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V á d 
Gyergyószentmiklós, 1891. szeptember 17. 

Ugy tudjuk, hogy az ember test és 
szellem; a magyarról hajlandók vagyunk 
azt mondani, hogy csupa szellem, mert szá-
zadokon keresztül egészen megfeledkezett  az 
anyagról. 

Vagy mi a lovagiasság, a hazaszeretet, 
a barátság, a bizalom az emberekben úgy, 
mint az eszmékben, ha nem a szellemiség 
ni agasztos nyilatkozatai ? De nagyon is el-
jött az ideje, liogy az anyagiról is teljes 
mértékben gondolkozzunk. A magyar is le-
gyen kissé anyagi. Korunkban éppen erről 
van szó, épp e szempontból fejleszti  zseni-
ális miniszterUnk hazánk foigalmi  eszközeit. 
Es egy rövid idő tapasztalata is eléggé bi-
zonyitja, hogy a forgalmi  eszközök a tőké-
nek dús kamatjai, melyek ezer csatornán 
folynak  be napról-napra a hon pénztárába. 

Tagadhatatlan, hogy hazánk forgalmi 
eszközei az utóbbi időben váratlanul gyorsan 
iejlődtek s ez uj életet fog  beoltani a ha-
ladás minden ágába. Felforgatólag  fog  hatni 
a földmivelésre,  de a hatás nem csupán ezen 
térre fog  szorítkozni, hanem éreztetni fogja 
magát az ipar és kereskedelmi léren is. 

A mai kormányzás legfőbb  érdemét 
mindenki ezen haladásból meríti; de azért 
ne gondoljuk, hogy e téren már nincs sok 
tenni való, s hogy a kép már egészen fé-
nyes. Vannak ezen sötét pontok is elegendő 
számban, mert nagyon sok vidék létezik, 
melyben a vérkeringés még mindezideig 
pang, — vagy a hova még a lüktetés nem 
hatott el. Ilyen vidék Gyergyó; nem csupán 
azért, mert vasútja nincs, ily értelemben ál-
litásunk az egész megyére is vonatkozhatnék, 
hanem azért, mert közútaí nagyon elhanya-
golt állapotban vannak, 

Igen sötét pontnak festette  e vidéket 
kerületünk képviselője is, ki hazánk közle-
kedés ügyéről s az uj útadóról szólván, — 
ezekkel kapcsolatba hozta vidékünk forgal-
mi eszközeinek állapotát, és erről ily értelem-
ben nyilatkozott: 

„Sajnálattal kellett tapasztalnom, liogy 
mig megyénk csiki részében pompás kőlii-
dak épültek az utóbbi időben s az útak 
kitttnő állapotban vannak, addig Gyergyó-
ban e tekintetben nagyon elhanyagolt álla-
potok ötlöttek szemembe; minden jel arra 
mutat, hogy ezek nem képezik a gondozás 
tárgyait. A búcsún-út például olyannyira 
rosz, hogy azon csakis a szükség igájában 
megedzett lakossaink járhatnak, de ezek is 
nagy bajjal. Pedig az illető lakosok már két, 
sőt innen onnan három éve lesz, hogy be-
szolgáltatták a megyéhez nevezett útról a 
közmunkaváltság diját, de eddig még sem-
mit sem javítottak ezen, reánk nézve kiváló 
fontosságú  közúton." 

Mit tartalmaznak e szavak ? Súlyos 
vádat azon megyei hivatal ellen, melynek 
ügykörébe a közútak gondozása tartozik. 
— Pedig a fentebbi  szavak nem tárják fel 
tisztán a valóságot. Nálunk éppen a gyer-
gyói közútak ügye vajúdik mindig a leg-
hosszadalmasabban. Évek kellenek ahhoz, 
hogy valamely út kiépítését elhatározzák, 
eklatáns példák erre a libáni a a székpa-
taki utak. S ha nagy nehezen elkészül va-
lamely üt. ismét évekig pihen a gondozás. 
Pedig e téren minden perez nagy pénz-
veszteség, mert a mai rohanó világban csak 
egy perezre is megállunk bocskorunkat kö 
tözgelni, a versenyzők tömött sora elgázol 
bennünket. 

Széchenyinknek az utakról szóló míívét 
újra le kellene nyomtatni s nemcsak szét-

osztatni, hanem felolvastatni,  hadd vegyék 
lelkükre azok, kiket illet, hogy a vidék 
hátra fog  maradni, a hol olyan útak van-
nak, mint a közrezi, bucsini út, s ahol év-
ró'l-évre következetesen elodáznak egy oly 
közérdekű utat, mint a libán-zetelaki út. 

Gyergyó jövedelmének főforrása  a ke-
reskedés ; ha a természet meg nem ajándé-
kozta volna e vidéket a Marossal, az egy 
zajtalan sziget lenne, mely a természettől 
einelt kliinai falak  közé volna szorítva s 
éppen a legszükségesebb helyeken nélkü-
lözné a kapukat. A vidék gazdagsága eny-
nyire se aknáztatnék ki s úgyszólva egyetlen 
jövedelmi forrás  sem nyilnék föl  számára e 
Maros nélkül. 

De a Maros egymagára nem elégítheti ki 
e vidék forgalmi  igényeit s közútaink elégte-
lensége s elhanyagolt állapota márnagyon is 
érezhető vidékünk kereskedelmében, mely 
napról-napra szűkebb térre szorul. A régi 
élénk kereskedésnek ma már csak árnyéka 
van; a kivitellel foglalkozó  kereskedők szá-
ma egynéhányra szállott le, pedig ezeknek 
a száma hajdanában tekintélyes volt. Ne 
gondoljuk, hogy ennek oka egyebekben ke-
resendő, inert lia valamely vidéken egyszer 
kifejlődhetett  a kedvező kereskedés s piaczait 
nem veszitette el, egyes ágaiban megvál-
tozhatik, de egészben a kedvező forgalmi 
eszközök mellett oly nagy hanyatlást nem 
mutat, mint, a milyen nagy hanyatlás ész-
lelhető' Gyergyóban. A gyergyói kereskedő 
ina már m-iti versenyezhet más vidékek ke-
reskedőivel, hol mindenben túlszárnyaltak 
bennünket. Távolabbi vidéken kínálkozó 
vállalatba vem foghat;  mire odajutna, már 
mások leszedik a tej sűrűjét. Vagy szűk 
körük határain túl bocsátkozhatnak- e oly 
vállalatba, melyet Gyergyóból kell intézni, 
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i. 
Szerelem a kincsem ; 
S bár egyebem sincsen, 
Nagy a gazdagságom, 
Nem találom párját 
Sehol a világon. 

Nem kell hir, dicsőség, 
Nem irigylem hősét 
Az örök életnek, — 
Hisz' ha jön a halál: 
Ajkaidon lep meg. 

II. 
Ha elvesztenélek, 
Holtig keresnélek; 
S ha megtalálnálak, 
•z egész világért 
Oda nem adnálak. 

Te édes, te drága! 
Életem virága, 
Örök üdvösségem, — 
Te vagy az áldásom, 
Te a dicsőségemi 

Rudnyán&zky  Gyula. 
A d í v á i . 

Felségesen esett, ki vagyok békülve, mint 
egy ellenzéki belflgyminiszterinm  a m^bukott köz-
igazgatási javaslattal. 

Milyen pompás is itt a divánon . édes 
boldogságom, gyöngyöm, aranyom, üdvöm minde-
nem, kedves kicsi feleségem,  . . egy szivart és 
kávét . . . és . . . tied leszek imádott heverés. 

Csókkal, csókkal köszönöm . . kedves meg-
egészségesedésemre aztán kanapé jöjjön el a te 
országod. 

Olyan szükséges rossz is az a diván! 
Először is nappali üdítő, mert ha a délelőtti 

szakadatlan munkát beszünteti a déli harangszó, 
egyedüli vigaszul a diván látása szolgál. 

Biztos menhelyet nyújt a hitelezők zakla-
tása ellen, mert ha az urat keresik, s az a divá-
non hever, azt szokták mondani „nincs itthon, az 
ur beteg, az ur nem fogad  senkit (1)" 

Éppen ezen jó tulajdonságánál fogva  merem 
állítani, hogy a mentő-egyesület nem iţj intézmény, 
a diván már előbb gyakorolta ezt az emberbaráti 
szeretetet, csakhogy hiába, privát czélokra volt 
patentirozva örökké. 

A divánról el lehet mondani, hogy egy élő 
alkotmány, mert legtöbbször élő lényt hordoz a 
hátán s kétségkívül mint ilyen több respektust 
érdemel az embernél, mert nincs szája. 

Oh ha volna . . . akkor a kormány rögtöu 
államosítaná a divánt is s igy az embernek mindig 
állami álmai lennének. 

Én nem kívánom, mert a sárga-feketét  még 
álmomba sem szeretem. 

De másrészt hasznot is húzna, hiszen akkor 
nem kell a detektív, több jnt a — füstnélkülire. 

A diván nagyon alkalmas a kritikai teliet-

ség fejlesztésére,  hiszen olyan kényelmes állapot-
ban mi könnyebb, mint kritizálni. 

Gyulai Pál is sokat heverhetett a divánon, 
mert őt tartják Magyarhon legnagyobb kritiku-
sának. 

Pedig nagyon csalódnak. Azok a természet-
rajzot absolute nem tudják, mely szerint a világ 
s igy hazánk első kritikusa a varjú, mindenre azt 
mondja, hogy „kár." 

Különben a diván nagyban előmozdítja avi-
lágfájdaloin  gondolatait is. Egy német költöről 
emiitik, hogy a pessimisinus tekintetében legsi-
kerültebb verseit mindig a divánon való alvás 
után irta. 

Büszke is volt rá, hogy ő a legvilágfájdal-
masabb költő, pedig h it Schoppenhauer és Hart-
mann is csak kis Miskák az ökör mellett, mely 
„búu-val fekszik,  „bú"-val kél. 

A divánban van bizonyos büszkeség, mert a 
potrohos, bodorfüstbe  rejtőző földes  úr a diván 
ölében végighúzódva diktálja napiparancsait a pa-
rasztnak, hogy dolgozzál. 

Hogy a hiúságot dédelgeti és a festék  okozta 
báj kidomboritására is alkalmas eszköz, azt a tör-
ténelem is bizonyitja. 

Az ókor festői  Vénust divánra fekve  ábrá-
zolták ; kedvet kapott Medici Katalin is, ki végig 
nyúlván nyugalmas pamlagán, pongyolában, köl-
tőileg aláomló hajakkal fogadta  udvaronczait. — 
Egyébiránt rája is illik a következő adoma: 

Gyöngyösi István „Murányi Vénus" czimü 
munkáját mikor bemutatá Széchy Máriának, azt 

Lapunk mai számához egy iv regénymelléklet van csatolva* 
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vagy anyaggal ellátni ily nyomorúságos köz-
lekedés mellet ? Holott a természet gazda-
gon felhalmozta  e vidéken a sokféle  anya-
got s változatos kincseit. Hisz éppen a li-
báni-út nincs kiépitve, a bucsini pedig jár-
hatatlan, melyek megnyithatnák s íentart-
hatnák a ki és beviteli főforgalmat! 

