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Előfizethetni  Csík-Szered ál >an György-
jakab Márton nyomdájában, — (í yergyó-
Szent-lliklóson Kricsa Péter köny vkereske-
désében. 

Előfizetések  Icgczélszcriibbcn posta ufal-
vány útján eszközölhetők. 

Egyúttal felkél  jük lapuiik tisztelt meg-
rendelőit a hátralékos dijak beküldésére, 
— hogy tetemes kiadásaink fedezhetők  le-
gyenek. 

Csik-Szereda, 1892. julius hó 5. 
A S z e r k e s z t ő és a El iad .0 . 

M é g v a l a m i a c s i k i v a s i i l r á l . 
Közel négy é"e lesz annak, hogy la-

punk teljes jóakarattal és teljes erejéből 
igyekszik a közügyeket szolgálni s e kőz-
ben kifejezést  adni a vármegye lakósai jo-
gos óhajtásának. A csiki vasút kérdésivel, 
ezen vasút mielőbbi létesítése felé  irányzott 
általános oliajok kijelentésével lapunk n 'gy 
év óta többször, legutóbb pedig az e hóban 
megjelent 29-ik és 30 ik számában is fog-
lalkozott. 

Jeleztük az ezen lió fi  án megjelent 
számban, mikép megyénk főispánját  és alis-
pánját, vah.niiiil a szomszéd megyék fő-
és alispánjait a kereskedelmi miniszter egy 

konfereneziára  hívta össze meghallgatni és 
megtudni az érdekeltség hangulatát és véle-
ményét s eldönteni az építendő vasút irá-
nyának kérdését. 

.lói tudjuk, hogy t. olvasó-közönségünk 
s általában vármegyénk minden lakosa a 
legnagyobb mérvben kiváncsi arra, ha váj-
jon a jelzett konferenczia  megtörtént-e és 
ha igen, vájjon mi letţ a konferencziában 
heghatározva ? 

Nem volt eddig módunkban a jogos 
kíváncsiságot kielégíteni, de mă már abban 
a helyzetben vagyunk, hogy ez irányban 
a legilletékesebb helyről beszerzett értesítés-
sel szolgálunk. 

Értesültünk ugyanis, hogy a tervezett 
kmi(erenezia e hónap közepén az akkor 
még államtitkár, ma már kereskedelmi mi-
niszter Lukács Béla elnöklete alatt megtar-
tatott. Abban Mikó Bálint fő-  és Becze An-
tal alispánok vármegyénk résziről, Pótsa 
József  fő-  és Tompa Miklós alispánok Há-
mins'/ékvármegye részéről, Török Albert fő-
és Ugrón János alispánok Udvarhely várme-
gye részéről, br. Kemény Káinián fő-  és 
Sándor László alispánok Marostordaniegye 
részéről, Ugrón Gábor és Dániel Gábor 
orsz. képviselők, mint engedményesek vet-
tek részt ' s a jelzett személyekből alakult 
koiifercnczián  elhatároztatott, h gy: két vo-
nal fog  k i ép í t t e tn i , és p e d i g Ud-
v a r h e l y t ő l a Li bánó n át a Mar os-
ii y ír é r in té séve l , li á k o s o n 6 s S z 6 p-
v ize ii keresz tü l fog  c s a t l a k o z n i a 
fő  v o ii al li o in á ii i a v a s u t j á v a l s ezen 
k L v iii a nmrosT á s á r li c 1 y-sz á s z r é g e-
n i v o n a 1 01 a li-T o p 1 i c z á n, G y e rgy 6-
Sz c ii t-M i klós, Cs ik-Szereda, Tus-

nádon át S e p s i - S z e n t - G y ö r g y g y e l 
köt te t ik össze. Meghatároztatok egyúttal, 
hogy mindkét vonal egyszerre minél rövi-
debb idő alatt a forgalomnak  átadassék, a 
mennyiben azonban pénzügyi tekintetből 
akadályok merülnének fel  a két vonal együt-
tes kiépítésének keresztülvitelében, annyiban 
az udvarhely-gyimesi fővonal  lesz előbb, és 
pedig 3 év alatt kiépítendő s nyomban ez 
után fog  a szászrégen-sepsiszentgyörgyi vo-
nal kiépíttetni. 

Legutóbb lupánknak 29- és 30-ik szá-
mában adtunk kifejezést  annak, hogy mi-
lyen vasút lenne vármegyénk két részének 
t. i. a csíki és gyergyói résznek érdekeit 
kielégíteni alkalmas s most már elmondhat-
juk, mikép a fennebb  ismertetett határozat, 
mely szerint két vonal fog  létesíttetni, a 
lehető legjobb és legalkalmasabb nemcsak 
arra nézve, hogy megyénk mindkét része 
óhajának kielégítésére szolgáljon, dc hason-
lóan alkalmas a szomszédos Udvarhely-, 
Marostorda- és I lárömszíkmegy ék érdekei-
nek kielégifcsére  is. 

Megmondottuk legközelebbről kiadott 
O O 

két czikkünkben, miszerint vármegyénk 
közgazdasági jövője megkívánja, oly vasút-
nak létesítését, mely a inegye ^legnagyobb 
részét átszelje, vagy érintse. És megmon-
dottuk, mikép oly vonalnak megállapításá-
hoz vármegyénk soha sem járulhat hozzá, 
a mely vonal csak egyik vagy másik he-
lyén szelné át megyénket s ezáltal a me-
gye legtöbb vidékét érintetlenül hagyná. 

A kettős vonal létesítésének elhatáro-
zása folytán  most már nem aggódhatnak a 
felett,  hogy falán  Csikvárniegyének egyik 
vagy m.isík része nem lesz azon helyzetben, 

A  „ C S I K I L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
Az ÍII nagybátyám. 

— Iria : Dr. K o v á t a S. J 

Nagyon kedves nagybátyáin volt ü n-kmu. 
Hálával övezem emlékét; áldoin még haló porában 
is. — Hány kellemes vakácziót töltöttéin nála kis 
és nagy deákkoromban! Mily apai jósággal kísérte 
mindig elöíialadásomat! Mennyire örvendett, mikor 
a pályámra készülésemet szerencsésen befejeztem. 
Mintha gyermeke helyett én lettem volna gyer-
meke. Neki nein adott az isten gyermeket, hát 
bennem összpontosította szülői szeretetét. Szereti < in 
is érte mindig tisztán, igazán és mélyen. Apám 
gyanánt tiszteltem és szerettein. 

Es most, mikor kész emberképpen akartam 
a vakáczió vége felé  meglátogatni, itt hagyta <v.t 
az árnyékvilágot és elköltözött uda, hova oly rég-
óta vágyott. 

Petiig jó sorsba helyezte az Isten. — Adott 
neki jó, kedves feleséget,  szép, nagy birtokot. — 
Mégis mindig halni vágyott. Hiányzott szivéből a 
boldogság, lleli sokszor elpanaszolta nekem szive 
keserűségét. Akkor ínég, félig-meddiggyermek-ész-
ssel, nem tndtam felfogni  búbánata okát. He most, 
ÍWgy felnőttem  és az élet iskoláját járom, már 
fölérem  észszel boldogtalansága mivoltját. 

