II. éves joghallgató 95 frt, 
Péter János II. é. tanárjelölt 100 frt  és Részegli 
Lajos IV. éves joghallgató 50 frt  jutalmat nyertek. 
Annak a bizonyítéka, hogy ifjaink  ott is jól meg-
állják a sarat. 

Szép kor. Gyergyó-Szentmiklóson a mult hé-
ten egy Farkas Erzsébet nevii 118 éves asszonyt 
temettek el, ki utolsó napjáig teljes egészségnek 
örvendett ugy, hogy a varrásnál ínég utolsó nap-
jaiban is szabad szemmel fokozta  a tűbe a czérnát. 

Bö áldás. Csik-Szenttamáson a napokban 
egy szegény asszony egyszerre három gyermekkel 
lepte meg férjét.  A mint értesültünk a „hármasok" 
egyike elhalt, s anyjuk is erősen beteg; a más 
két uj polgár azonban egészséges, mint a makk. 

Esküvő. Díszes násziinnepély foly  le mult hó 
251-án Gyergyó-Szentmiklóson, gyótölgyesi gyógy-
szerész lioth Albert tartotta esküvőjét Kedves 
Tamás nyug. kir. járásbiró és ügyvéd szeretetre-
méltó leányával Erzsikével. Az esküvön s az ezt 
követő estebéden igen szép közönség volt jelen. 
A kedélyes lakomát szebbnél-szebb pohárköszön-
tők fűszerezték.  Lakoma ntán táncz következett 
s a vendégsereg csak a reggeli órákban oszlott 
szét. Állandó boldogságot kívánunk az uj párnak! 

Mulatság. Igen jól sikerült táuczmulatságot 
rendezett a gyószentmiklósi ifjúság  több tagja m. 
hó 25-én a kereskedői kör helyiségéhez tartozó 
kertben. Szép számú közönség jelent meg s mu-
latott kedélyesen. A négyeseket 28—30 pár tán-
czolta. 

Útonállás. Junius hó 2'J-cn mikoujfalvi  S. 
L. nagybirtokos sógorától Szentimréről délután 
ö óra tájban haza indult s az Olt hidjára érve, 
csikszcntsimoni liodó Márton egy nagy kony-
hakéssel iovai elé ugrott s egyik lovához 
hozzászűrt. A ló hirtelen hátiarántván a kocsit, 
annak rúdja kettétörött, mire a másik ló is meg-
bokrosodván, hátulsó lábaira állva, csak a ko-
csis ügyességének köszönhető, hogy az Oltba 
nem ugrott. Ezen idő alatt Bodó Márton nem 
vesztegelt, hanem a kocsihoz hátraszökött s a 
nagy konyhakést teljes erővel felhúzván,  S. L. 
feíé  szűrt, a ki sógora 3 éves kis leánykáját 
ölében tartva s igy az önvédelemnek más mód-
jától megfos/.va,  — mert töltött fegyvere  olda-
lán volt — a kocsi ellenkező oldalán leszállott 
s igy menekült meg a haláltól s mentette meg 
a kis ártatlan leánykát is. — Ezt megelőzőleg 
egy szekérben jámbor munkások mentek át az 
Olt hídján, kiket Bodó Márton szintén leltartóz-
tatott a konyhakéssel; a gyeplőt elvágta s a 
szekérhez hátrakerülve, késsel támadott a jám-
bor utasokra, kik közül egyik a jogos önvé-
delem érzetében Bodó Márton fejéhez  vágott 
fokosával,  a kit a vér elborított s e kőiben a 
kocsis a lovak közé vágván, megmenekültek a 
szerencsétlen s véletlen haláltól. Felhivjuk a 
járási főszolgabíró  ur ügyeimét a jeleni eset-
ből kifolyólag  az alcsiki közbiztonsági állapo-
tok rosszaságára. 