Ha érdekeink ily háttérbe szorítása fe-
lől megkérdezzük a Gyergyóikat, mindegyik 
azt adja feleletül,  hogy a megyei intéző 
egyének köztll sokan még mindig Csik rivá-
lisának tekintik Gyergyót. A riválist pedig le 
kell győzni, el kell nyomni és sokan héroszi 
dicsőséget találnak e diadalban. 

A gyergyói ember továbbá ugy véle-
kedik, hogy ő jobb sorsra lenne érdemes, 
mert Gyergyó jövedelméből kerül ki a Gré-
czesen túli részen a legtöbb haladás. Eb-
ből épültek a szép paloták s ebből telt ki 
Bok egyéb. Az osztó igazság azt követelné, 
hogy a megyei mérlegnek Gyergyó serpe-
nyőjébe, ha nem is annyi, mint a másikba, 
de méltányos rész jusson, ne holmi csekély 
könyörndomány. Hiszen Gyergyó már csak 
múltjánál fogva  is érdemes arra, hogy érdekei 
éppúgy tekintetbe vétessenek, mint a megye 
bármelyik részéé. 

Lehet-e remény a jobb sorsra? Erre 
nincs biztató jel, mert maga Gyergyó is 
már alig-alig kíízd érdekei mellett. Talán a 
sok kudaroz és vesztett csata miatt elvesz-
tette bizalmát, erélyét; vagy talán a hiva-
tott vezérek beadták derekukat? 

Elég az hozzá, hogy Gyergyó ma már 
lemondott arról is, hogy a maga szemeivel 
lásson, a maga fejével  is gondolkozzék s 
akaratát is feloszlatta  mások akaratában. 

Vagy talán ezen kiváló érdekeinkről 
való tnegfeledkezést  olyan oknak kell tülaj-
dóiritanunk, melyet ama természettani tör-
vénynyel magyarázhatunk meg, hogyha 
valaki sokáig mereven néz egy pontra s 
ha e pontról le is veszi tekintetét, a káp 
rázattól nem látja a többi tárgyat Igy van-
nak azok is, kik megyénk élén állanak, — 
annyira belemerültek a pontjuk nézésébe, 
hogy bennünket már észre se tudnak venni. 
Pedig nálunk is van sürgős tenni való. — 
Ilyen sürgős tenni való a bucsini- s közre-
zi út kijavítása s a libán-zetelaki üt kiépí-
tése. Nemcsak a helyi, hanem a megyei 
érdek is azt kívánná, hogy Gyergyó is le-
gyen egy Utere hazánknak, melyben a meg- -
indnlt élet ne gyengüljön, hanem fokon-
ként erősebben dobogjon s ne halljunk oly 
súlyos vádat, minőt a legutóbb hallhattűnk. 

mondá, hogy bizony Gyöngyösi uram ez a vers 
göröngyösi. 

Gyöngyösi sem volt rest; a milyen moll-ban 
prímáit Széchy Mária, éppen olyan dnr-ban sekun-
dált Gyöngyösi; kimondván őszintén, hogy kegyel-
mes asszonyom sem Vénus többé, hanem Vénhús. 

De a mi nem sikerűit Medici Katalinnak, 
sikerült a török szultánnak. Medici a divánról, a 
szultán a diváanal kormányoztatja birodalmát, 
mert a török díván egyenlő a török minisztérium-
mal. Ezen oknál fogva  nem is mondhatni szegény-
nek a szultánt. 

A leggazdagabb uralkodó a mi királyunk, 
kinek két háza van (alsó és felső);  utánna a né-
met császár, kinek udvara; azután a franczia  nem-
zet, melynek kamarája van; majd a török a di-
vánnal; legszegényebb a pápa, kinek egy Bzéke 
van, de ez ám szent-szék. 

A díván olyan ősrégi bútordarab, hogy egész 
családfát  alkotnak maradékai. 

Fia a kanapé, mely szolgai szerepnél maga-
sabbra nem vitte ugyan, de ezt a szolgálatát ki-
tbhően teljesiti a — fOrdőkabinokbao. 

Unokája a sammerli, mely iránt lehetetlen 
hogy hálásak ne legyenek az asszonyok, mikor 
Varrtak s mikor kisgyermekükkel ölükben olyan 
édesdeden enyelegnek. 

A diván, mint afféle  kozmopofitikns  jószág, 
néih kerülhette ki a morgánátlkns házasságot sem. 

Egy keléti meszalíánsitól szármázott a pam-
lag, egy 'egy délitől a kerevet 

Egy Ivadékával azonban sehogyBem boldogalt, 
mindenik annyira a mennyire hajlott a czivilizá-

Ü 8 I K I 

Azon közutakra még akkor is nagy szüksé-
günk lesz, ha esetleg a vasút bejön hozzánk. 

K 
Gyemyóból kaptak e czikket, s igy nem lehet csodál-

kozni, hogy annak kissé hazahcszélö ize fan,  de bit »an benne 
igazság is sok, noha nem mindenben értünk egyet czikkiróval, 
ki a fennebbiekben  is következetesen megmarad a vármegye 
gyergyói részének nem iguolható azon hitében, hogy a tu-
lajdonképpeni Csik javára Gyergyó elhanyagoltatásban része-
síti ; hiszen ha esetleg trirténik is az, hogy itt-ott némi szük-
ségben szenved a gyergjói fész,  ugjanaz a csiki részszel is 
ugyanannyiszor megtoi téu.ik. A „vád4 ezek szerint a gyergyói 
részek orsz. képvi9cló'|e 'ré&éFől is kissé túlzottan lett a be-
számoláskor hangoztatva, de ezt egy beszámolónál, a kflzel 
jövőre való tekiotetbjl, rosz néven venni nem igen lehet 

S z e r k e s z t ő 

KiáMitáft t tnk. 
Csíkszereda, 1891 szeptember 21. 

A csikmegyei gazdasági egyesület 10 éves 
fenállása  óta csendes, de alapos és kellően meg-
fontolt  munkálkodásával igen sokat lendített me-
gyénk közgazdasági állapotán. Az akkori és mos-
tani viszonyok figyelmes  összehasonlításából és 
mérlegeléséből meggyőződést szerezhet magának 
bárki megyénk közgazdasági ügyeinek jobbrafor-
dultáról és helyes irányba való tereltetéséröl. És 
hogy ez igy történt, abban a megyei gezdasági 
egyletnek oroszlánrésze van. Pedig az egyesület-
nek kezdetben sokat kellett küzdenie, sok aka-
dályt kellett legyőznie, mig megtudta törni a kö-
zönyösséget ; mig az érdekelt feleket  ki tudta moz-
dítani a stagnálási állatból s azoknak legalább 
egy részét meg tudta nyerni czéljainak. 

A gazdasági egyesület ily irányú műkö-
dése annyival is inkább dicséretes és elisme-
résre méltó, mivel az akadályok daczára is ered-
ményeket tudott felmutatni  különösen azért, mert 
eszközei megválasztásában mindig megtalálta a 
helyes irányt és czélhoz vezető Atat. 

S alig hiszem, hogy tévedjek, mikor azt ál-
lítom, hogy az egyesületet czéljai elérésében leg-
hathatósabban támogatták a megye különböző gócz-
pontjain időnként rendezett kiállítások. 

Most, midőn a kiállítások országszerte úgy 
az ipar, mint a közgazdaság terén annyira fel 
vaunak karolva: feleslegeseknek  tartom azoknak 
jótékony befolyását  fejtegetni,  annyit azonban fel-
említek, hogy csak azon néhány kiállítás is, me-
lyet a gazdasági egyesület megyénk területen fenn-
állása óta rendezett, ftgy  földinlvelési,  mint állat-
tenyésztési viszonyainkon és pedig előnyös irány-
ban igen sokat változtatott. Ezek voltak nagy be-
folyással  arra, hogy a czélszerűen javított gazda-
sági gépek és eszközök itt megyénkben is megismer-
tettek és szélesebb körben igénybe lettek véve. A 
kiállítások adtak ösztönt arra is, hogy gazdáink 
tenyészállataik megválasztásában nagyobb körül-

czió felé,  ez azonban durva s bárdolatlan maradt 
és a díván büntetésül még ruhát sem adott neki, 
hanem kitagadta, elkergette, büntetésül azt szab-
ván ki, hogy az éjjeli csavargóknak adjon mene-
déket és azoknak az eszét csiszolja egyenesre, 
kiket a Noé iránti sympáthia véletlenül az utcza 
földjén  marasztalt. 

Ennek a semiuiházinak a neve rendőri nyel-
ven : pricscs. 

A diván valaha nagyon drága volt és ősi 
Wertheim gyanánt szolgálhatott, mert mai nap is 
bárki menjen be a házba, a háziasszony rögtön a 
divánra ül, tán — elövigyázatbó|. 

A régi oşidoben, mikor az ördög testtel a 
földön  járt, félvén  az emberek tőle, akkora párnát 
adtak a feje  alá, mint egy díván, csak őket qe 
háborgassa és heverjen. 

S mert a divánon rendesen restelkedünk, 
innen van tán oz, hogy a díván vagy a restség 
az ördög párnája. 

Ezen sokoldalú, állami egyéni és kulturális 
érdeménél fogva  csoda-e, ha .ragaszkodunk hozzá, 
ha szívesen nem látjuk, és nem érezzük oldalbor-
dáit s ha fiatal  poéták kényelme és nagyszámú 
talentumai miatt ilyeténképén zengedeznék hózzá: 

A tudósok 
Mind kordfrsok, 
Sem 'ífflík  és 
Nem olvasok. 

'̂Ofefcdfvft^k'lKvM,^ 
Lelkem csak téged fciV&K 

-\''.iEmberf>Jrpád. 

39. Hám. 
tekintéssel járnak el s oly fajtákat  igyekeznek 
meghonosítani, melyek területi s éghajlati viszo-
nyainknak inkább megfelelők  lévén, a gazda fá-
radságát nagyobb jövedelemmel jutalmazzák. 

Hogy a rendezett kiállítások által még na-
gyobb eredmények nem érettek el, az nem az 
egyesületen, hanem a gazdaközönség egyik — 
mondhatjuk — nagyobb részén inult, mert a gaz-
daközönség nem vett oly számban részt e kiállí-
tásokon, a mily számot az egyesület, tekintve fá-
radozását és anyagi áldozatait, jogosan megvárha-
tott volna. 