Miért nem volt bát boldog imént elhunyt 
nagybátyám ? 

Mivel már meghalt, ágy hiszem, nem vétek 
emléke ellen, ha elmondom élete sorsát. 

Nagyapámat megáldotta Isten magzatokkal. 

Ailotl neki öt figyelmeket,  liánon lányt. Köztük 
Károly nagybátyám volt a legidősb. Nagyapám te-
hetségéhez mérten taníttatta fiait.  A mennyi a régi j jó világban elég volt az üdvösségre, annyit tanul-j tak, azután liogy megelégedtek a tudomány bor-j sával, oitlion maradlak é.s a gazdaság körül fog-

i h.lkozuk. 
| Károly nagybátyáin mikor jól fölcseperedett 
! és szálas, helyre egy logénynyé vált, azzal állt elő 

az apjának, hogy mivel az öcsesei már helyette-
síthetik öt, otthon nincs rá nagy szükség, eressze 
el a nagy világba, szerencsét próbálni. A munkát 
szereti, talán majd rásegíti Isten valamire. Sokan 
vannak otthon, nem akarja, liogy a gazdaság igen 
megoszoljék; keze és esze munkájával szerezhet 
talán annyit, hogy haláláig megélhet belőle. 

Nagyapám hajlott a kérésre, eleresztte. 
Károly búcsút vett, és hosszú ütra egyen-

gette lábait. 
Esteimen egy faluba  ért, a hol apjának testi-

lelki barátja lakolt. Károly éjjeli szállásra beko-
pogtatott hozzá. Szives vendéglátásra talált. — 
Kertes bácsi — igy liivták nagyapám jó barátját 
— nagy örömmel fogadta  Károlyt, a lelkét is majd 
hogy elébe nem öntötte. Mikor az általános kér-
dezni valókon túlestek, Kertes ezzel a kérdéssel 
fordult  KJroIyhoz : 

— Mi járatban vagy Károly öcséin? 
— Biz én csak azért jöttem be, édes Kertes 

bácsi, hogy mint afféle  vándorember, éjjeli szállást 
kérjek. 

— Hogy ne adnék, liogy ne adnék. Ezer 
örömmel. — De mond hát, mi a szándékod, hogy 
vándorbot van kezedben? 

— Elmegyek szerencsét próbálni. Édes apám 
nyakán sok a gyerek, könnyíteni szeretnék rajta. 
Talán majd akad valahol nekem való állás. Ertek 
a gazdálkodáshoz, azt hiszem, befogadnak  valami 
kisebb gazdaságba ispánnak, minek. 

— Kapóra jősz, kedves öcsém. Nekem éppen 
szükségem volna olyan emberre, a kire a gazda-
ságomat rábízhatnám. Én már öregedni kezdek, 
nehezen bírom a sok gondot. — Fiam sincs, a ki 
megosztaná velem a gazdálkodás fáradalmait.  — 
Mondok hát egyet, keltő lesz belőle. Állj be mind-
járt hozzám. Mint egyik legjobb barátom fiát,  két 
kézzel fogadlak.  Hiszem az Istent, nem bánod meg. 
Igy akkor apádnak sem kell aggódnia miattad. — 
Adok tisztességes ellátást a saját asztalomnál, és 
jó fizetést.  És ha nálam nein találnád magadat jól 
érezni, akár mikor tovább állhatsz. Nos hát, áll 
az alkn? 

Nagybátyám nem soká teketóriázott, hamar-
jában fölcsapott  a jó ajánlatra. Kerteséknél mind-
járt otthonosan kezdte érezni magát, a gazdaság 
viszonyaival is rövideden ismerős lett. 

A Kertesek családja három- tagból állt: a 
gazdából, gazdasszonyból és egy tizenhat éves kis 
leánykából, Terkából. 

Szánandó egy teremtés volt á kis Terka.— 
Púpos volt szegény. Csecsemökorátvan elejtette a 
dajkája, púpos lett tőle. Pedig igazán kedves arczu 
leányka volt. Szép, kerekded arczát szőke, pehely-
szerü hajzat foglalta  keretbe. Gyöngéd, bnzavirág-
szin szeméből a jóság mosolygott etö. Szája körül 
a lágy melánkólia felhője  borongott». Látszott rajta, 
mily terhes azt a púpot viselnie ott a hátán. — 
Mily ártatlan irigységgel nézett az éptestü koldus-
lánykákra. 
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miszerint természetes kincseit a vasút segé-
lyével felhasználhassa,  legfennebb  a gyer-
gyói résznek lehetett volna előnyösebb ösz-
saeköttetést létesíteni, de hát erről már ak-
kor le kellett mondani Gyergyónak, midőn 
néhai Baross Gábor a gyimesi csatlakozást 
a Romániával kötött szerződésben megálla-
pította. 

Tagadhatatlan ugyanis, hogy várme-
gyénk gyergyói részére nézve hasonliihat-
lanul előnyösebb lett volna, ha Tölgyes és 
nem Gyimes állapíttatott volna meg a Ro-
mániával leendő csatlakozás helyéül, de igy 
sem fog  az összeköttetés Gyergyóra hátrá-
nyos lenni azon szerencsés megállapodás 
folytán,  mely szerint a szászrégen — sepsiszt-
györgyi vonal kiépitése is elhatároztatott s 
ezzel meg lett állapítva az, hogy várme-
gyénk egész hosszában végig fog  szaladni a 
vasút. 

Gyergyóra nézve előnyösebb lett volna 
a Piatrával való vasúti összeköttetést alkotni 
meg, de nem lesz hátrányos az Oknával, 
Gyimesen át létesítendő összeköttetés sem, 
hiszen a kereskedelem cz által is Gyergyó 
és Románia között a kívánalmaknak megfe-
lelő élénkségüvc leend, de másrészt az or-
szág belseje felé  sem lesz elzárva, sőt több 
irányban megnyittatik. 

Mindezeket egybevetve, elmondhatjuk 
hogy a f.  hó közepén megtartott konferen-
czia határozata végre-valahára eszközölni 
fogja,  mikép Csikvármegye is kieinclkcdhcs-
sék abból a túlságos alacsony közgazdasági 
állapotokból és viszonyokból, melyekbe a 
vasút hiánya eddig beleszorította; s elmond-
hatjuk egyúttal azt is, hogy ha incg is kell 
majd hoznunk amaz anyagi áldozatokat, me-
lyeket Csikvármegye egyes községei a vasút 
létesítésére megszavazott kisebb-nagyobb 
összegek megajánlása következtében valóban 
meghozni is lesznek kötelesek, áldozataink nem 
lesznek kárba veszve, mert hiszen már a 
legközelebbi jövőben Csikvármcgyén is át 
fog  szaladni a közgazdasági viszonyok meg-
javítását eszközölni alkalmas és a kereske-
delmi életet fenntartani  tudó vérereknek ket-
teje s igy Csikvármegye nem lesz továbbra 
is Magyarország testének elhalt tagja. 