Valodan elismerésre méltó ama tevékeny-
ség, melyet a „ b i v a t S a l o n " szerkesztősé-
ge fejt  ki. Nemcsak a külföldi  divatlapokat szo-
rítja ki lépesről lépésre (nagyszolgalatot téve 
ez által a magyarságnak) és havanta egy-egy 
szabásmintaivet ingyen mellékletül, eltekintve 
attól, hogy minden előlizetőjének kívánatra 
kUlön szaDásmintát is készít, nem számítván 
azért többet a rendes postadíjnál, de szépiro-
dalmi szövegének bó és válogatott tartalmánál 
fogva  oly sok eredeti jó és szórakoztató olvas-
manyi nyújt, hogy a legkényesebb igényt is 
teljességgel kielégíti. Hogy sokoldalúsága mel-

leit még is oly csekély áron szerezhető meg, 
(negyedévre I frt  50 kr.) ez csak annak tulaj-
donitható, hogy roppant el van terjedve s tény-
leg alig találni boudoirt polgári házat vagy di-
vattermet, melyben a „Divat Salon" egy pél-
dánya meg ne lenne. Mutatványszámokat, me-
lyek legjobb ajánlatul szolgálnak, szívesen küld 
a „ D i v a t S a l o n a k i a d ó h i v a t a l a 
B u d a p e s t , G i z c l l a t é r 1. s z á m 
H a a s p a l o t a . 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
B u d a p e s t i l e v é l . 

A tanidény befejezése  után rendesen nagyszámmal rán-
dul fel  a vidéki közönség Budapestre ; a szil lök gyermekeik-
kel, a tanárok és tanitók családjukkal a szünidőt arra hasz-
nálják, hogy az ország fővárosát,  mely évről évre szépül, 
növekedik és érdekesbedik, megtekintsék, megcsudálják. 

Az idén azonban még egy rcndkivUli, a maga nemében 
páratlan látványosság, az ag y agipar-k i á l l i t á s is külö-
nösen vonzó hatással kell liogy legyen a vidéki közönségre 
nézve, liogy némi fogalmat  nynjtsunk t. olvasóinknak, rövi-
den ismertetjük a kiállítás néhány csoportját. 

Az asplialtnak hazánkban elért fejlettségéről  fényes  lii-
zonyitékot ad a MAttYAK ATl'lIAI.T-KÉSZVKNVTAUsA. 
SÁ(í kiállítása, melyről a legkiválóbb szaktekintélyek s a fő-
városi sajti) a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak. Kzen 
má-ifél  évtized óta fennálló  liazai iparvállalat bemutatja l'el-
ső-dernai [Biliannegje] gazdag és kiapaszthatlan bányáinak 
termékeit, melyek az utóbbi években rendezett valmcnuyi ki-
állításon kitüntetésben, az 1883. éri briisszli világkiállításon 
a legnagyobb kitüntetésben [disz-oklevélj részesítitek. A kiál-
lításon látjnk e vállalatnak különböző burkolat-próbáit s 
ezek közt a szabadalmát képező aszphalt-inacadám kocsim 
burkolatát, falszárazzá  tételi próbáit, a különböző bányater-
mékeket, nevezetesen Frinidádinál is szebb bitument a ma 
már igen keresett kiviteli czikket képező dorna-aszlallot, vas-
tnáz készítésére, aszfalt  vasmázat és aszfalt  olajt stb. A ma-
gyar aszfalt-részvénytársaság  állandóan 800-1(100 munkást 
foglalkoztat  gyártelepein és a különböző munkahelyeken s ér-
demül sorolható fel,  liogy a modern építkezés dolgában 
visszamaradt vidéki városainknak a járda és útépítése az 
előbbi magas áraknak jelentékeny leszállítása s kedvező fize-
tési feltételek  koncedálása által megkönyitettc, minek folytán 
Arad, Budapest, Ucbreczcn, Kgcr, Eszék, Győr, Kecskemét. 
M.-Sziget, Nagyvárad, l'ées, Ri'lnvEippa, Szabadka, Szegőd, 
Szombathely, Temesvár, Ungvár, Zágráb Zombor stb. váro-
sok, ezen vállalat által készíttetik aszfalt-járdáikat.  Ha még 
tekintetbe vesszük, liogy ezen vállalat a kiilloldi versenyt 
szép és tartós mnnkája s árainak niórsékcltségévcl mindiukábli 
lehetetlenné teszi, ugy konstatálnunk kell, liogy <• lu/ai ipar-
vállalat feladatának  magaslatán áll s méltán kiérdemelte a 
magas kormány, a törvényhatóságok és a nagy közönség 
támogatását. 