Most ismét itt van az alkalom s nem mu-
mulaszthatjuk el gazdaközönségünk figyelmét  e 
helyről is felhívni  a gazdasági egyesület 5-ik ki-
állítására, mely városunkbaneliő 30-án ésa~jövö 
hó 1 napjain fog  megtartatni a megyei gazdasági 
iskola birtokán. A kiállítás súlypontja ez alkalom-
mal is — és igeu helyesen — az állattenyésztésre 
van helyezve. Lesz ezenkívül tejelőverseny és gaz-
dasági gép- és eszköz-kiállitás is. 

Jelenjenek meg azon gazdáink úgy is, mint 
kiállítók, ágy is, mint látogatók minél nagyobb 
számban. Azon fáradtság  és költség, melyet a ki-
állításon való megjelenés igénybe veend, busásan 
kárpótolva lesz az ott szerezhető tapasztalatok és 
tanulságok által. 

A házi állatok veszedelme.*) 
Vármegyéuk egyik-másik községében a mult 

hónapok folyamán  a lépfenében  több hivatalosan 
és nem hivatalosan konstatált marhavész-eset for-
dult elő. Ezen alkalomból népünk figyelmeztetése 
és nagyobb óvatossága érdekében jövőre nézt he-
lyénvalónak látom az alábbiakat idejegyieni. 

Községemben, nevét itt elhallgatom — több 
szarvasmarha esett el lépfenében.  Az egyes ese-
teket figyelemmel  kísértem és azon tapasztalatra 
jöttem, hogy igen csekély kivétellel a baj azon 
házaknál történt, a hol a szarvasmarhák elesését 
1—4 lépfenében  elpusztult sertés elesése előzte 
meg. — Hogy a lépfene  ragály a sertésekbe hon-
nau és miáltal hnrczoltatott át — nem tudom, de 
hogy a sertésekről a szarvasmarhákra átragadt, 
az tény, mert egyik házuál elhullott egy mal&cz, 
melyet és minek betegségét és elpusztulását a 
gazda figyelembe  sem véve, a húsát a kutyák az 
udvaron széthurczolták s ezután már 8—15 nap 
közben elhnllott egy bivalbocs, mely az elhullott 
sertéstől az udvaron elkapta a ragályt s később 
a bivalbocs anyja esett el s ezáltal átcsapott a 
ragály a csordába a fehér  marhákra. 

Ugylátszik mégis, hogy az idő lehűlése mel-
lett az óvintézkedéseknek van bizonyos 'része 
benne, hogy a baj szünőben vau, és ha az jókor 
történik és szigorúbban betartatik, annyi eset sem 
történt, volna, a hány tödánt .Különben ide 
jegyzem, hogy Eberhárdt kerületi orvos ujabb 
adatokkal szolgált, azon már többször fölemiitett 
esethez, hogy a lépfene  ragályt a szőr is közvetíti. 
Ugyanis egy oly gazdaságnál, .hol lépfene  még soha 
sem jelentkezett , egyszerre csak 3 nap alatt két 
szarvasmarha megbetegedett. Keletkezésének okát 
kutatva, rájöttek, hogy azon két kosarat, amely-
ben a takarmányt az istállóba vitték azelőtt egyik 
lószörkereskedönél szörhálladékok lerakodására 
használták. E kosarakát — kiürítvén belőlük a 
takarmányt — a később beteggé lett állatok já-
szola előtt ki is rázták. Midőn.próbaképen az is-
tállóba, melyben az említett szőrhulladékok voltak, 
teljesen egészséges juhot helyeztek el, ez az állat 
is megkapta a lépfenét  s éppen úgy & különböző 
szőrnemek rendezgetésével foglalkozó  két munká-
son is a pokolvar nyomai mutatkoztak. 

Ezekből is látszik, hogy hasonló esetekben 
szigora óvintézkedésekre és ezek meQé lelkiisme-
retes végrehajtókra igen nagy szükségűnk van. 

1BOOA.OBT 
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A 
„ ^ E O - " 3 T I S H I R L A P " 

politikai  is társadalmi  napilapra. 
Felelős szerkesztő : Helyettes szerkesztő; 
Horváth Gyula. Fenyő Sándor. 

A Magyar  Ilirlap  a legtartalmasabb, minden 
tekintetben  tetjesen független  politikai napilap. Híve 

i îi J 
*). MegsaivIelésQl közreadjuk e czikkcţ. egész terjedel-

mében; nuy mértékben illusztrálja ez, h o g y a „tionlrarámiiez-
•áf  -ranji kárt okot. Sserk. 
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vagy anyaggal ellátni ily nyomorúságos köz-
lekedés mellet ? Holott a természet gazda-
gon felhalmozta  e vidéken a sokféle  anya-
got 8 változatos kincseit. Hisz éppen a li-
báni-út nincs kiépitve, a bucsini pedig jár* 
hatatlan, melyek megnyithatnák s fentart-
hatnák a ki és beviteli főforgalmat! 

Ha érdekeink ily háttérbe szorítása fe-
lől megkérdezzük a Gyergyóikat, mindegyik 
azt adja feleletül,  hogy a megyei intéző 
egyének közül sokan még mindig Csik rivá-
lisának tekintik Gyergyót. A riválist pedig le < 
kell győzni, el kell nyomni és sokan héroszi 
dicsőséget találnak e diadalban. 

A gyergyói ember továbbá ugy véle-
kedik, hogy ő jobb sorsra lenne érdemes, 
mert Gyergyó jövedelméből kerül ki a Gré-
czesen túli részen a legtöbb haladás. Eb-
ből épültek a szép paloták s ebből telt ki 
sok egyéb. Az osztó igazság azt követelné, 
hogy a megyei mérlegnek Gyergyó serpe-
nyőjébe, ha nem is annyi, mint a másikba, 
de méltányos rész jussén, ne liolmi csekély 
könyörndomány. Hiszen Gyergyó már csak 
múltjánál fogva  is érdemes arra, liogy érdekei 
éppúgy tekintetbe vétessenek, mint a megye 
bármelyik részéé. 

Lehet-e remény a jobb sorsra? Erre 
nincs biztató jel, mert maga Gyergyó is 
már alig-alig küzd érdekei mellett. Talán a 
sok kudarcz és vesztett csata miatt elvesz-
tette bizalmát, erélyét; vagy talán a hiva-
tott vezérek beadták derekukat? 

Elég az hozzá, hogy Gyergyó ma már 
lemondott arról is, hogy a maga szemeivel 
lásson, a maga fejével  is gondolkozzék s 
akaratát is feloszlatta  mások akaratában. 

Vagy talán ezen kiváló érdekeinkről 
való' inegfeledkezést  olyan oknak kell tülaj-
dónitanunk, melyet ama természettani tör-
vénynyel magyarázhatunk meg, hogyha 
valaki sokáig mereven néz egy pontra s 
ha e pontról le is veszi tekintetét, a káp 
rázattól nem látja a többi tárgyat Igy van-
nak azok is, kik megyénk élén állanak, — 
annyira belemerültek a pontjuk nézésébe, 
hogy bennünket már észre se tudnak venni. 
Pedig nálunk is van sürgős tenni való. — 
Ilyen sürgős tenni való a bncsini- s közre-
zi út kijavitása s a libán-zetelaki üt kiépí-
tése. Nemcsak a helyi, hanem a megyei 
érdek is azt kivánná, hogy Gyergyó is le-
gyen egy ütere hazánknak, melyben a meg- -
indnlt élet ne gyengüljön, hanem fokon-
ként erősebben dobogjon s ne halljunk oly 
súlyos vádat, minőt a legutóbb hallhattunk. 

niondá, hogy bizony Gyöngyösi uram ez a vers 
göröngyösi. 

Gyöngyösi sem volt rest; a milyen moll-ban 
prímáit Széchy Mária, éppen olyan dur-ban sekun-
düt Gyöngyösi; kimondván őszintén, hogy kegyel-
mes asszonyom sem Vénus többé, hanem Vénhús. 

De a mi nem sikerfiit  Medici Katalinnak, 
sikerfllt  a török szultánnak. Medici a divánról, a 
szultán a dívámat kormányoztatja birodalmát, 
mert a török díván egyenlő a török minisztérium-
mal. Ezen oknál fogva  nem is mondhatni szegény-
nek a szultánt. 

A leggazdagabb uralkodó a mi királyunk, 
kmek két háza van (alsó és felső);  ntánna a né-
met császár, kinek udvara; azután a franczia  nem-
zet, melynek kamarája van; majd a török a di-
vánn&l; legszegényebb a pápa, kinek egy széke 
van, de ez ám szent-szék. 

A diván olyan ősrégi bútordarab, hogy egész 
családfát  alkotnak maradékai. 

Fia a kanapé, mely szolgai szerepnél maga-
sabbra nem vitte ugyan, de ezt a szolgálatát ki-
tűnően teljesiti a — fürdőkabinokban. 

Unokája a sammerli, mely iránt lehetetlen 
hogy hálásak ne legyen A az asszonyok, mikor 
Varrhak s mikor kisgyermekükkel ölükben olyan 
édesdeden enyelegnek. 

A diván, mint afféle  kozmopolitikus jószág, 
nein kerülhette ki a morganatikus házasságot sem. 

Egy keléti meszaliátesztól származott a pam-
lag, egy «gy délitől a kerevet 

Egy Ivadékával azonban sehogysem boldogult, 
mindenik annyira a mennyire halott a czivilizá-

Azon közutakra még akkor is nagy szüksé-
günk lesz, ha esetleg a vasút bejön hozzánk. 

x 
Gyergyóból kaptok e czikket, s igy nem lehet caodil-

kozni, hogy annak kissé hazabejzélő ize van, Je hát van benne 
igazság is sok, noha nem mindenben értünk egyet cxikkiróial, 
ki a fennebbiekbeo  is következetesen megmarad a vármegye 
gyergyói részének nem igazolható azon hitében, hogy a tu-
lajdonképpeni Csík javára Gyergyó elhanyagoltatásban része-
sül ; hiszen ha esetleg trirténik is az, hogy itt-ott némi szük-
ségben szenved a gyergyói rész, ugjanaz a csiki részszel is 
ugyanannyiszor mcgtniténik. A „vid' ezek szerint a gyergyói 
részek uraz. képvjseló'fE  TéáÍéTífl  is kissé túlzottan lett a be-
számoláskor hangoztatva, de ezt egy beszámolónál, a közel 
jötőre való tekintetből, rosz néven venoi nem igen lehet 

S z e r k e s z t ő 

K l á l l i t á M i i r k . 
Csíkszereda, 1891 szeptember 21. 

A csikmegyei gazdasági egyesület 10 éves 
fenállása  óta csendes, de alapos és kellően meg-
fontolt  munkálkodásával igen sokat lendített me-
gyénk közgazdasági állapotán. Az akkori és mos-
tani viszonyok ligyelmes összehasonlításából és 
mérlegeléséből meggyőződést szerezhet magának 
bárki megyénk közgazdasági ügyeinek jobbrafor-
dultáról és helyes irányba való tereltetéséröl. És 
hogy ez igy történt, abban a megyei gezdasági 
egyletnek oroszlánrésze van. Pedig az egyesület-
nek kezdetben sokat kellett küzdenie, sok aka-
dályt kellett legyőznie, mig megtudta törni a kö-
zönyösséget ; mig az érdekelt feleket  ki tudta moz-
dítani a stagnálási állapotból s azoknak legalább 
egy részét meg tudta nyerni czéljainak. 