A m a g y a r o r v o s o k é s t e r m é N z e t -
v i z s g á l ó k X X V I . v á n d o r g y ű l é s e . 

A magyar orvosok és természetvizsgálók az 
iJei vándorgyűlésüket f.  evi augusztus lió 21—25. 
napjain Brassóban fogja*  megtartani. Ezen gyű-

lésre meg vannak híva Magyarország orvosai, ter-
mészetvizsgálói és a természettudományok iránt 
érdeklődő művelt közönség. — A rendezöbizottság 
mindent elkövet, hogy az ott töltött napok emléke 
a vendégek számára felejthetetlenül  kedves legyen 
és bennök Brassó és a Bárczaság barátokat nyer-
jenek. — Ezen alkahmra hazánk leghirnevesebb 
szaktudósai által mintegy száz tudományos előadás 
van bejelentve. 

A vándorgyűlés előrajza a következőkép van 
megállapítva: 

Augusztus hó 21-én vasárnap: Délután: a 
vendégek fogadtatása  a vasúti indulóháznál. Este 
8 órakor: ismerkedési estély a „Lövöház" helyi-
ségében. 

Augusztus hó 22-én, hétfőn:  Délelőtt: ün-
nepélyes megnyitó ülés. — Délután: Szakülések. 
— Este: tudományos estély. 

Augusztus hó 23-in, kedden : Egésznap szak-
ülések. Este: tudományos estély. 

Augusztus hó 24-én, szerdán: Egész nap 
szakülések. — Este: tudományos estély. 

Auguszths hó 25-én, csütörtökön: Délelőtt 
ünnepélyes záró ülés. 

Augusztus 2o. és 27. napjaira nagyobb ki-
rándulások vannak tervezve a bárczasági hava-
sokra, nevezetesen a Nagykő-havas, Keresztény-
havas és a Bucsesdre, melyek mindenike nagy 
természetrajzi érdekességeinek, mint festői  szép-
ségének szempontjából sok látni valót nyújt. 

A kirándulások rendezését az „Erdélyrészi 
Kárpátegyesület" brassói szakosztálya volt szíves 
elvállalni; a kirándulások részletes tervezete a 
vendégek között a megérkezés napján fog  szétosz-
tatni. 

A vándorgyűlés tartama alatt különösen a 
székelyföldi  ásványos gyógyvizek megismertetése 
czéljáól á s v á n y v í z k i á l l í t á s t fognak  ren-
dezni, erre vonatkozólag az intézők állal a kö-
vetkező felhívás  bocsáttatott ki 

,.A magyar orvosok és természetvizsgálók 
XXVI. vándorgyűlését f.  évi aitg. 22—25-ig Bras-
sóben fogják  tartani. 

Ilazánk fő  és székvárosából, ugy minden vi-
dékéről de söt külföldről  is az orvosok és tudo-
mány embereinek százai fognak  megjelenni e gyű-
lésen. Országunk délkeleti részéuek és kivált a 
Székelyföldnek  ásványvíz kincseit bemutatni és 
ismertetni itt a legkedvezőbb alkalom. 

Ugyanazért czélszerünek tartjuk a gyűlés 
tartamán Brassóban a gyűlés helyiségében ásvány-
víz kiállítást rendezni. 

Felhívjuk azért mindazon ásványviztulajdono-
sokat, kik vizeiket a gyűlésnek beakarják mutatni, 
hogy ebbeli szándékaikat f.  hó 25-ikéig alólirottal 

Egyetlen gyermek lévén, szüleinek szemefé-
nye volt. — Nem könnyen érthető dolog? Nekik 
jóformán  fel  se ötlött lányuk esetlen volta. Ugy 
látták felnőni,  hozzászoktak. 

Nagy űr az a megszokás. A golyvás emberek 
hazájában, hegyes Stájerországban lenézik, kineve-
tik azt az embert, a ki nem bord a nyakán jnkora 
golyvát. A himlőhelyes ember arcza nem tüuik lel 
önmaga előtt oly kirívónak. — Deákkoromban volt 
egy ferdeszáju  tanárom. Az ép elején mindig mo-
solyogtunk rajta, mint altéle sunyi gyerekek ; az 
év vége felé  már éppen nem tetszett ferdeszá-
junak. 

Igy járlak Keitesék is az ö púpos leányuk-
kal. Náluk persze a szülői szeretet is segített apasz-
tani a púpot. 

Nagybátyám boldognak, nagyon boldognak 
érezte magát Kertesek körében. De néhány esz-
tendő múlva boldogsága boldogi alausággá lett és 
annak is maradt. 

A mi nagybátyáin boldogságának véget vetet, 
az a szerelem volt, a mely iránta a kis púpos 
Terka szivében sarjadzott fel. 

De hát rosznéven lehet-é venni a nyomorék-
tól, ha ö is kiakarja venni a részét abból a bol-
dogságból, a melyet halandónak a szerelem meny-̂  
országa nyújt? Sőt még csak akkor járt volna t 
iránta mostohán a természet., ha kizárja a szere-
lem édenéből. 

Vagy mit is mondok ? Inkább nem volt szép 
a természettől, hogy a nyomorékok szivébe is bele 
oltotta a szerelmet, a mely az ép embernek is 
annyi «alibát okoz. 

Én ha a természetnek vagyok, megmentettem 
voliia nyomorékot a szerelemtől? Miért? — Hát 

tálál-e az ilyen szerencsétlen viszonzásra ? Akad-e 
egyhamar ember, a ki a nyomorékot igaz szive 
szerint tudná szeretni ? Nem kínok tengere e rá 
nézve a szerelem ? Nem martyrjai-e annak az ér-
zelemnek, a melyet a költök annyi mindennek el-
mondanak, csak jónak nem igen ? 

Terka halálosan szerelmes lett Károly nagy-
bátyámba. Lehetett-e töle rosz néven venni? — 
Éppenséggel nem. Meg aztán nem köunyű-e ma-
gyarázata szerelme feltámadásának  ? 

Nagybátyám derék egy ember volt. Szép, jól 
megtermelt. A kis Terka nem igen ériutkezett más 
fiatal  emberrel, mert a házhoz nem gyakran járo-
gattak vendégek. Nagybátyámat nap nap után látta. 
Együtt étkeztek; a hosszú téli estéken el-elbe-
szélgettek. Károly mindig szíves, figyelmes  volt 
hozzá. Szánta és töle telhetőleg igyekezett meg-
édesíteni sorsát. Nem csoda tehát, ha Terka föl-
találta benne azt az ideált, a melyhez életét kap-
csolni szerette volna. 

Eleinte palástolni igyekezett heves érzelmét. 
Később nem birt vele, föltárta  szüleinek. Halovány 
lett szegényke a nagy szerelembe. Nem sok híjjá 
volt, hogy beteg nem lett. 