WALLA JÓZSEF igen gazdagon mutat lic czement-
mozaik-lapokat, keramit, kelliciini cts inottlachi-lapokat, tera-
colta építési diszitményeket, kőfedélpép,  tűzálló téglákat, kii-
anyag-csővolcet ké>nénytoldalékokat, stb., mii.t ezt ezen leg-
lcgnag_vo.il) budapesti czementgyáros czégtöl már megszokta 
a nagy közönség a legszebb változatokban. E kiállításból 
felismerhető,  hogy VALEA JÓZSEF mindenféle  czoinciumnn-
kák készítésére is vállalkozik, nevezetesen gránit-terűin, 
belonirozások, czement- és mozaik-Iapokkali burkolások, csi-
tornázások, stb., s köztu lomásu hogy az általa elvállalt miln-
kákat szakértelemmel végezteti és azok tartósságáért 
kezeskedik. 

Budapest hévviz gyógyfürdő  közt az első helyet foglal-
ja el a CSÁSZÁKFÜKDÖ, melynek KÉNES IIÉWIZKI négy-
évszázad óta méltán világhírűek mindazon, bajokban, a me-
lyek ellen a liévvizfiirdők  javalva vannak. A CSASZARFÍ'H-
1>Ö ugy hévvizeinek gyógyhatása, mint fürdőinek  és lakó szo-
báinak nagy száina, azok kényelmes é- modern berendezése, 
tisztasága és a miniszteri felügyelet  alatt álló házi kezelés 
szolidsága miatt a legmelegebben ajánlható. 

Uendelkezik a (JSÁSZÁKEÜRDÖ igen egyszerű s a 
finnyás  igényeket is kielégítő' lakószobákkal, melyeknek béro 
viszonylag igen jutányos, a tavaszi és ó'szi évad alatt 25" 0 
a téli évad alatt 50»;„-kai mérsékeltebb: mindennemű tudako-
zódásra az igazgatóság teles megbízható és kimerítő értesítés-
sel szolgál. * 

N Y I L T T É R . 
E rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

Az „Elsé magyar gazdasági gépgyár rószvónytir-
sulat tek. Igazgatóságának 

B u d a p e a t s n , 
külső váczi-út 7. 

Birtokomba kaptam becses levelüket február 
hó 8-án és azonnal válaszoltam. 

Az 1890. évben vásárolt géppel 

teljesen megvagyok elégedve 
minden részről. 

Endröd, 1891. február  hó 3-án. 
Maradok kiváló tisztelettel 

Farkss György s. k. 
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I R O D A L O M . 
Festi Hírlap. 

Hogy ,1 Pesti Hírlap ma — tartalmának bő-
ségére nézve — Magyarország legnagyobb lapjának 
méltán mondható, kétségtelen. Mert a közigazga-
tási vita megkezdése óta naponként husz oldalon 
(vasár- és ünnepnapokon pedig 24—32 oldalon je-
lenik meg, a mire eddig nem volt példa hazánkban. 

S azonfelül,  hogy az országgyűlési vitát ér-
demlegesen ismerteti, a napilapok kdzűl egyedül a 
Pesti Hirlap hoz országgyűlési karczolatot minden-
nap .-A tisztelt házból" és „A mai ülés" czimek alatt. 

Naponkint egész csomó karcolatok kis cikk, 
tréfa,  jól megválogatott tárcák teszik a Pesti Hír-
lapot a magyar olvasó közönség legélénkebb, lég-
ke* 

íveltebb lapjává. i 
Regénycsarnokában most a kitünö franczia 

szerző: Theuriet André legújabb igen kedves és 
érdekes regényét közli melynek czime: Rocho 
kisasszony atyja. A jnlius elejével belépő uj előfi-
;rt<"A a több, mint  egy hó óta megjelent  részt  kulim 
/, nijiiiiKilbun megkapják. 