A gazdasági egyesület ily irányú műkö-
dése annyival is inkább dicséretes és elisme-
résre méltó, mivel az akadályok daczára is ered-
ményeket tudott felmutatni  különösen azért, mert 
eszközei megválasztásában mindig megtalálta a 
helyes irányt és czélhoz vezető útat. 

S alig hiszem, hogy tévedjek, mikor azt ál-
litom, hogy az egyesületet czéljai elérésében leg-
hathatósabban támogatták a megye különböző gócz-
pontjaiu időnként rendezett kiállítások. 

Most, midőn a kiállítások országszerte úgy 
az ipar, mint a közgazdaság terén annyira fel 
vaunak karolva: feleslegeseknek  tartom azoknak 
jótékony befolyását  fejtegetni,  annyit azonban fel-
emiitek, hogy csak azon néhány kiállitás is, me-
lyet a gazdasági egyesület megyénk területen fenn-
állása óta rendezett, úgy földmlvelési,  mint állat-
tenyésztési viszonyainkon és pedig előnyös irány-
ban igen sokat változtatott. Ezek voltak nagy be-
folyással  arra, hogy a czélszeriien javított gazda-
sági gépek és eszközök itt megyénkben is megismer-
tettek és szélesebb körben igénybe lettek véve. A 
kiállítások adtak ösztönt arra is, hogy gazdáink 
tenyészállataik megválasztásában nagyobb körül-

czió felé,  ez azonban durva s bárdolatlan maradt 
és a diván büntetésül még ruhát sem adott neki, 
hanem kitagadta, elkergette, büntetésül azt szab-
ván ki, hogy az éjjeli csavargóknak adjon mene-
déket és azoknak az eszét csiszolja egyenesre, 
kiket a Noé iránti sympáthia véletlenül az utcza 
földjén  marasztalt. 

Ennek a seinmiházinak a neve rendőri nyel-
ven : pricscs. 

A diván valaha nagyon drága volt és ősi 
Wertheim gyanánt szolgálhatott, mert mai nap is 
bárki menjen be a házba, a háziasszony rögtön a 
diváura ül, tán — elövigyázatból. 

A régi ősidőben, mikor az ördög testtel a 
földön  járt, félvén  az emberek tőle, akkora párnát 
adtak a feje  alá, mint egy diván, csak őket ne 
háborgassa és heverjen. 

S mert a divánon rendesen restelkedünk, 
innen van tán az, hogy a diván vagy a restség 
az ördög párnája. , ,, 

Ezen sokoldalú, áílami egyéni és kulturális 
érdeménél fogva  csoda-e, ha ragaszkodunk hozzá, 
ha szívesen nem látjuk, és nem érezzük oldalbor-
dáit s ha fiatal  poéták kényelme és nagyszámú 
talentumai miatt ilyeténképén zengedeznék hozzá : 

A tudósok 
Mind koftfcsok, 
Nem ifék  és 
Nem olvasok. 

' ' ' Oh^dlVáHi'̂ b'dWtó,̂  
Lelkem csak:1téged-ftivátt: 

EmbenfArpád. 

39. Mám. 
tekintéssel járnak el s oly fajtákat  igyekeznek 
meghonosítani, melyek területi s éghajlati viszo-
nyainknak inkább megfelelők  lévén, a gazda fá-
radságát nagyobb jövedelemmel jutalmazzák. 

Hogy a rendezett kiállítások által még na-
gyobb eredmények nem érettek el, az nem az 
egyesületen, hanem a gazdaközönség egyik — 
mondhatjuk — nagyobb részén inult, mert a gaz-
daközönség nem vett oly számban részt a kiállí-
tásokon, a mily számot az egyesület, tekintve fá-
radozását és anyagi áldozatait, jogosan megvárha-
tott volna. 

Most ismét itt van az alkalom s nem mu-
mulaszthatjuk el gazdaközönségűnk figyelmét  e 
helyről is felhívni  a gazdasági egyesület 5-ik ki-
állítására, mely városunkban é hő 30-án ésa~jóvö 
hó 1 napjain fog  megtartatni a megyei gazdasági 
iskola birtokán. A kiállitás súlypontja ez alkalom-
mal is — és igen helyesen — az állattenyésztésre 
van helyezve. Lesz ezenkívül tejelőverseny és gaz-
dasági gép- és eszköz-kiállitás is. 

Jelenjenek meg azon gazdáink úgy is, mint 
kiállítók, úgy is, mint látogatók minél nagyobb 
számban. Azon fáradtság  és költség, melyet a ki-
állításon való megjelenés igénybe veend, búsásan 
kárpótolva lesz az ott szerezhető tapasztalatok és 
tanulságok által. 

A hâzi Allatok veszedel Hse.*) 
Vármegyénk egyik-másik községében a mult 

hónapok folyamán  a lépfenében  több hivatalosan 
és nem hivatalosan konstatált marhavész-eset for-
dult elő. Ezen alkalomból népünk figyelmeztetése 
és oagyobb óvatossága érdekében jövőre nézt he-
lyénvalónak látom az alábbiakat idejegyieni. 

Községemben, nevét itt elhallgatom — több 
szarvasmarha esett el lépfenében.  Az egyes ese-
teket figyelemmel  kisértem és azon tapasztalatra 
jöttem, hogy igen csekély kivétellel a baj azon 
házaknál történt, a hol a szarvasmarhák elesését 
1—4 lépfenében  elpusztult sertés elesése előzte 
meg. — Hogy a lépfene  ragály a sertésekbe hon-
nan és miáltal hurczoltatott át — nem tudom, de 
hogy a sertésekről a szarvasmarhákra átragadt, 
az tény, mert egyik háznál elhullott egy malacz, 
melyet és minek betegségét és elpusztulását a 
gazda figyelembe  sem véve, a húsát a kutyák az 
udvaron széthurczolták s ezutáu már 8—15 nap 
közben elhullott egy bivalbocs, mely az elhullott 
sertéstől az udvaron elkapta a ragályt s később 
a bivalbocs anyja esett el s ezáltal átcsapott a 
ragály a csordába a fehér  marhákra. 

Ugylátszik mégis, hogy az idő lehűlése mel-
lett az óvintézkedéseknek van bizonyos 'része 
benne, hogy a baj szüuőben vau, és ha az jókor 
történik és szigorúbban betartatik, annyi eset sem 
történt volna, a hány. _tötíéu.tA.— Különben ide 
jegyzem, hogy Eberhárdt kerületi orvos ujabb 
adatokkal szolgált, azon már többszőr fölemlített 
esethez, hogy a lépfene  ragályt a szőr is közvetíti. 
Ugyanis egy oly gazdaságnál, .hol lépfene  még soha 
sem jelentkezett , egyszerre csak 3 nap alatt két 
szarvasmarha megbetegedett. Keletkezésének okát 
kutatva, rájöttek, hogy ázou két kosarat, amely-
ben a takarmányt az istállóba vitték azelőtt egyik 
lószörkereskedönél SzŐrhtitladékok lerakodására 
használták. E kosarakat — kiürítvén belőlük a 
takarmányt — a később beteggé lett állatok já-
szola előtt ki is rázták. Midőn.próbaképen az is-
tállóba, melyben az emiitett szőrhulladékok voltak, 
teljesen egészséges juhot helyeztek el, ez az állat 
is megkapta a lépfenét  s éppen úgy a különböző 
szőrnemek rendezgetésével foglalkozó  két munká-
son is a pokolvar nyomai mutatkoztak. 

Ezekből is látszik, hogy hasonló esetekben 
szigorú óvintézkedésekre és ezek mellé lelkiisme-
retes végrehajtókra igen nagy szükségünk van. 

IBODAOII 
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 

A 
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politikai  és társadalmi  napilapra. 
Felelős szerkesztő : Helyettes szerkesztő: 
Horváth Gyula. Fenyő Sándor. 

A Magyar  Hirlap  a legtar talmasabb, minden 
tekintetben  teljesen független  politikai napilap. Hive 

* í !< J 
. . *) MegscivlelósOl kflereadjok  e czikkeţ égést terjedel-

miben; nagy mértékben ilhuztriQa ez, hogy a „nonkorámusz-
ié|« aennyi ttrt okoc. Baerk, 

• j-'H AX'tjvrjn 7i ió liiijiiíX^ ji^i»;;,.; 
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annak, a mi jó és igazságos; küzd az ellen, mi 
helytelen, rossz és igazságtalan. A politikai esemé-
nyekről, országgyűlésről, pártok gyűléseiről gyorsan 
és híven referál  s kritikái  gyakorol  mindennel  szem-
ben, a mi a politikában történik. Ez a kritikája min-
dig és mindenben tárgyilagos  ét  tgazságo».  Politi-
kánkban, melyet a közigazgatási  vitában  követttak, 
velünk volt az ország színe-java s e politikánk  ti-
kért  ét  eredménye  tem maradt  el. 

A tártadalmi  kérdések  mindig élénken foglal-
koztak a Magyar  Hirlap-ot,  mely már sok fontos 
kérdésben egészen magához ragadta a vezérszere-
pet. Ilyen országos érdekű kérdés volt a német 
színház  ügye, melyben a Magyar  Hiriap  közölte 
elsőnek a híressé lett felségfolyamodást. 

A közgazdaság  minden egyes ága a Magyar 
Hírlap ban kultiválásra talál, mint egyetlen ma-
gyar lapban sem és sohase érjük be a száraz hí-
rek egyszerű közlésével, hanem azokat élvezhető 
formában  s a kellő magyarázatokkal kisérve jut-
tatjuk a közönség elé. 

Tárezarovatunk  igen érdekes modern csikke-
ket hoz; apró czikkeiben a Magyar  Hirlap  fürge 
tollal érdekes formában  dolgozza fel  a nap actu-
ális eseményeit; ujdonsági rovata minden ma-
gyarországi lapét felülmúlja,  érdekesség és frisse-
ség szempontjából s nincs olyan száma alapnak, 
melyben egész halmaz eredeti hir ne volna, mely az 
nap csakis a Magyar Hirlap-ban olvasható. 

A többi rovatok is mind avatott kezekre 
vannak bizva s gondoskodás történt, hogy a leg-
apróbb hír is irodalmi formában  kerüljön a kö-
zönség elé. 

A Magyar Hirlap  szerkesztőségének belső 
tagjai: Abonyi Árpád, Ambrus Zoltán, Benedek 
Elek, Fenyő Sándor (helyettes szerkesztő), Fü-
redi Mór, György Endre, Horváth Gyula (felelős 
szerkesztő), Heltai Jenő, Janovits Pál,' Káinoki 
Izor, Kohn Dávid, Eürthy Emil, Márkus Miksa, 
Pollák Illés, Szabó Endre- Szana Tamás, Szemere 
Attila, Szemere Hnba, Szeredai Sváb Leó, J. Vi-
rág Béla. 