Kertesék soká tanakodtak, mitévők legyenek. 
Végre hosszas tanakodás után arra határozták el 
magukat, szólnak felőle  Károlynak. 

Egy este Kertes behivatta Károlyi szobájába, 
leültette és igy szólt hozzá: 

— Károly öcsém, komoly beszédem van veled. 
Vedd jól fotolóra  a dolgot mielőtt határozná), ne 
hogy később meg találd bánni. 

Terka lányom szerelmes beléd halálosan. 
Nagybátyám megrendült e szónál. Körűlbe-

lől tudta, mi sül ki Kertes beszédéből. 

tudassák; a vizeket pedig f.  évi augusztus 10-ig 
a szokásos üvegekben jól eldugaszolva és a forrás 
nevével jelölve, okvetlenül beküldjék. 

Ha a viz vegyelemezve volt, annak vegyelem-
zését, helyleirását s netaláni forrástermékeit  is 
kérjük beküldeni. 

Legcélszerűbb lesz 15 gondosan ellátott üveg-
gel küldeni. 

Minden idevonatkozó küldeményt szívesked-
jenek f.  évi augusztus hó 10 ig a in. kir. reális-
kola kapusához czimezni. 

Brassó, 1892. jul. 13. 
A bizottság nevében: 

Dr. Olrobán Nándor, 
vánilorgjűléüi titkár. 

Végül a helyi rendező bizottság tisztelettel 
felkéri  a vándorgyűlésen résztvenni kívánókat szí-
veskedjenek ebbeli szándékukat, hogy megfelelő 
lakásokról s ellátásról kielégitöleg gondoskodhas-
sunk, egy levelezőlapon mielőbb oda bejelenteni s 
ez előzetes jelentésre felkérik  első sorban azokat, 
kik hölgyek kíséretében szándékoznak ez alkalom-
mal Brassóba rándulni, kiknek lehetőleg megfelelő 
elszállásolásáról s sz irakxsUtásiról kiilö i hölgy-
bizottság fog  gondoskodni. 

L E V E L E K K S . 
Primiczia. 

Csiktai>lotv.a, 189i'. julius 1*6. 
Örömteljes ünnep fo'yt  le folyó  hó 17-én Csik-

Taploczán, a midőn tisztelendő Holló András első 
zsenge áldozatát az Egek Urának bemutatta. Az 
egész falu  öröm-mámorban úszott, örömünnepet 
ült, mert hisz saját kebeléből nevelt gyermeke sa-
ját melegével táplált hü lia mutatta be a vérontás 
nélküli áldozatot.. 

Legelőször a „veni sante" magasztos, áhítatot 
gerjesztő accordjai hangzottak el a néptől is meg-
felelő  áhítattal kisérve, a mire a szentmise első része 
és a praedicatió következett. 

A megható szónoklat után, a melyet tisz-
telendő Lörincz Sándor, az egyszersmind mánuduc-
tor mondott, az uj misés újra az oltárhoz lépett 
és szivet megható áhítattal végzé a szent mise 
hátra lévő részét és a benedicuót, mialatt a kar 
szebnél-szebb melódiákkal emelte a hivek lelki 
áhítatát. 

Szent mise és benedicLió végezetével a káp-
láni lakba vonult asszisztenseivel az uj inisés, a 
hol ebéd alatt a szélinél szebb toasztok tartották 
ébren a derült hangulatot. Legelőször a primiciáns 
mondott eszmékben gazdag beszédet kegyelmes 
főpásztorunkra  éltetvén pásztori kegyeért és atyai 
jóságáért. Utána főtisztelendő  Lőrincz Sándor 

Látom, meglep téged ez a nyilatkozatom. 
Nem csodálom. — L'nyuakat, tudod, imidásig sze-
retjük. Egyetlen gyermekünk, hát lehet-e máskép 
tennünk. Nagyon aggaszt bennünket, hogy szerelme 
halála lehet. Vehetted-e észre magad is, mily rosz 
színben van egy idő óta. Nagy szerelme okozza. 
Ha pedig bele találna betegedni, nem hiszem hogy 
kilábolná; gyönge teremtés. Es ha meghalna, ha-
lála minket is megölne idő nap előtt. 

Nagy szót mondok Int. neked, íme halljad! 
H;i nem veled meg lányomat, lölajánlom neked a 
kezét. Áldott jó teremtés, tudod. Igaz, szerencsét-
len annyiból, hogy púpos, He tekintsd jó, szelíd 
lelkét. — Téged fiunkká  fogadunk,  neked hagyjuk 
mindenünket. Ha pedig ajánlatomat visszaútasita-
nád, akkor — nagyon sajnálom bár, de — kérlek 
hagyd el házunkat, mert ha lányom nem lát, talán 
elfelejt,  lassan-lassan talán csillapul szerelme és 
nem lesz vesztére. Fontold meg jól a dolgot. Adok 
rá egy hetet. Mához egy hétre jöjj be hozzám, 
jelentsd meg határozatodat. Addig egy szót sem 
szólok róla. Most Isten áldjon. 

Nagybátyám egész valójában meg volt ren-
dülve a hallott dolgok fontosságától.  Bezárkozott 
szobájába, napokszám alig látták. Enni is alig evett, 
inni is alig ivott. A hét el telt, Károly kész volt 
határozatával. Elhatározta, nőül veszi Terkát, ha 
ő boldogtalan lesz is, «le boldogtalansága árán 
három ember boldogságát váltja meg. Szeretni nem 
szerethette Terkát. Nagy szerelmét csak megbe-
csüléssel viszonozhatta. Ugy hitte, majd csak ösz-
szelörődnek, — és talán boldogtalansága is eny-
hülni fog. 

Á hét multán be ment Kertedhez; 
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mondott szintén szellemdns beszédet az nj misésre 
6t az élet rózsáira, de egyszersmind töviseire is 
figyelmeztetve.  Ezek ntán még számos toaszt kö-
vetkezett, míglen a hirtelen beállott est álomra 
intvén, szétoszlottunk azon fájó  gondolattal, hogy 
sohase lesz több ily jó primitiárik. — 

Egy jelencolt. 

Nyilvános számadás. 
Íiyergyó-Küirlipey, 189-- j»'l. 20. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Azon óriási tűzvész, mely Gyergyó-Remete 

község nngyobbrészét a folyó  évi május hó 28-án 
elhamvasztotta — igen érzékenyen sújtotta Veres 
Antal községi körjegyző kartársunkat is, kinek 16 
évi verejtékes összes szerzeménye, épületei és in-
góságai szintén a dühöngő tűzvész áldozatává 
lettek. 