Ezt követni fogja  a jövő negyedben koszo-
rús költőnk Jókai Mórnak most készülő regénye, 
melynek címe alkalmasint Cigány gróf  lesz. (.Jókai 
regénye ezentúl a Pesti Hírlap tulajdonosai, Lég-
rády testvérek kiadásában fognak  megjelenni.) 

Mindezekhez járulnak a Pesti  líirlap  rendkí-
vüli  kekvezményei:  az előfizetők  minden  két  hét-
ben külön zenemellékletet kapnak; karácsonykor 
minden előfizető  ajándékul kapja a Pesti Hirlap 
naptárát, egy valódi disz müvet, melynek ViW-o-
vics Ignácz  által rajzolt cimképe az iden valóban, 
kellemes meglepetést fog  szerezni a megajándéko-
zott előfizetőknek,  eltekintve attól, hogy bővebb 
tartalmú és díszesebb kiállítású naptár bizonyára 
nem fog  megjelenni az őszi könyvpiaczon. 

Ezek után bátran elmonható, hogy itt már 
minden verseny kizárva! Az előfizetési  összeg (egy 
hóra 1 frt  20 kr., negyedévre 3 fit.  60 kr.) a 
Pesti Hirlap kiadóhivatalához (Budapest, V. nán-
dorutca 7. sz.) küldendő, honnan niutatváuyszáiuo 
kat is lehet kérni. 

FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE 
a 

július—deczemberi félévre. 
A „MAGYAR HIRLAP" első számának meg-

jelenése óta, több mint hároin hónap limit. el. 
Hálával üsnierjíik el, hogy az ország olvasó-

közönsége lapunkat már megindulásakor a magyar 
hírlapirodalom történetében páratlan bizalommal 
halmozta el. 

Fokozott szellemi és anyagi erőfeszítéssel 
igyekeztünk hálánknak kifejezést  adni és ez irányú 
törekvésünk jövőben sem fog  lankadni. 

Politikai  irányunk  alapjait már első felhívá-
sunkban kifejtettük. 

Ettől, valamint eddig nem tágítottunk, ugy 
ezután sem foguuk  eltérni. Nem  személyeknek,  ha-
nem elveknek  fogadtunk  hűséget és azért tekintet 
nélkül  a memélyek  iráni  táplált  rokonszenv vagg el-
lenszenvre  az elvek  s nem az eyyének  szolgálatában 
állunk.  A kormány és egyes tagjai valamint a 
közügyek élén álló férfiak  nézetei és tényei felett 
véleményünknek igyekeztünk minden mellék tekin-
tetektől függetlenül  kifejezést  adni  eddig,  ezt fogjuk 
tenni  jövőben  is. 

A politikai pártok működését teljes tárgyi-
lagossággal reprodukáljuk, e működés felett  való 
véleményünket nyíltan, világosan kifejezzük,  ettől 
valamint meggyőződésünk kifejezésétől  sem kelle-
metlenségek, sem fenyegetések  által elrettetni ma-
gunkat nem engedjük. 

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes törek-
vést bármely oldalról és bárkitől, jöjjön,, megtá-
madjuk és elítéljük a helytelent, a pártokra és 
személyekre való tekintet nélkül. 

A szabadelvű  irányzat  szóban és tettben, a 
mi lapunkban visszhangra talál, ennek az irányzat-
nak a meghamisítása a retrograd és reakczióná-
riiis törekvés az, a mivel, mig erőnk birja, szembe 
szállunk és küzdeni lógunk. 

A (>7-iki kiegyezés alapján állunk és mara-
dunk, államunk fejlődését  tradiczióink nemzeti szo-
kásaink figyelembe  vétele mellett a szabadelvű ro-
foruiok  utjáu akarjuk előmozdítani. 

Ez elvükért küzdvén a „MAGYAR HIRLAP" 
rövid fennállási  alatt oly számban gyűjtötte maga 
köré, a jóbarátokat és híveket, mint még soha ily 
rövid idő alatt újság, mely a magyar állam határai 
közt megjelent. 