A líaggar  Hirlap  naponként 2—3 ív teije-
delemben jelenik meg, ezenkivül háromszor heten-
kint mellékletet ad, még pedig : 

Irodalmit, tanügyit és mezőgazdaságit 
A közlemt'Qyek frisseségét,  valmint az irni 

tndó és akaró közönség közreműködését pályáza-
tainkkal segitetük elő A Magyar Hirlap  ugyanis 
pályázatni kitűzött: 

40 aranyat egy tárczára 
100 aranyat egg novellára  és 

10 aranyat egy újdonságra,  ez utóbbit 
á l l a n d ó p á l y á z a t u l , 

a mely 10 aranyat minden hónap 20-án kiadjuk a 
legjobb és legérdekesebb hir beküldőjének. 

Lapunk egyik állandó közleménye a rendes 
folytatásokban  megjelenő regény. Kiváló hazai és 
elsőrendű külföldi  erők műveit közöljük, s még e 
hónap végén kezdjük meg 

A M B R U S Z O L T Á N 
uj eredeti  „Múlás  királg"  czimü regény  közlését. 

• „XOTAB BCBLAP «UfintM  in t : 
Egész évre . 14 firt  — kr. 
Hat k i n . 7 frt  — kr. 
Három hóra 8 frt  50 kr. 
Két hóra 2 frt  40 kr, 
Egy hónt I frt  20 kr. 

Egyes szám á n 4 kr. 
Előfizetőinknek  kedves szolgátot vélünk tenni, 

midőn már e hónaptól kezdve 
G y o r a e k u j a á g a t 

is fogunk  mellékelni lapunkhoz, hogy előfizetőink 
7—15 éves gyermekei ne nélkülözzék azt az ol-
vasmányt, a mely koroknak minden tekintetben 
megfelel.  Ez a kis újság a „Kis Világ", mely he 
ten kint egyszer jelenik meg pompás szinnyomatu 
melléklettel s melyet minden pénteken  fogunk  szét-
küldeni, olyan lesz, hogy tanuljanak és okoljanak 
belőle a gyermekek s ne legyenek olyan olvasmá-
nyokra szornlva, melyek ártalmukra lehetnek. Ava-
tott kezekre van bizva a gyermekújság szerkesz-
tése s minden közleménye, minden illusztrácziója 
gondos megfontolás  tárgya lesz. Emil  bácsi a 
„ Kis Világ" szerkesztője már hosszabb elbeszélés-
ről  is gondoskodott, mely: 

.A k i t g r á f  k a l a n d j a i * 
czim alatt fog  Márkus  bácsi tollából megjelenni. 

A „Kis Világ" előfizetési  ára lesz (de csakis 
a „Magyar Hirlap"  előfizetői  számára : 

Egész évre 2 frt,  félévre  1 frt, 
n e g y e d é v r e 50 kr. 

A „ M a g y a r H í r l a p " 
kiadóhivatala Budapest, Gránátosnteza 16. 

K f L Ó S T É L É K . 
- Az országos képviselőt választók név-

jegyzéke Csftmogyében  a jövő évre összeállittat-
ván, van: a csikszentmártoni választókerületben 
2105, a csíkszeredai választókerületben 2043, a 
karczf&lvi  választókerületben 2692, a gyergyó» 
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szeotmiklósí választókerületben 2668, s igy az 
egész megyében 9608 választó. 

— UJ Mró. A csíkszeredai kir. törvényszék- ' 
hez JerzBák János járáabírósági albiró rendes bí-
róvá neveztetett ki. Állomását, mint halljuk, jövő 
hó elején fogja  elfoglalni 

— A ml honvédéiwk. A városunkban állomá-
sozó 24-ik honvéd-zászlóalj tisztikara és le-
génysége e hó 19-én déli 11 órakor érkezett visz-
sza hozzánk az erdélyi hadtestnek' Szászrégen 
és Besztercze közt megtartott hadgyakorlatáról. 
A derék hadfiakon  a kiáltott fáradalmaknak  leg-
kisebb nyoma sem látszott; harczias magatartás-
sal és ruganyos léptekkel vonultak hangos dob-
és trombitaszó mellett laktanyájukhoz, a honnan 
a tartalékosok e hó 19-én levetve a katonamnn-
durt — visszatértek házitűzhelyeikhez és a ke-
nyeret adó polgári foglalkozáshoz. 

— Nyugdijasás. Márton Ferencz, a csikszent-
mártoni járásbíróság vezető bíráját — saját ké-
relmére — nyugalomba helyezték. Márton Ferenc 
nemcsak hivatalos kötelmeit teljesítette hivatott-
sággal és buzgalommal, hanem a társadalomban is 
jelentékeny helyet töltött be s mint derék korekt 
ember volt ismeretes. Sokáig élvezze a jól kiér-
demlett nyugalmat. 

— Gazdasági kiállítás. A csikmegyei gazda-
sági egyesület által jövő hó 1-én városunkban ren-
dezendő kiállításra a bejelentési határidő e hó 
25-éig van kitűzve. A kik tehát kiállítani akarnak 
a bejelentési iveket ezen napig okvetlenül küldjék 
be. Bejelentési ivek a községi elöljáróságoknál 
kaphatók. 

— A munkás sursa. Csiktaploczán az ott 
dolgozó cséplőgép fűtője  e bó 18-án reggel az 
étető nyílásán keresztül — valószínűleg vigyázat-
lanság következtében — jobblábával a cséplőgépbe 
csúszott, mely alsó lábszárát teljesen összezüzta. 
Amint a szerencsétlent a gépből kiszabadították, 
rögtön a csíkszeredai kórházba szállították, a hol 
jobblábát czombközépen amputálták. A nyomorékká 
lett embert Bereczki Istvánnak hívják, családos 
s 4 gyermek atyja. 

— Elhalasztott tanítói gyűlés. A „Csiki La-
pok* folyó  évi 38. számában megjelent csíki római 
kath. tanítói közgyűlés megtartása szeptember hó 
23-áról szeptember 30-ára halasztatott. — A köz-
ebéden résztvenni szándékozók kéretnek ezeu szán-
dékukat a tanitó-egyesület főjegyzőjével  a gyűlés 
előtt két nappal tudatni. Csiktaplocza, 1891. évi 
szeptember hó 2I-én. I m r e János egyl.jegyző. 

— Betöréses lopás. Folyó hó 13-án Csikszép-
viz község filiája  Kosteleken bűcaú lévén, — ott 
lakó Pál György a házától alig egy negyedórányi 
távolságra eső tanyájára távozott, nője pedig el-
ment a templomba misét hallgatni; ez idő alatt 
ismeretlen tettes a magára maradt ház ajtaját be-
feszitette  és egy lakattal zárt ládáról a lakatot 
két darabra törte, a ládában levő 290 frt  bankó-
pénzt s néhány darab régi ezüst kétforintos  tallért 
onnan kiemelte. — A vakmerőség netovábbja az, 
hogy volt a kályhán egy lábas tokány, egy padba 
kalács, és a táloson egy üvegbe pálinka; a to-
kány t a kalácscsal az asztalon elfogyasztotta  s 
ráadásul a pálinkát is üvegestől együtt elvitte. Az 
eset délelőtt 11 és 1 órakor történt. A nyomozás 
megindittatot s a csendőrség a napokban kézre-
keritette a jómadarat s most már a csíkszeredai 
börtönben várja büntetését. 

— Fillérsstély. A gyergyószentmiklósi veres-
keresztegylet még e hó végén megkezdi filléresté-
lyeit, melyeket a tevékeny rendező hölgyek min-
dig kedveltekké szoktak tenni. 

Baleset. Gyimesbűkkben a Thime Károly 
által beállított mfif&részen  ifj.  Antal Imre mun-
kásnak jobbkezét a fűrész  teljesen szétszakította. 
Gyógykezelés végett a csíkszeredai kórházba 
szállíttatott. 

— Tflzek.  Udvarhelymegyében, Felső Sófalván 
egy csűrben támadt tüz következtében 23 gazdá-
nak összes betakarított vagyona elpusztult. A 
gyújtást két kis gyermek okozta s mire észrevet-
ték a veszedelmet, azt elfojtani  nem ^tudták. 
A kár a nyolezezer forintot  meghaladja. Óvo-
da jöjjön el a te országod 1 — Paridon Reiter 
József  gyufagyárosnak  egy mellék épülete kigyu-
ladt s ennek következtében mintegy 500 frt  ér-
tékű készlet elégett. 

Szeptember 23. 

— Irodaion. Petri Mór zflahf  tanár és lap-
szerkesztő Költemények czimen egy 14 ivre ter-
jedő kötetet szándékozik ez év végén kiadni. Tíz 
év óta részint az irodalmi társaságok felovasó 
üléseiről, részint fővárosi  szépirodalmi s napi la-
pokból ismeri a művelt nagy közönség, melyhez 
tisztelettel fordul,  hogy vállalatát figyelembe 
részesitse, Rendeléseket ez évi október 25-éig ne-
vére czimezve beküldeni kéri. A kötetet egy első 
rangú fővárosi  czég állítja ki a legdíszesebben. 
Ára: fűzve  1 frt  60 kr, diszkötésben 3 trt 
Gyűjtőknek 10 előfizető  után tiszteletpéldány. 

— Építő iparosok figyelmébe.  A marosvá-
sárhelyi kereskedelmi és iparkamara az építő ipa-
rosok tudomására hozza, hogy a kereskedelem-
ügyi miniszter f.  évi 42,493. számú rendeletet bo-
csátott ki a kisebb épitkezési munkálatok végzése 
tárgyában. E rendelet szerint az épitő mestersé-
gek keretébe tartozó bármely munkálatok végzé-
sére többé iparigazolványok nem állíthatók ki, — 
hanem köteles ezentúl a kőmives, az ácB és a 
kőfaragó  munkálatok önálló gyakorlására minden 
szakiparos iparengedélyt váltani és igazolni, hogy 
azon építési iparágban, melyet önállóan gyakorolni 
akar, legalább 3 éven át szakbavágó munkával 
foglalkozott.  Megjegyzendő, hogy ily iparengedé-
lyek az ezen rendeletben meghatározott kellékek 
igazolása mellett, a kisebb építési munkálatoknak 
csakis valamelyik ágára, t. i. vagy a kőmives, 
vagy az ács, vagy a kőfaragó  ipar körébe tar-
tozó kisebb munkálatok végzésére külön-külön 
adhatók csak ki; oly iparengedélyek, meljv'c az 
illetőt általánosságban a kisebb építési munk.iiu-
tok vagy építési engedélyhez nem kötött ét' sí 
munkálatok végzésére jogosítanák fel,  ki nem b o-
csáthatók stb. Ezen rendeletet az érdekelt szak iha-
rosok a kereskedelmi és iparkamaránál vagy az 
I. fokú  iparhatóságoknál betekinthetik. 