Szerencsétlen sorsra jutott kartársunk érde-
kében a jegyzői karhoz segélynyújtás végett fel-
hívást bocsátván ki, ennek alapján a hozzám ed-
dig befolyt  könyöradományokról a kővetkezőkben 
számolok be: 

Császár József  jző 10 frt  20 kr, Balázs La-
jos jző 2 frt,  Markos Pál jző 2 frt,  Gencsi Alajos 
jző 5 frt,  Bocskor Károly jző 2 frt,  Csiszér József 
jző 1 frt,  Kiss Dénes jző 1 frt,  Urzicsán János 
jző 3 frt,  Ágoston József  jző 5 Irt, Szárhegy köz-
ség 5 frt,  Szenttamás község 5 frt,  Balánbánya 
község 5 frt,  Nagy Imre ii frt,  Both Ferencz 1 frt, 
Kémenes Sándor l frt,  dr. Szini János 1 fi  t, Már-
dirosz Kristóf  1 frt,  Vákár-Fivérek 1 trt, X. Y. 
1 frt,  N. N. öo kr, Zárug Zakariás és neje 30 kr, 
összesen 5<> frt,  mely összeget f.  év és hó 17-én 
Veress Antal károsult tagtársunknak kézbesítettem. 

Adományokat lenti czélra továbbra is elfo-
gadok és a végeredményt nyilvánosságra hozom. 

Í.Jfl/«<//•  JÓZSvf, 
j/.ő rgyl. uluök. 

I R O D A L O F F , 
Kimrr  Alajos „<hiiigyrédjeu  ölödik teljesen 

átdolgozott és javított kiadásban jelenik meg ifj. 
Nagel Ottó könyvkereskedő kiadásában Budapest., 
Muzeumkörut a nemzeti színház bérházában; egy 
munka, mely hasonló munkák közt elismert hasz-
nálhatóságánál fogva  két évtizedet meghaladó időn 
át mindég keresett kézikönyv maradt, melynek 
további leiadata is az leend, hogy minden jogvi-
szonyok között megbízható és kimerítő utasítással 
szolgáljon mindenkinek valamint azoknak is, kik 
jogisegélyt igénybe venni kénytelennek. Az első fü-
zetben melynek ára 3n kr. Megrendelhető lapunk 
kiadó hivatalában. A szerző, a közjogi részt kezdi 
ismertetni; nevezetesen a törvényhozó hatalmat, 
a főrendikar  szervezetét, közli a főrendiházi  tag-
ságra jogosított családok névsorát; a képviselő 

— Edes Kertes bácsi, a határidő ma letelt, 
Eldöntöttem magamban. Elveszem Terka kisasz-
szonyt. Meg fogom  becsülni, a mint magok meg-
becsültek engem, és erőmtől telhetőleg rajta leszek, 
hogy mindig kedvét töltsem és életét megédesítsem. 

Az ölöm szertelen lett a családban. Terká-
nak tudtára adták, hogy Károly elveszi és beve-
zették nagybátyámhoz. Terka nyakába ugrott, — 
össze-vissza csókolta, ügy csüngött rajta, miiitha 
hozzá lett volna nőve. 

Csakhamar megtörtént a kézfogó,  utána az 
esküvő. — Csendben m"nt végbe minden, csakis a 
legközelebbi rokonok vettek részt. 

A mikor nagybátyám azt hitte, hogy majd 
idő folytán  összeédesednek, megszokja felesége 
nyomorék voltát, tűrhető lesz élete folyása,  — csa-
lódott. Nagy és szép birtok ura lett ugyan, fele-
sége még a szemepillantását is figyelte  és elhal-
mozta kedveskedéseivel, de boldogtalansága lett 
úrrá fölötte. 

Mikor többi testvérei is megházasodtak, vagy 
férjhez  mentek, szinte irigy szemmel nézett rájok, 
pedig anyagilag sokkal jobb sorsban volt. El-el-
mondogatta, mily üres a szive a boldogságtól és 
mennyire elfoglalja  helyét a bánat. 

Meg is látszott rajta. Az egykor deli termetű 
ember összeesett, beteges színűvé lett. A nagy 
boldogtalanságba szívbajt kapott, soká betegeske-
dett; járt fíirdőröl-fiirdőre,  de bajára nem talált 
Irt. — Gyógyulását meghozta a halál, a mely 38 
éves korában elvitte. 

Szegény Terka özvegy lett most. Pedig de 
boldog asszony volt! 

választás szabályait, a választói jogosultságot meg' 
állapító törvényes intézkedéseket; ismereti a kép-
viselőház szervezetét; a törvények kihirdetésének 
módját, a delegatiók szervezetét és tárgyalásának 
módját. Ezután áttér a végrehajtó hatalom keze-
lésének ismertetésére; meghatározza a végrehajtó 
hatalom fogalmát,  megnevezi az ennek gyakorla-
tára hivatott közegeket; ismerteti a m. kir. minis-
terium teendőit, az egyes ministerek jogait és kö-
telességeit, a minisztérium szervezetét és különö-
sen minden egyes minisztériumok ügybeosztását 
és ügyosztályainak ügykörét, az állainszámvevő-
szék hatáskörét és a közős kormányhatóságokat, 
a közös külügyminisztérium és pénzügyminiszté-
rium ügykörét. 

Se. gyermeklapra,  se divatlapra  nem szükséges 
annak külön előfizetnie,  aki a „Magyar Nők Lap-
jáét járatja. E kitűnő szépirodalmi lap ugyan is, 
habár csak egy forint  ötven krajezár a negyedévi 
előfizetési  ára, nemcsak regéiiy-mulléklettel, hanem 
„Lugas" czimü gyermeklappal s „Tükör előtt" 
czimü divatlappal is ingyen kedveskedik az olva-
sóinak. A „Magyar Nők L ipjá"-nak legutóbi számát: 
Rudnyászky Gyula, l'alágyi Lijos, Palojtai (Pajor 
István), Kosovi tz Rezső, Gaál Lajos, Nagyné Szűcs 
Rebeka, Kovács Laura stb. gazdagítják munkáik-
kal. Rendkívül érdekesen kezdődik az „Arany háló" 
czimü regény Vörös Juliannától, mely könyvalak-
ban köthető regénymellékleten közöltetik. A „Ma-
gyar Nők Lapjáu-nak kiadóhivatala (Budapest, 
Kis-hid utcza í) sz.) szivesen küld ingyen mutat-
ványszámokat mindenkinek, aki levelező-lapon 
fordul  eziráut hozzá. 

HI<L03ÍF£LIKK. 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

G y e r g y ó-lv i 1 y é n f  a 1 v á r ó 1 György János 
ur 4 frt  üli kit küldölt kiadóhivatalunkhoz. Íz 
általa beküldött 108. sz. gyüjtöiven adakoztak: 
György János és neje 50 krt. Szabó János 30 kr. 
Cseh János, Balázs András, Bogdán Kristóf,  Mar-
tyi Károly, Martyi Károlyné 20—20 krt. Péter 
István, Varga Péter 15—15 krt. Ambrus Sándor, 
György Tmre (külső), Gál Barabás, Elekes Péter, 
Elekes János, ifj.  Bálint József,  György Viktória, 
I'éter Ignácz, Szabó Anna, Bálint János, Borka 
Kálmán, Elekes Sándorné, Szabó József,  Borka 
Egyed, Kozma Józsefné,  Kozma Vilma, Kozma 
Márczella és András Joakhim 10—10 krt. Vajdos 
Péter, Jakab Ferenczné, Cziriák Mihály és Jakab 
Anna C-d krt.. Péter Lajos, Péter Mihály, Péter 
Antal, (íidó Domokos, Jakab Itaimond, György 
Imre, id. Kovács József,  id. Borka Ágoston, Koz-
ma József,  Kozma Véron, Gál Péter 5—5 krt. 