A „MAGYAR HIRLAP" a mint eddig is volt 
a jövőben is az eddigihez hasonlóan gazdag tar-
talmú napilap lesz. 

Tárczarovatunk csupán egyetlen elvnek hó-
dol : hogy okos, érdekes, modern czikkéket szerez-
zen mind uümu-n, bár ha fáradság  vagy utánjárás 
árán jut IMIIM csak az ilyen művek birtokába. Nem 
csupán az cl ismer nevek kultuszát űzi, hanem a 
névtelen, akár kezdő írók munkáit is közvetíti a 
közönséggel, ha azok egy vagy más tekintetben 
figyelemre  méltó vonásokkal dicsekedhetnek. L'gy 
a novellisztikus tárczákat, mint az úgynevezett 
kontempláló, elmélkedő czikkeket egyaránt szíve-
sen kiadja, ha elmések, érdekesek, elevenek :» nem 
ellenkeznek azzar a diszkrécióval, melyet egy 
család számára készült újságnak soha sem szabad 
szem elöl tévesztenie. 

Apró czikkeiben a MAGYAR HIRLAP köny-
nyed fiirge  tollal dolgozza tel mindamaz aktuális 
eseményeket, melyek az időszerűit az ország és 
világ különböző elméit foglalkoztatják. 

UJdonsági rovata minden magyarországi hir-
lap közt a legdúsabb s nincsen egyetlen olyan 
száma, mely egész halmazát ne közölné a legfris-
sebb, legeredetibb híreknek, melyeknek egyrészét 
csupán a MAGVAK IllKLAP-ból tudhatja azon 
napon a közönség. Bár minden nevezetesebb vá-
rosban, söt minden községben van külön levele-
zőnk, újdonság pályázatunk révén naponként töme-
gesen érkeznek hozzánk önkéntes levelezőnk tu-
dósításai. 

Apró rovatainkat, minők aszinház,  a tőrééiig-
szék,  a főváros  mind szakavatott, régi tapasztalt 
újságírók szerkesztik, kik gyorsan és részletesen 
ismertetik meg lapunkban mindazt, ami a közön-
séget érdekli. 

Szerkesztői üzenetek czimil rovatunk kedvelt-
ségét fényesen  bizonyítják aina szám nélkül való 
levelek, melyek szerkesztőségünk asztalain napon-
kint összegyülekezni k. Olvasóinak a „MAGYAR 
HlltLAP" minden lehető alkalommal szívesen áll 
e rovatban rendelkezésére; a beküldött, munkákat 
lelkiismeretesen megbírálja, vitás vagy nehezebben 
eldönthető kérdésekben tanácsot ad, s egyes tár-
sadalmi proulémákat élénken, sokszor humorral 
beszél meg. K/.ek a szerkesztői üzenetek képezik 
ama láthatatlan kapcsot, mely a „MAGVAK lllli-
LAl'"-ot az olvasóközönséggel összeköti. 

A Maijyar  Girhip  következő pályázatokat 
tűzte ki, melyekkel a széplitteratura némely ágán 
tehetségéhez képest lendíteni akar. Így novellára 

0 .00 d a r a ' b a r a n y a t . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szíves 
tudomására hozni, hogy 

B O R S Z É K E N 
a n y á r i f-Cird-őid-ény  tartamára eiry 
diszmű- és csemegeáru-különlegességi 
üzletet nyitottam ; továbbá, nmltgu m. kir. pénzügymi-
nisztérium idei 46,030. sz. a. kelt magas rendeletével 
„ D o h á n y - éu  Msivar -kUlonlegemié jgek 

m. k ir . árndáját" 
berendeznem engedélyezni méltóztatott. 

Miután a nagyérdemű közönségnek üzletem iránti 
szíves jóindulatát kérném, solid és pontos eljárásomról 
előre is biztosítva — vagyok készséges szolgálatom fel-
ajánlásával : 

B o r s z é k, (Ditró) 1891. junius havában. 
(•2-2) V E R E S S S Á N D O R . 