— Giziik figyelmébe.  Az őszi vetés fontos  Bankájá-
nak ideje itt lévén, nem mulaszthatjuk el arn figyelmeztetni 
a gazdaközőn éget, hogy t'iradságának eredménye, a termés, 
nemcsak a tis ta és egészséges, vetőmagtól, hanem attól is 
függ.  hogy milyen fajtát  vetünk. Azzal nemcsak mi magyarok, 
hanem a külföld  is már régen teljesen tisztában van, hogy 
olyan kitiinő bnza, mint a magyar, másutt sehol a világon 
nem terem, de már a mi a rozsot illeti, ezzel a külföld  túl-
szárnyalt bennünket, mert a miénknél sokkal jobb rozsfajtá-
kat liocsát forgalomba.  Az utóbbi években többféle  kitűnő 
uj fajtával  szaporították a rozsot, de valamennyit felülmúlja 
a két legújabb fajta:  a s c h l a n s t á d t i ó r i á s - r o z s 
és a z s á k t d l t ő M a m m u t k - r o z s . Mindkét fajtának 
megvannak mindama tulajdonságai, melyekkel a jó rozsnak 
birni kell; az előbbi némileg kedvező időjárás mellett katasz-
teri holdanként 1500 kilogrammot is fizet;  az utóbbit pedig 
éppen bő termöiégeért nevezték el méltán zsáktőltőnek. — 
Mauthner Ö.l in ki egv alkalmat sem mulaszt el, melylyel a 
hazai mezőgazdaság felvirágzását  előmozdíthatja és a gazda-
közönség érdekeinek szolgálatot tehet, mint a most megjelent 
őszi árjegyzékéből látjuk, c két kitűnő rozsfajt  is azonnal 
sietett megszerezni, hogy a halddni szerető gazdaközönségnek 
rendelkezésére bocsáthatja. Kétségtelen, hogy ezzel is oly 
kiváló szolgalatot tesz a gazdaközönségnek, mint a uiontagnei 
rozszsal, melyet 8 évvel ezelőtt honosított meg nálunk és 
melyet kitűnő tulajdonságaiért a fóldmivelési  miniszter is fel-
karolt cs a gazdaközönség között buzgón terjesztette. Meg 
vagyunk róla győződve, hogy gazdaközönségünk, mely a mai 
viszonyok közt csak ugy boldogulhat, ha a külfölui  verseny-
nyel lépést tud tartani, megragadja az alkalmat ama két rozs-
fajtának  a beszerzésére, mely az eddigi rozsokat bizonnyára 
háttérbe fogja  szorítani. Megjegyezzük, hogy úgy a «clîlan-
stftdti,  mint a zsáktőltő Mammutli-rozs nálunk csakis Mauth-
ner Ódön magkereskedőnél kapható, mit azért tartunk szük-
ségesnek megemlíteni, hogy a gazdaközönség félre  ne vezet-
tesse magnt. 

— Budapesti Hirlap. Olvasóink figyelmét  föl-
hívjuk a „Budapesti Hirlap" hirdetésére, mely la-
punk mai számában közöltetik. Előfizetési  és hir-
detesi összegek egyszerűen a következő cím alatt 
küldendők : Budapesti Hirlap, Kalap-utcza 16. sz. 
Budapesten. 

— Lapunk mai számához a „Pesti Hirlap" 
melléklete van csatolva. Különösen felhívjuk  arra 
t. olvasóink figyelmét. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Csíkszereda szeptembnr 16. — 

Buza tiszta hektoliterenként 7 frt  60 kr. Bnza közepes 6 frt 
80 kr. Rozs 5 frt  50 kr. Arpa 4 frt  50 kr. Tflrökbuza  5 frt  40 
kr. Zab '2 frt  25 kr. Borsó 10 frt.  — kr. Lenese 15 frt.  Fa 
szulyka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahús (klgrammonként) 32 kr. 8ertéshus 40 kr. Bor-
bécshus 24 kr. Szalma (métermázsánként) 1 frt  50 kr, 
Széna mm. 3 trt — kr. Ókor párja 280 frt  — kr. Telién 
párja 140 (rt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tűzifa  kbm. (1 méter) 2 irt — kr. Malacz darabja 1 frt 
50 kr. Lud — frt  80 kr. Bárány 2 frt  — kr. Csirke párjt 
50 kr. 10 tojás 14 kr. 

.A. Tria lu tr i bAisdsa 
Brünn, 1891. szeptember 16. 

Q. 79. 75. 90. 86. 
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N T I L T T É B . 
£ ront alatti kOaleményéMrt 

vállal a 
St icSÜJBZÓ. 

felelősséget 
Szerk. 

Hivatalom által idekötve, majdnem IC évet 
töltöttem e kedves város területén. E hosszú idö 
alatt úgy künn az életben, mint hivatalos köteles-
ségem teljesítése közben annyi szivélyességre, any-
nyi figyelemre  találtam, hogy az itt eltöltött időt 
életem legszebb évei közzé számithatom s annak 
emlékezetét mindig hiven fogom  őrizni. — Uost, 
midőn e város területéről talán véglegesen eltávo-
zom: indíttatva érzem magamat, hogy ismerőseim-
től, barátaimtól és az egész megye közönségétől 
— megköszönve nekik az irántam és nőm iránt 
tannsitott barátságos magatartást, szívélyességet 
és figyelmet  — e helyen is búcsút vegyek. Tart-
sanak meg szives emlékükben, valamint én is min-
dig kellemesen fogok  visszaemlékezni e kedves 
városban eltöltött éveimre. Isten tartsa, Isten óvja 
mindnyájakat, legyen osztályrészük a szerencse és 
megelégedés 1 

Csíkszereda, 1891. szeptember 21. 
Arad Emö, 

nyög. kir. tvsiéki biró. 

Megjelent és lapunk kiadójánál kapható: 
Emke útikalauz Magyarország erdélyi 
részeiben. — Az erdélyrészi fürdők  és 
ásványvizek leirása. — A magyar-ro-
mánok és a magyar nemzet. — Továbbá 
ugyanott kaphatók: Csikvármegye  közgazda-
sági állapotai  és a székely  kivándorlás.  — 
Költemények  Mátyás  királyról.  — írva-  Olvasás. 
— Halotti  zaolozsmák.  — Erények  gyöngye. 

Őrangyal  czimü ima- és énekkönyv. 
Sz. 1994-1891. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi ha tót-ág közhirré teszi, hogy gyó-cso-
mafalvi  Portik Lajos végrehajtatónak ügyvéd Orel 
Máté által képviselt gyócsomafalvi  Borsos Márton 
ács hagyatéka végrehajtást szenvedő elleni 84 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi királyi járásbiróság) területén levő 
Gyergyó-Csomafalva  község határán fekvő  kö-
vetkező ingatlanokra: a gyergyócsomafalvi  507. 
sztjkvben A y 1. rdsz. 980-982. hrszámokra 326 
forintban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
gyergyócsomafalvi  özvegy Borsos Ábrahámné sz. 
Csata Anna (') 4. alatti életfogytiglani  haszonél-
vezeti joga érintetlen hagyásával; — a 673. sz. 
tjkvben A. f  1. rdsz. 2042 - 2049. hrszámonra 
44 frt,  2. rdsz. 5653—5659. hrszmokra 24 frt, 
4. rdsz. 9227—9230. hrszámokra 10 frt,  5. rdsz. 
10177—10184 hrszámokra 44 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban a gyócsomafalvi  özv. 
Domokos Ambrusné született Simon Anna élet-
fogytiglani  haszonélvezeti joga épen tartása 
mellett; a 702. sztjkvben A f  1. rdsz. 2419. hr-
számra 6 frt,  2. rdsz. 2553/,. hrszámra 3 frt, 
3. rdsz. 5600. hrszra 5 frt,  5. rdsz. 9770/,. hr-
szám 1 frt,  G. rdsz. 9774/,. hrszra 2 frt,  7. rdsz. 
10848. hrszra 2 frt,  8. rdsz. 11816/l hrsz. 2 frt, 
9. rdsz. 13600/,, hrsz. 3 frt;  — a 768. sztjkv-
ben A f  2. rdsz. 6570. hrsz. 4 frt,  3 rdsz. 8822. 
hrsz. 23 frt,  4. rdsz. 8981. hrsz. 16 frt;  — az 
1291. sztjkvben A -j- 1. rdsz, 8299—6301. hrszá-
mokra 8 frt,  2. rdsz. 12660—12665. hrszámokra 
16 írtban ezennel megállapított kikiáltási árakban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1891. ivi október hő 10-lk napján 
délelőtti 9 órakor Gyó-Csomafalva  község házánál 
megtartandó nyilvános árverezésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0 át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. tcz. 43. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Qyergyószentmiklóson, 1891. évi angnsz-
hó 26-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

K6I16 J*áXLoe, 
kir. aljbiró. 

Sz. 1964—1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi Hitelintézet-részvénytársaság vég-
rehajtatónak Szőcs Demeterné születet Vaszi An-
gelina gyergyócsomafalvi  lakos végrehajtást szen-
vedő elleni 200 frt  tőkekövetelés és járulékai ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbiróság) területén levő, Gyer-
gyó-Alfalu  község határán fekvő,  következő ingat-
lanokra : a gyergyóalfalvi  849. sztjkvben A -J- 1. 
rdsz. 2585. hrszámra 17 frt,  a 2. és 3. rdszám 
2589—2591, 2592/,, 2596, 2597. 2592/,. hrszá-
mokra 213 frt,  5. rdsz. 5169. hrsz. 22 frt,  6. rd-
szám 5171. hrszra 11 frt,  7. rdsz. 6867. hrszra 
11 frt,  9. rdsz. 10405. hrszra 7 frt,  10. rdszám 
10608. hrsz. 9 frt,  11. rdsz. 14997. hrsz. 8 frt, 
12. rdsz. 22951. hrsz. 8 frt.  13. rdsz. 22998.hr-
szám 18 frt,  14. rdsz. 28101. hrsz. 10 frt,  15. 
rdsz. 28470. hrsz. 4 frt  16. rdsz. 28472. hrszám 
4 frt,  17. rdsz. 28975. hrsz. 18 frban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban a gyóalfalvi  özvegy 
Vaszi Györgyné szül. Czepellus Mária javára C) 
1. alatt bekebelezett életfogytiglani  haszonélvezeti 
jog érintetlen hagyásával; — a gyóalfalvi  2189. 

sztjkvben A + 1. rdsz. 14991, 14092, 14994. 
14995. hrziszámokra 94 frt,  2. rdsz. 15505,15506. 
hrszámokra 100 frt,  3. rdsz. 22359. 22360. hr-
szmokra 146 frtban  ezennel megállapított kikiál-
tási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1891. évi október hé 16-lk 
napján d. «. 9 órakor Gyergyó-Alfalu  község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november bó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállitottt szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, miut 
telekkönyvi hatóságtól. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi aug. 
hó 26ik napján. 