S e p s i % o 11 á n b ő 1 Kocsis Károly községi 
bíró nr a 231. szánni gyüjtöiven 70 krt jutatott 
kezünkhoz. Ezen összeget összeadták: Kocsis 
Károly 20 krt. Kocsis Róz Uia, Szakács Imre, N. 
N. 10—10 krt. Szakács András, Egyed Ferencz, 
Tóth István és Boér József  5—5 krt. — Bod o I á-
r ó I Keresztes Ferencz rskűdt ur a fent  nevezett 
czélra 2 frt  40 krt  jul.tátott  kezünkhöz a 231. 
szánni gyüjtöiven. Ezen íven adakoztak: Cserey 
István alezredes 1 frt.  Erősdi Bálint, Györbiró 
Lajos és Hónigberger 30—30 krt, Lupuj György 
Dávid Károly 20—20 krt. Balogh János 10 krt 
Lapunk jelen számában 
ki van mutatva 8 frt  OG kr. 
Eddigi gyűjtésünk összege . 931 frt  3t kr. 

Főösszege . 939 trt 40 kr 
azaz: Kilenczszázharminczkilenczfori.it40  krajezár 
Fogadják a buzgó gyűjtök és nemes szívű adako-
zók a szent ügy nevében  leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Gyergyóremetei tűzkárosultak javára Szabó 
Ferencz ur Csik-szépvizröl 2 frt  40 krt küldött. 
Gyermek előadás jövedelme 4 frt  — kr. 
Jelen számunkban ki van 
mutatva G frt.  40 kr. 
Az eddigi beküldött gyűjtés 174 frt.  55 kr. 

Főösszege . 180 frt.  95 kr. 
— Áthelyezések. Bodosi Lajos, a csiksomlyöi 

rom. kath. főgimnázium  jeles tanárát, ki ugy ezen 
minőségben és ugy is mint internátus felügyelő  az 
idevaló közönség elismerését legnagyobb mértékben 
kiérdemelte, S z é k e l y - U d v a r h e l y r e ; és 
helyébe a csiksomlyöi főgimnáziumhoz  K a s s a y 
Lajost az odavaló főgimnázium  internátusi felü-
gyelőjét helyezték át. 

— Halálozás. Ambrus Dénes közigazgatási 
hivatalnok 9 hónapos kicsiny fiucskája,  Déneske e 
hó 22-én elhunyt. A kedves gyermeket folyó  hó 
24-én helyezték őrök nyugalomra igen nagy rész-
vét mellett. 

— Gyermekek előadása a remetei tűzkáro-
sultak javára. Folyó hó 24-én, a Szabó János féle 
kerthelyiségben uehány serdülő lányka és fiu  ftő 
Sz. A. Lajos nr védnöksége alatt, igen élvezetes, 
nyári mulatságot reudezett. A czél az volt, hogy 
a kedves gyermekek, vendégeikkel együtt jól mn-
lassauak, s e jó mulatságból a gyó.-remetei tüz-
károsultaknak is jusson bár egy enyhitőcsepp. S e 
kettős czél- az ezt elérni törekvő kis erőkhöz 
képest valóban, szépen sikerült. Szavalattal egybe-
kötött szini-előadást tartottak, mely alkalommal 
két kis vig darab „A pohár" és „K a k ad íi 
k i r á l y " adatott elő a lehető legszebb összhang-
ban. A két kis darab közét szavalatokkal töltöt-
ték ki. Csupán a játszó gyermekek intimusai voltak 
jelen, kik folyvást  igen jói mulatak s nem egyszer 
tapsolták^és hívták ki a közreműködőket. Ezeknek 
a névsora a következő: Balázs Lanra, Bartha Irén. 
Bárra Juliska, Niedzivulszky Janka, Niedzivulszky 
Mariska, Peitl Stefána,  Szabó Emma, Szabó Dénes. 
A kitűzött nemes czél érdekében a belépti jegyek 
ára felnőttek  részére 10 kr, gyermekek részére 5 
kr. volt. Ezekből s a felülfizetésekből  4 frt.  folyt 
be, mely összeget a gyó.-remetei tűzkárosultak 
javára kiadó hivatalunk az illetékes helyre fogja 
juttatni. 

— A „Csíkszeredai dal- és zene-egyletu 

szorgalmasan készül a f.  h ó 3 0 - án G y.-S ze n t-
m i k 1 ó s o n tartandó hangversenyre s érdekes 
műsora és készültsége bizonyára kifogja  elégíteni 
a kényesebb műízlést is. 

— Az aranycsinálás titka. Berthelot franczia 
vegyész kitalálta, kogy miként lehet aranyat csi-
uáloi ezüstből. A párizsi akadémiában kollégáinak 
egy uj ezüstöt mutatót be, melyet bátran aranynak 
tarthatna az ember. Ezt az aranysárga ezüstöt 
barré ezüstsókkal és vasczitráttal való kezelés foly-
tán állította elő. Ettől az új aranyozó módszertől 
sokat várnak, mert nem kopik és nemcsak a felü-
lete hanem a belseje is olyau, mint a színarany. 
De egyszersmind kiszáiuilhatlau csalásoknak is tág 
tért nyit. Valószínűleg ez a találmány volt isme-
retes a középkorban s ez adhatot okot az alclii-
misták állítására hogy ezüstből aranyat Ithetcsíuálui. 

— A fal  nedvesége ellen használható máz. 
Tudjuk, mily egészségtelen a nedves szóba, azért, 
minden háziuraknak és gazdaszonyoknak szolgála-
tot vélünk tenni, ha e kitűnő máz készítésével 
megismertetjük. A kőszén-hátrány » jelzett czélra 
igen alkalmas, egyszerű és e mellett olcsó szer, 
melyet egy tágas kazánban megolvasztunk és némi 
kihütés után kétszeres súlyának megfelelő  német 
terpen'inolajat (úgynevezett kicnöl), és a gyors szá-
radás előmozdítására egy sulyrész ligroint öntünk 
belé. Az olaj hozzáöntése tűzveszéllyel jár, azért 
ajánlatos e müveletet a szabadban ezközölni vagy 
a tüzet teljesen eltávolítani. Azonban az igy nyert 
anyag nagyon híg, miért is fürészport  keresünk 
hozzá, miáltal az tartósabbá válik. Igen természe-
tes, hogy a mázat melegen kenjük a falra.  Azon 
esetben czélszerübb 1 kgr. aszfalatot,  2 kgr. né-
met terpentinolajat és 1 kgr. ligroint használni 
azonban e két utóbbi nagyobb mennyiségben is 
vehető. 