¥ 

^ Kézi lóerejü járga nyos és 42<')N'r ö s » 
^ 3riuri)%  valamint a magas kormány rendelete 

szerinti 
és tüzoltószerek országos egységes tömlők, csavarok 

és a régi fecskendők átalakításai. 
fyndííiMl  clesé  árcn 

X E lv£ 
flj  „Első Székely Gépraktárában" 
SZÉKELY-UDVARIIELYTT. 

» 

megrendelhetők: * 

** 

** 
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tárczaczikkre 
-íO d.ara"b aranyat, 

és egy eredeti újdonságra 
ÍO dara"b aranyat 

tűzött ki jutalmul. 
Ez az utóbbi pályadíj állandó és minden bó 

20. napján okvetlenül kiadatik annak, a ki a leg-
jobb legérdekesebb újdonságot bocsátotta a hirlap 
rendelkezésére. 

A „MAGVAK MULAI'" rendes tartalmán 
kivül három mellékletet ad olvasóinak ketenkint. 
Mituleh  viisiíniiiji 

MEZÖÜAZDASÁi il MELLÉKLETET, 
minden kedden 

1 K( )DA LM1 M ELI, ÉK LETET, 
és minden csütörtökön 

TANI'»iVI MELLÉKLETET 
küld szét olvasóinak, melyeknek redigálását igazi 
szakférfiak  végzik sok tudással és törekvéssel. 

A „MAI.YAIÍ HÍRLAP" mi mim rlűfhrtője  — 
legyen az bár régi vagy olyan, a ki most lép be 
az előfizetők  sorába — ingyen és egesz terjedel-
mében megkapja tíiiiiiuikatársunk 

Mikszáth Kálmán 
Galamb a kalitkában 

czimü terjedelmes elbeszélését. 
A MAií VAU IIIULAP szerkesztőségének 

belső  tajai a követ kfz»k: 
Abmiyi Árpáil, Ambrus Zoltán, Báttaszéky 

Lajos, Fenyő Sándnr lli. szerkesztő), Füredi Mór, 
György Endre, Horváili (i.vnla | felelős  szerkesztő), 
Irmei Ferencz, .laimvies l'ál, Kiirthy Emil, Kóhn 
Dávid, Kálnoky lz->r. Markos Miksa, Mikszáth 
Kálmán (főmunkatársi,  Szan.i Tamás, Szomaházy 
István, Szemere Alt illa. S/.erdai-Sváb Leó, Szabó 
Endre, Szemeié Huba, Zilahi Kiss Béla. 

MAGYAR HÍRLAP. 
ELŐFIZETÉSI ÁHAX: 

Egész évre 14 frt  — kr. 
Hat hóra 7 „ — 
Háromhóra 3 „ 50 
Két hóra 2 „ 40 
Egy hóra 1 „ 20 , 
A .Hét" czimű szépirodalmi heti lap-

pal együtt: egész évre 20 frt,  félévre  10 
frt,  negyedévre 5 frt. 

Juliustól kezdve lapunk előfizetői  „ked-
vezményes áron rendelhetik meg az „Üstö-
kös" lmmorisztikus heti lapot is. t. i. a 
„Magyar Hirlapot" és az „Üstököst" együtt 
egész évre (22 frt  helyett.) 20 frtért,  félévre 
10 frtért,  negyedévre í> frtért. 

Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek elő-
fizetéstik  junius 30-án lejár, az előfizetés 
megújítására tisztelettel felkérjük,  egyúttal 
értesitjilk, hogy a nyári idény alatt azok-
nak kik nyaralóhelyet keresnek fel  vagy 
utazásokat tesznek, szívesen utánkiildjiik 
a lapot, ha a czimet előzetesen tudatják 
velünk. 

A fővárosban  és a szomszéd nyaraló 
helyeken a MAGVAR HIRLAP már korán 
reggel kapható. 

A MAG VAR HIRLAP kiadóhivatala. 
Budapest, gránátos utcza 16. 

Szám 9 73—1891. 
Árverési hirdetmény. 