3CÖ11Ó TdTLOe, 
kir. a\jbiró. 

Mi i a -d -enJc l , a I c i ţ 

alkalmazást keres, vagy alkalmazást adhat, | 
i-';> a „ B U D A P E S T I H I R L A P " | 

a p i ó-lx i r c l e t é s e i l 
által iiélkai&zheti a kSzveiilffket.  \ 

Régi dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül és a viszonyokat egyáltalában tekintve, gyakran a 
fordul  elő, hogy a közvetítés daczára sem az alkalmazást keresi nem jut könnyen helyhez, sem Ş 
az alkalmazást adi nem kap könnyen megbízható embereket. Oka ennek főleg  az, hogy a aun- k 
kaadó és muakakersső, a vevő ís az eladó nem érintkezik közvetlenül. A közvetlen érintkezésre I 
pedig inanap alig van hathatósabb eszköz, mint egy elterjedt lapban való hirdetés. A „budapesti J 
Hirlap" apró-hirdetési rovata pedig naponta legkevesebb 93.000 ember által olvastatik. (A lap ft 
naponta 30,000 példányban jelenik meg; legkevesebb bárom olvasót lehet számítani egy-egy lapra.) ™ 
ZereBkedü, a ki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot, keres, vagy viszont azok, akik hasonló k 
alkalmazást keresnek; a gazda, a ki kasznárt, ispánt vagy gazdasági gyakornokot keres, és vi- I 
szont akik ajánlkoznak; a háziasszony, a ki szakácsnét, szobaleányt, dajkát, cselédleányt keres, v 
és hasonlóan szolgálók, a kik helyet keresnek; blrtokeladás, úzleteladás, birtakbarlet, házeladás, I 
házvétel, sevelb', nsvelb'nb'i, házrezetönu, gazdasszony! és egyéb pályázat, lakáskiadás és lakás- " 
bérbevételi hirdetések, — szóval az életszükséglet minden fázisában  könnyen és olcsó pénzen a á 

B u d a p e s t i H í r l a p a p r ó - H i r d e t é s e i által lehet czélt elérni. Ş 
Családi jélentésekre, különösen e l j e g y z é s i hírekre, h y m e a hírekre, esküvüre való rneghl- k 
vásokra. születési jelentésekre, népnapi gratulácziókra, gyászjelentésekre és mindenféle  ] s £ z - I 

l e m é n y e l c r e a „Budapesti Hiriap" apró-hírdatesi rovata kiválóan alkalmas. £ 
k A hirdetési dijak igen olcsók Mindannyiszor, a hiinyszor a hirdetés inegielenik. egy-egy szó két krjjoeirba kerfll,  vas- I 
I tagabh belílvel négy ferajezir.  Czimmel ellátót: hirdetéseknél még egy egy hirdeté< útin 30 kr. kinestáii bélyegilleték ™ 
N jár. Ha a ciiu nincsen kitéve, hanem a hiidetés úgy szól, hogy „Czim a kiadóhivatalban megtudható", akkor bélyeg- k 
L dijai neiu kell fizetni.  A kiadóhivatal ilyen esetben minden dii nélkül megiaoddja a kárdenőskjídSkiiák fiz  illető cziuiet, I 
• 9ot vid'kie díjtalanul levelez is, ha a kérdezősködő a postabélyeget beküldi. Helyben a hirdetések a kiadóhivatalban " 
s vétetnek fel  készpénzen, vidékről a pénzt legalkalmasahban postautalványon lehet küldeni. V ,Budapesti Hirlap" eli'ifi-  V 
1 zetési ára negyedévre 3 frt  60 kr, egy hónapra 1 fit  20 kr. A czim egyszerűen „Budapesti HfrlaB&a'aP-ntoia  16 " P 

K É P E S C S A L Á D I L A P O K . 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap. 

Szerkeszti: Dr. Tolnai Lujnei. — Főmunkatárs: Dr . Váradi Antal , 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. H u r á n y i Ármin. 

E L Ő F I Z E T É S I Á R A : 
a „ H ő l g r y e l c L a p j a " czimü divat-inelléklettel s a ^ e g r é n y j a a e l l é l s c l e t t e l együtt 

Egész évre 6 frt.  Félévre 3 frt.  Negyed évre 1 frt  5 0 kr. 
A „Képes Családi Lapok" czimü hetilap uj negyedbe lép. A magyar szépirodalomnak e 

hatalmas tényezőjét, a magyar művelt családoknak e szellemi kincsét még a következő ir6k és 
irónők támogatják: Jókat Mór, Lanka Gusztáv, Rudriyánszky Gyula, Dalmady Győző, 
Mikszáth Kálmán, Komócsy József,  Temérdek (Jeszenszky Danó), dr. Prém József, 
dr. Sziklay János, Inczédy László, Palágyi József,  Erődy Dániel, Dengi János, Töl-
gyesi Mihály, Vértessy Gyula, Mery Károly, dr. Murányi Ernő, Petri Mór, dr. Ro-
ditzky Jenő, Csorba Palotay Ákos stb.; Benitzky-Bajza Lenke, Büthner Lina, Nagy-
várady Mira, Kuliffay-Benitzky  Irma, Hannath Lujza, Hevessiné-Sikor Margit, V. Gaál 
Karolina, Karlovszky Ida, Mericzay-Károssá Irma, Erzsike, stb. stb. 

A „Xipae Oial&Al Lapok" az fisszes  szépirodalmi képes hetilapok között a legélénkebb, legváltozatosabb. Tar-
talma az irolalom minden válfaját  teloleli; képei a jeled eseményeit S a leghíresebb festők  mfiveit  mutatják be. 

.Hölgyek Lapja" cziuiil havonként kétszer megjelenő d i v a t m e l l é k l e t e a legújabb divatképeket kozza, 
s e mellett a raagvar háziasszonynak valóságos szellemi titkára, amennyiben a nevelés, az egészség, a gazdaság, kertészet, 
a háztartás s a konyht terén nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna s díiic* olyan titok, a melybe hölgyeinket be 
ne avatná — BsgénymeUéUote kulin beköthető négy kötet érdekes regénynyel ajándékozza meg évenként az előfizetőit. 

A „Képei Os&ládl Lipok"-nak meg a zöld boritéka is tele van mulattató közleményekkel, humoros apróságok-
kal, sakk-, kép., szám-, koczka- és pont-talányokkal és szórejtvényekkel, melyeknek megfejtői  értékes jutalmat kapnak. 

_ A „Képee Oaaládl Lapok" gazdag tartalma és számos melléklete daczára mégis' a legolcsóbb szépirodalmi képes 
hetilap: éppen azért bizton számítunk minden honfiu  és honleány, minden magvar csatáé támogatására éa pártfogására. 
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik eziránt lcvclezalőpon hozzáfordulnak. 

A kf  si egén ér:» szóló hat £rtnylelífl»et4«l  Sisiegat 40 kr osomagoliai poitw&llit&al dUJal egyfttt  *S7 
(tan Díkúldi, annak 4 regényt; éa a kl a 3 frt  elofixetM  Siaiaget is 30 kr önmagoUal Aspt&ssUUtMáfialegyttt 
•gymrre tekftld,  annak kit eraletl regényt kftld  ajánlva jutalmul. 

A ki 3 uj előfizetőt  gyiljt s az etőfieetési  összeget egyszerre beküldi, ahnak elismerésül e g y d i g z e s e ni-
l é k k ő u y v e t kilid a kiadóhivatal — Megrendelhető postautalványon minden postahivatalnál és minden kftoyvkeres-
itaM SO' ( ^ J z e t é 8 e k r t h Ó M P bármely napjától elfogad  a „Képe* Onlidl Lapok* kiadóhivatala Budapest, Nagykoron» 

Tsljss számú példányokkal még mindig szólalhatunk. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssjtóján Csik-Szereda. 1891, 



z e m b e r 29. C S I K I L A P O K . . m 

U T I L T T É B . 
£ rovat alatti közleményekért 

vállal a 
S r i c e - ú s z ó . 

felelősséget 
Szerk. 

Hivatalom által idekötve, majdnem 16 éret 
töltöttem e kedves város ter&Ietén. E hosszú idő 
alatt úgy k&nn az életben, mint hivatalos köteles-
ségem teljesítése közben annyi szivélyességre, any-
nyi figyelemre  találtam, hogy az itt eltöltött időt 
életem legszebb évei közzé számithatom s annak 
emlékezetét mindig hiven fogom  őrizni. — Most, 
midőn e város területéről talán véglegesen eltávo-
zom : indíttatva érzem magamat, hogy ismerőseim-
től, barátaimtól és az egész megye közönségétől 
— megköszönve nekik az irántam és nőm iránt 
tanúsított barátságos magatartást, szívélyességet 
és figyelmet  — e helyen is búcsút vegyek. Tart-
sanak meg szives emlékükben, valamint án is min-
dig kellemesen fogok  visszaemlékezni e kedves 
városban eltöltött éveimre. Isten tartsa, Isten óvja 
mindnyájukat, legyen osztályrészük a szerencse és 
megelégedés I 

Csikszereda, 1891. szeptember 21. 
Arad Ern6, 

nyűg. kir. tvsiéki biró. 

Megjelent és lapunk kiadójánál kapható: 
Emke útikalauz Magyarország erdélyi 
részeiben. — Az erdélyrészi flrdők  és 
ásványvizek leirâsa. — A magyar-ro-
Tn̂nnir és a magyar nemzet. — Továbbá 
ugyanott kaphatók: Csikoármegye  közgazda-
sági állapotai  és a székely  kivándorlás.  — 
Költemények  Mátyás  királyról.  — írva-  Olvasás. 
— Halotti  zsolozsmák.  — Erények  gyöngye. 

r' 
Őrangyal  czimü ima- és énekkünyv. 