— Ablak üveg tisztító szer. Kitűnő ablak-
üveg tisztító szert készíthetünk, ha cahionált inag-
néziát tiszta bensinbe mártva pépet készítünk. 
Ezen tisztítószert akként használjuk, hogy belőle 
egy keveset pamutra öntünk és arra az ablak 
üvegre dörzsöljük. Az ablaküveg megtisztítása után 
szép fényes  lesz. Ezen tisztító szert üvegpalaczkba 
tehetjük el, melyet azonban beköszörült dugóval 
kell ellátnunk, nehogy a bensiii elpárologjon. 

— A székely iparkamara üdvözlete az uj ke-
reskedelemügyi miniszterhez. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara Lukács Bélához keres-
kedelemügyi miniszterré történt kinevezése alkal-
mából a következő üdvözlő táviratot intézte: Nagy-
méltóságú Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter 
urnák, Budapesten. — Nagyméltóságodat a magyar 
közgazdasági ügyek kipróbált elöharczosát, Baross 
hü munkatársát s legméltóbb utódját, a kereske-
delemügyi minisztérium élén mély tisztelettel üd-
vözli a marosvásárhelyi kereskedelemi és iparka-
mara. Tausz ik B. Hugó, elnök. 
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Néhány ssó a oéhekrol és méhlakokról. 
I. 

A méhtenyésztés egy oly jövedelmező fog-
lalkozás, mely kevés utánjárással és befektetés, 
sel a mi silány éghajlatunk, talajviszonyainak 
és szeszélyes időjárásunk mellett is okszerű ke-
zeléssel figyelemre  méltó haszonnal |ár, minek 
elég bizonyítékául szolgál az, hogy az utóbb 
pár évtized alatt hazánk belső részeiben o'y 
nagy lendületet nyert. Hogy minő haszonnal 
jár a tenyésztés — ugy erkölcsi, mint anyagi 
szempontból: azt e helyen felfejtegetni  szük-
ségtelennek tartom, miután mindnyájan jól tud-
juk. De akár a régi rendszer szerint akár pe-
dig az uj keretes kaptárokkal ínéhészkedjünk 
a siker a méhekkel való elbánástól lügg. 

A keretes kaptárokkal való mehészkede 
egészen elüt a régi rendszertől, s annak gya-
korlatához némi szakismeret is szükséges, me-
lyet azonban elsajátítani nem nehéz dolog an-
nak, ki a méhcszkedésre hajlammal bir. Az 
okszerű méhésznek elsősorban ismernie kell a 
méhek természetét, azoknak szaporodását és 
lejlődési korszakát, továbbá a méhegyedek ren-
deltetését. Ismernie kell az okszerű kaptárok 
szerkezetét, annak használatát és a méhekkel 
való elbánást; végül mindezek mellett bátornak 
kell lennie annyira, hogy a méhektől, ne féljen, 
mert szerintem az, ki a méhszurástól fél,  ok 
szerű méhész nem lehet. 

Okszerű méhészkedésróf  levén szó, a 
régi rendszeres köpűket teljesen mellőzve, mi-
előtt a fenti  részletekre áttérnék, lássuk a kere-
tes kaptárok előnyeit a régi szerkezetű kasok, 
•agy köpük felett. 

1. Egy főelőnye  a keretes kaptároknak 
a régi szerkezetű köpük felett  az, hogy a mé-
hek szaporítását, a mennyiben azt a természet 
is megengedi, kellő időben és a legczélszerübb 
módon végezhetjük el s ezzel egyszersmind 
megkiméljűk magunkat egy nagy'idővesztéstől, 
melyet a régi köpűknél a raj lescsébcn szen-
vednénk, hol még az is gyakran megtörténik, 
hogy a raj szemünk előtt elmegy. 

A méhek a régi szerkezetű köpüknól 
rajzási időben gyakran hetekig a köpü oldalán 
íekűsznek s még sem rajoznak s ha raj jön is, 
az többnyire — különösen éghajlatunk alatt — 
későn junius-juliusban jön, a mikor már a fő-
mézidény lejárt s ennek folytán  őszig nem tud 
eleget gyűjteni, a minek az lesz a következese, 
hogy télen elpusztul. Az anyakas szintén a 
rajzásra való készülődésben a legjobb mézelő 
időt nem mézelésre, hanem szaporodásra hasz-
nálja fel. 

2. Igen gyakran megtörténik, hogy éppen 
a rajzási nap után tartós esős idő következik 
be. A raj 2—3 nap alatt 1 eldolgozza a magával 
vitt készletet; kirepülni nem tud, minek követ-
kezménye az lesz, hogy — ha az ilyen idő 
tartama alatt a csaladot élelemmel nem latiak 
el — elpusztul; a műkaptároknál nein küvet-
vetkezik be. 

3. Közönséges köpiikncl hányszor történik 
meg, hogy a raj 2—3 nap múlva cl megy és 
maradunk a köpüvel. Ennek oka leggyakrabban 
a család anyátlanságábart rejlik, mivel rajzáskor 
az anya leghamarabb elvesz; az anya nélkül 
befogott  raj pedig uj otthonában nem marad 
meg. Keretes kaptároknál e bajnak is könnyen 
elejét vehetjük. 

4. Előnye a keretes kaptároknak az is, 
hogy benne a méhek építményét <a lépeket) 
alkalmas időben könnyen megnyithatjuk s igy 
régi lépekkel kevés dolgunk van, a mi közön-
séges köpüknél sokkal nehezebben \ilictő ke-
resztül. 

5. Keretes kaptárokban a meheknek min-
den egyes mozzanatát figyelemmel  kisérhetjük 
s ha valamiben hiányt szenvednek, igen köny-
nyen pótolhatjuk, ugy télen, mint nyáron. 

C. Megakadályozhatjuk igen könnyen a 
herelépek építését és így a lelesleges számú 
herék szaporítását, mi — ha nagyszámban el- ' 
szaporodott herék hatványos voltát islerjük, 
megbecsülhet'en előny. I 

7. A mézelő időt tetszésünk szerint hasz-
nálhatjuk ki a mi éghajlatunk alatt, hol csak 
egy mézidényre számithatunk — mely éppen 
a rajzási időszakra esik — igen nagy előnyt. 

8. A mézet a mézelő idő alatt tetszésünk 
szerint kipergethetjük és az üres lépeket újból 
visszarakhatjuk. Ha számításba vesszük, hogy 
1 kiló lép építésére a méhek 10—12 kiló mé-
zet dolgoznak lei s a melleit időt is pazarol-
nak, be kell látnunk azt, hogy a keretes kap-
tárok e tekintetden is nagy előnynyel bírnak. 