A Gyergyó-Alfalu  község képviselő-
testületének a megyei közigazgatási erdé-
szeti bizottság által megerősített határozatit 
s a nagyméltóságú ni. kir. belügy-, úgy-
szintén a földmivelési  miniszter engedélye 
folytán  az alább megnevezett erdőrészben 
találtató fák  öt év — esetleg venni szándé-
kozók óhajtása szerint kevesebb idő előtti 
— kihasználása hatósági ellenőrzés mellett 
1891. cvi jalins hó 2G-ik napján dél-
előtti 10 Órakor, Alfalu  község házáuál 
megtartandó szóbeli nyilt árverésen a leg-
többet- Ígérőnek haszonbérbe adatnak, u. ni.: 

1) A „ b u o s i n i t i l a m a s " erdő-
részből 180 hold területen 32 centim, mell-
magasságban mért átmérőtől fölfelé  23400 
tömör köbmétert tevő kereskedelmi fenyő-
tőke tutaj- ós épilletfa  — a parajdi országos 
út mellet. 

2) A kikiáltási ár köbmeterenkint 1 
frt  50 kr. 

3) A/. árverezni szándékozók kötelesek 
2500 frtot  bánatpénzül készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapi rokban az árverés 
megkezdése előtt az árverező bizottság ke-
zébe letenni. 

4) A szabályszerű Írásbeli zártajánlatok 
melyekben az igért összeg számmal és be-
tűvel is kiírandó, annak kifejezésével,  hogy 
az illető a feltételeket  ismeri és azoknak ma-
gát aláveti, az árverés megkezdéséig elfo-
gadtatnak. 

A további részletes feltételek  Gyergyó-
Alfalu  községházánál a hivatalos órákban 
betekinthefők. 

Gyergyó-Alfalu  ban, 1891. junius 23-án. 
Balázs Gergely, Lörincz Vilmos, 

jegyző. biró. 

Szám 16—1891. 
oltvöl«yi vizrársulat. 

:t 

A Csikvárniegyében alakult. „Oltvöljryi 
Viztársulat," mely a Tusiiádiijfalu  és ('xik-
Taploeza községek közötti oltíolyó — sza-
kasz és völgyének rendezését tiizte felada-
dalául a jelen év folyamán  a VII. kerületi 
m. kir. kult.nr mérnöki hivatal műszaki 
felügyelete  mellett, nagyobb mérvű munká-
latok kivitelét kivánja eszközölni. 

A végzendő munkálatoknál, jelesen a 
mederszakasz létesítésénél felmerülő  föld-
munkái nevezett társulat vállalatba adja, s 
erre a vállalkozni kívánók figyelmét  ezennel 
felhivja. 

A vállalati összeg 1 4 2 6 4 Trt. 
A munkálat elvégzése lehetőleg egy 

vállalkozóra bizatik, azonban egyes kiilün-
böző nagyságú részek elvégzésére is le-
het ajánlatot tenni, de mindkét esetben a/ 
igazgatóság fenntartja  magának a jogot, 
hogy a különböző ajánlatok küzil! azt, vagy 
azokat fogadja  el, a melyet és a melyeket 
legelőnyösebbnek tart. 

A munkálat a vállalatba vétel után 
azonnal megkezdhető cs a teljes bevégzésre 
a vállalkozó felelősségére  két évi idő adatik. 

Felhivom a vállalkozni szándékozókat, 
hogy ajánlataikat legtovább j u l i l l ü h ó 

hozzám nyújtsák be. 
Később érkező ajánlatok figyelembe 

nem vétetnek. 
A részletesebb és a kötendő vállalati 

szerződés pontjait magában foglaló  feltételek 
Kováts Gergely társnlati igazgatónál Csik-
Verebesben, vagy a munkálatok helyszínén 
Veszprémy József  kir. kultúrmérnök urnái 
betekinthetők, ugyezintén ez utóbinál az 
egyes munka részekről is a helyszínén teljes 
informácziók  szerezhetők. 

Csikszereda, 1891. június 2G-án. 
MIKÚ BÁLINT 

főispán,  mint társulati clnOk* 