Sz. 1994-1891. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi ható>ág közhírré teszi, hogy gyó-cso-
mafalvi  Portik Lajos végrehajtatónak ügyvéd Orel 
Máté által képviselt gyócsomafalvi  Borsos Márton 
ács hagyatéka végrehajtást szenvedő elleni 84 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi királyi járásbíróság) területén levő 
Gyergyó-Csomafalva  község határán fekvő  kö-
vetkező ingatlanokra: a gyergyócsomafalvi  507. 
sztjkvben A y 1. rdsz. 980 —982. hrszámokra 326 
forintban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
gyergyócsomal'alvi özvegy Borsos Ábrabámné sz. 
Csata Anna C) 4. alatti életfogytiglani  haszonél-
vezeti joga érintetlen hagyásával; — a 673. sz. 
tjkvben A. f  1. rdsz. 2042 - 2049. hrszámoKra 
44 frt,  2. rdsz. 5653—5659. hrszmokra 24 frt, 
4. rdsz. 9227—923u. hrszámokra 40 frt,  5. rdsz 
10177—10184 hrszámokra 44 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban a gyócsomafalvi  özv. 
Domokos Ambrusné születelt Simon Anna élet-
fogytiglani  haszonélvzzeti joga épen tartása 
mellett; a 702. sztjkvben A f  1. rdsz. 2419. hr-
számra 6 frt,  2. rdsz. 2553/,. hrszámra 3 frt, 
3. rdsz. 5600. hrszra 5 frt,  5. rdsz. 9770/,. hr-
szám 1 frt,  ti. rdsz. 9774/,. hrszra 2 frt.,  7. rdsz. 
10848. hrszra 2 frt,  8. rdsz. 11816/,. hrsz. 2 trt, 
9. rdsz. 13600/,, hrsz. 3 frt;  — a 7G8. sztjkv-
ben A f  2. rdsz. 6570. hrsz. 4 frt,  3 rdsz. 8822. 
hrsz. 23 frt,  4. rdsz. 8981. hrsz. 16 frt;  — az 
1291. sztjkvben A f  1. rdsz, 8299—8301. hrszá-
mokra 8 frt,  2. rdsz. 12660—12665. hrszámokra 
16 Írtban ezennel megállapított kikiáltási árakban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1891. évi október hó 10-lk napján 
délelőtti 9 órakor Gyó-Csomafalva  község házánál 
megtartandó nyilvános árverezésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°fa  át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. tcz. 42. §-ábau jelzettárfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyószentmiklóson, 1891. évi augusz-
hó 26-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

K ö l l ó J é a i o s , 
kir. aljbiró. 

Sz. 1964—1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi Hitelintézet-részvénytársaság vég-
rehajtatónak Szőcs Demeterné születet Vaszi An -
gelina gyergyócsomal'alvi lakos végrehajtási szen-
vedő elleni 200 frt  tökekövetelés és járulékai ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyer-
gyó-Alfalu  község határán fekvő,  következő ingat-
lanokra : a gyergyóalfalvi  849. sztjkvben A 7 1. 
rdsz. 2585. hrszáinra 17 frt,  a 2. és 3. rdszám 
2589—2591, 2í>92/a, 2596, 2597. 25<)2,',. hrszá-
mokra 213 frt,  5. rdsz. 5169. hrsz. 22 frt,  6. rd-
szám 5171. hrszra 11 frt,  7. rdsz. 6867. hrszra 
11 frt,  9. rdsz. 10t>05. hrszra 7 frt,  10. rdszám 
10608. hrsz. 9 frt,  11. rdsz. 149*7. hrsz. 8 frt, 
12. rdsz. 22951. hrsz. 8 frt.  13. rdsz. 22998.hr-
szám 18 frt,  14. rdsz. 28101. hrsz. 10 frt,  15. 
rdsz. 28470. hrsz. 4 frt  16. rdsz. 28472. hrszám 
4 frt,  17. rdsz. 28975. hrsz. 18 frban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban a gyóalfalvi  özvegy 
Vaszi Györgyné szül. Czepellus Mária javára C) 
1. alatt bekebelezett életfogytiglani  haszonélvezeti 
jog érintetlen hagyásával; — a gyóalfalvi  2189. 

sztjkvben A + 1. rdsz. 14991, 14992, 14994. 
14996. hrziszámokra 94 frt,  2. rdsz. 15505,15606 
hrszámokra 100 frt,  3. rdsz. 22369. 22360. hr-
szmokra 146 frtban  ezennel megállapított kikiál-
tási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1891. évi október hó 16 lk 
napján d. e. 9 órakor Gyergyó-Alfalu  község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/«-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzettárfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ál>an 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállitottt szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatui. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi aug. 
hó 26ik napján. 

ZECÖlló T á x i o s , 
kir. aljbiró. 
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M i n t i L e a J r i , a l e i 
alkalmazást keres, vagy alkalmazást adhat, 

a „ B U D A P E S T I H I R L A P ' 

a p i ó - h .  i r c l e t é s e i 
által nélkülözheti a kSzvelllÓket. Régi dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül és a viszonyokat egyáltalában tekintve, gyakran 

fordnl  elő, hogy a közvetítés daczára sem az alkalmasást keresi nem jut könnyen helyhez, sem 
az alkalmazást adó nem kap könnyen megbízható embereket. Oka ennek főleg  az, hogy a mun-
kaadó és munkakeresü, a verő és az eladó nem érintkezik közvetlenül. A közvetlen érintkezésre 
pedig manap alig van hathatósabb eszköz, mint egy elterjedt lapban való hirdetés. A „Uudapesti 

L Hirlap" apró-hirdetési rovata pedig naponta legkevesebb 93.000 emiier által olvastatik. (A lap 
• naponta 30,000 példányban jelenik meg; legkevesebb három olvasót lehet számítani egy-egy lapra.) 
^ Kereskedő, a ki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot, keres, vagy viszont azok, akik hasonló 
• alkalmazást keresnek ; a gazda, a ki kasznár!, ispánt vagy gazdasági gyakornokot keres, és vi-

szont akik ajánlkoznak ; a háziasszony, a ki szakácsnét, szobaleányt, dajkát, cselédleányt keres, 
és hasonlóan szolgálók, a kik helyet keresnek; birtokeladás, üzleteladás, birtokbárlet, házeladás, 

a hizvétel, nevelbV nevelőnil, hizvezetjníi, gazdaeszonyi és egyéb pályázat, lakáskiadás és lakás-
\ bérbevételi hirdetések, — szóval az életszflkséglet  minden fázisában  könnyen és olcsó pénzen a 
J B i i d L a p e s t i H í r l a p a p r ó - I i i r d e t ó s e i által lehet czélt elérni. 
\ Családi jélentésekref  különösen e l j e g y z é s i hirekre, h y m e n hírekre, esküvőre való meghi-
• vásokra. születési jelentésekre, népnapi gratulieziókra, gyászjelentésekre és mindenféle  k S z -
ţ l e m . é n . y e i £ x e a „Budapesti Hiriap" apró-hirdstesi rovata kiválóan alkalmas. 

A hirdetési ilijak igen olcsók Mindannyiszor, a hányszor a hirdetés mogielenik. egy-egy szó két krajotirba kerfll,  vas-
I tagabli bftllvi'l  négy krajezár. Czimmel ellátót: hirdetőieknél meg egy egy hirdeté* utiln 30 kr. kincstáit bélyegilleték 
\ jár. Ha a c/iiu innmen kitéve, hanem a hii daléi ligy .szól, i,ogy eCziiu a kiadóhivatalban megtudható", akkor bélyeg-

Í dijat UIMII kell űzetni. A kiadóhivatal ilyen esetben minden dii uélkill meguumljai a kérdendiküdoknek óz illető ezimet, 
sőt vid-kte díjtalanul levelez is, ha a kérdezősködő a postabélyeget beküldi. Helyben a hirdetések a kiadóhivatalban 

Ívetetnek l'el készpénzen, vidékről a pénzt legalkalmasabban postautalványon lehet küldeni. A ,Budip«Iti Hírlap" előfi-
zetési ára negyedévre 3 Irt 50 kr, egy hónapra 1 fct  20 kr. A czim egyszerűen „Budapesti HtrUgSaUputoH 16 " 
• i— • • • • • • • • • • • • ' 
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K É P E S C S A L Á D I L A P O K . 
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap. 

Szerkeszd: Dr. Tolnai lm}»*. — Főmunkatárs: Dr . Váradi Antal , 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Dr. AKur&nyi Ármin. 

E L Ő F I Z E T É S I Á R A : 
a „ H ö l g - y e l s : L a p j a " czimü divat-melléklettel s a X^egráZL^jaciellélelettel. együtt 

Egész évre O frt.  Félévre 3 frt.  Negyed évre 1 frt  S O kr. 
A „Képes Családi Lapok" czimü hetilap uj negyedbe lép. A magyar szépirodalomnak e 

hatalmas tényezőjét, a magyar művelt családoknak e szellemi kincsét még a következő írók és 
írónők támogatják: Jókai Mór, Lanka Gusztáv, Rudnyánszky Gyula, Dalmady Győző, 
Mikszáth Kálmán, Komócsy József,  Temérdek (Jeszenszky Danó), dr. Prém József, 
dr. Sziklay János, Inczédy László, Palágyi József,  Erődy Dániel, Dengi János, Töl-
gyesi Mihály, Vértessy Gyula, Mery Károly, dr. Murányi Ernő, Petri Mór, dr. Ro-
ditzky Jenő, Csorba Palotay Ákos stb.; Benitzky-Bajza Lenke, BiUhner Lina, Nagy-
várady Mira, Kuliffay-Benitzky  Irma, Ilarmatli Lujza, Hevessiné-Sikor Margit, V. Gaál 
Karolina, Karlovszky Ida, Mericzay-Károssá Irma, Erzsike, stb- stb. 

A „Képei Osaládi Lapok" az összes szépirodalmi képes hetilapok között a legéléukebb, legváltozatosabb. Tar-
talma az iroialom minden váltóját teicile!i; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők  műveit mutatják be. 

.Halgyek Lipja* czimfl  havonként kétszer megjelenő d i v a t m e l l é k l e t e a legújabb divatképeket kozza, 

A „Képes Osaládl Lipok"-nak meg a zöld borítéka is tele van mulattató közleményekkel, lmmoroa apróságok-
kal, sakk-, kép-, szám-, koczka- és pont-talányokkal és 9zörejtvényekkel, melyeknek niegtcjtő.i értéjrea jutalmat kapnak. 

A .Képei Családi Lapok" gazdag tartalma és számos melléklete daczára mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes 
hetilap : éppen azért bizton számítunk minden hontiu és honleány, minden mag var csalié támogatására és pártfogására. 
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik eziránt lcvclezalőpon hozzáfordulnak. 

A U ts egéss év» szóló hat frtnyi  eliflwtéii  Aisieget 40 kr oeomagoliai és pestu*Ulltáal dMJalegyftttegy-
uerre fceküidi,  annak 1 regényt; és a ki a 3 frt  eU&ietésl össisgst és30 kr esomagolü* ét«stiuiáUltM állal egyfttt 
egyezerre Viíkaid, annak két eredeti regényt kftld  ajánlva jutalmul. , 

A U 3 uj előfizetőt  gyiljt s az előfizetés  összeget egyszerre beküldi, aYinak elism éréiül e g y d i s z e s em-
l é k k ö n y v e t kUld a kiadóhivatal — Megrendelhető postautalványon minden postahivatalnál is ninden könyvkeres-
kedésben. Előfizetéseket  (a hónap bármely napjától elfogad  a .Képei OiaU&l Lapéi* kiadóhivatala Budapest, Nagykoron* ateu 20. Mám. (2-5) 

MT* Teljee számú példányokkal még mindig szolgálhatmik. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssjtóján Csik-Szereda. 1891 