9. Mindenek lelett legnagyobb előnye a 
műkaptároknak az, hogy a méheket nem kell 
leölnünk. 

Ezek előre bocsátása után ismerjük meg 
elsősorban a méheket. — Rendes körülmények 
között minden méhcsaládban háromféle  méh 
van ugy mint: 1. Az anyaméh, vagy királyné; 
ilyen minden c-aládban egy van. O tartja fenn 
a családot, dc nem mintha a családnak talán 
paracsolni tudna, hanem azért mert egyedül ő 
képes szaporítani, ugy here-, mint dolgozó és 
anya méheket; s ha ő elpusztul, a szaporodás 
megszűnt; s ha tudjuk, hogy egy dolgozó méh 
egy nyáron csak 6 - 3 hétig él, akkor könnyen 
rájöhetünk, hogy a család azért pusztul el, meg-
evők fogynak  uj egyedek pedig szaporodnak 
Az anyámch naponta 2—3 ezeret képes petéz-
ni, ha arra elegendő here van. A petéből 17 
nap alatt lesz kifejlődött  anyaméh, mely kike-
lése után öt nap alatt a kaptárból kirepül és 
a levegőben párzik. Ht első kirepülése alkal. 
mával a p.irzás nem sikerül, kirepül má-
sodszor cs harmadszor is, dc három heten 
tul már nem termékenyül meg. Megterméke-
nyülés után képes azon ti ugy here mint dol-
gozó petéket rakni; a nélkül azonban csak 
terméketlen, azaz herepeteket rakhat s igy szin-
ten a család vesztére van. 

(l'uljt köv.) 

-A. i s i s l u t r i i n i z d e a 
Briinnlien, 1892. julins 30. 

58 72. 5. 58. 82. 

Sz. 67-1892. (2-3) 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentlélek község elöljárósága köz-

hírré teszi, miszerint a nm. földmivelésügyi 
minisztériumnak 1302(> —13926—1891. sz. 
alatt kelt magas engedélye és Csikmegye 
közigazgatási erdőrendészeti bizottságának 
181 — 1891. számok alatti határozatával nyert 
engedély alapján ezen község tulajdonát ké-
pező s Horda nevii erdőrészben a m. kir. 
erdőhivatal által kimért és lebecsült 43 kat. 
holdon 30 cmlr. mellnifigassági  átmérőn fe-
lül található 2701 tömör köbméter kereske-
delmi czélokra igen alkalmas liaszonfenyőfa-
töineg folyó  év augusztus liú 12-én d. 
e. 10 órakor Csikszentlélek község házánál 
nyílt árverezésen a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár nz egész liaszonfenyőfatö-
megre 121G l'rt 80 kr. 

Kötelesek árverezni kívánók a kikiáltási 
ór íO százalékát az árverezés megkezdése 
előtt az árverező bizottság kezére letenni. — 
Zárt ajánlatok megfelelő  bánatpénzzel ellá-
tottan az irt időig színién el fogadtatnak. 

O O 
Az e tekintetben hozott árverezési fel-

tételek szokott hivatalos órákban a község 
házánál bárki által betekínthetők. 

A községi elöljáróság: 
Csik-Szentléleken, 1892. julius 12-én. 

Kőszegi  Károlg.  Albert  Be'niám, 
k. biró. k. jeg) ző. 

166-1892. v. h. szám. 
Arveresi hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. tvszék 2622—1892. 
számú végzése által Osik-Csekefalva  községe vég-
rehajtató javára k'szónfeltizi  Balázs Antal és tár-
sai ellen eddig összesen 231 frt  25 kr perköltség kö-
vetelés erejéig elrendelt s 18!) 1. évi augusztas hó 

24-én foganatosított  kielégítési végrehajtás alkal-
mával bíróilag lefoglalt  és 457 frtra  becsült sze-
kerek. bükk és fenyő  tűzifa,  deszkák, borjuk és 
szénából álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak. 

Mely árverésnek 1021 -1992. p. sz. kikBldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Ká-
szón Feltiz, Alliz és Impérben végrehajtást szen-
vedők lakásán leendő eszközlésére 1892. év juliua hó 
30-ik napjának délelőtti !) órája határidőül tű-
zetik ki és ahhoz venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak ineg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. 
évi LX. t. (•./,. 107 Sj-a értelmében, a legtöbbet 
gérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1811. 
évi LX. t. cz. 108. ij-ában megállapított feltéte-
lek szerint lesz fizetendő. 

Kelt Csikszeutinártonon, 1892. évi julius hó 
12-ik napján. 

G o n d o s Xet-7-á.ia.. 
kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 612 —18'JJ. llkvi. 

Árverési lrrdctmenyi kivonat. 
A csíkszeredai királyi törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy a Csiki 
Regaletársaság végreliajtatóuak Kinya József  vég-
rehajtást szenvedője elleni 1 ."»38 frt  3 kr tökekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő Csik-
Zsőgöd község határán, de Csíkszereda városában 
fekvő,  a végrehajtást szenvedett tulajdonát képező 
következő ingatlanokra : a csikzsögödi 285. sztj-
kvben A a. fogalt  5. rilsz. 5583, 5584. hrsz. 
belsőségre 1120 trt, 6. rsz. 5598. 5599. hrsz. bel-
sőségre 3ÖI0 frt,  s így összesen 4üii0 frtban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi október 
hó 4-ik napján délelőtt i !t órakor ezen tlkkvi ha-
tóság irodájában niegiártandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10" „-át vagyis 112 forintot. 
— illetve 354 forintot  készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 4'2 ij-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. november hó 1-én 3:133. sz. a. 
kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Csíkszeredában, 1892. évi május hó 9-éu. 
S z a c s v a y I m r e , 

kir. tvszéki biró. 

Sz. 15110 — 1892. bgy. 
I I I E t l í l H W K K Y . 

A megyei polg. leányiskola növendé-
keinek élelmezése az 1892—93. tanévre, 
vagyis 1892. évi szeptember hó 1-étől, 1893. 
junius 30-;íig terjedő .időre biztosítandó lé-
vén, vállalkozni kívánóknak tudoniására ho-
zatik, hogy minden növcldei leány ellátása 
fejenként  120 forintban  állapittatik meg, 
mely ellátás díj havi előleges részletekben a 
növendékek szülői, illetve gyámjai által lesz 
fizetendő. 

Vállalkozónak a szükséges lak- és kony-
hai íelyiségek a leányiskola épületében ren-
delkezésérc ki fognak  jelöltetni. 

Vállalkozni kívánók jövő auglisztll* 
hó 16-Í£ leendő jelentkezésre felhivatnak 
oly megjegyzéssel, h"gy nz élelmezésnek 
részletes feltételei  a vármegye alispánjánál 
betekínthetők. 

Csíkszereda, 1892. julius '21 én. 
Mikó Bá l in t , 

(L_ 3) főispán,  iiksz. elnflk. 

i 
Ny. Györgyjakab M. Cskzereda, 182. 


