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Gazdáink érdekében. 
Székely népünket már e helyről is 

többször figyelmeztettük,  hogy mi nemcsak 
a magyar állam jellegévé lett tulajdonsá-
gunknál, hanem kis földrészünk  természeté-
nél fogva  is első sorban föhlinivelesre  utalt 
nép vagyunk. Csuk az a szerencsétlenségünk, 
mit be kell vallanunk, hogy mai napig még 
a rendelkezésünkre álló csekély és niível-
hető földterület  okszerű meginívelésére, ki-
használására sem vagyunk emberek. 

Igy pld. nz ősi és egy évig összes 
szántóföldeinket  fele-fele  részben, vagyis 
minden második évben egészben hevertető, 
kettős határ v. forgó  ugarrendszerből nem 
tudunk már kibontakozni. Csak panaszko-
dunk, sirunk, jajgatunk ások adó és folyton 
növekvő terii alatt, fizetjük  is akarva nem 
akarva, földeinkről  az adót, anélkül, hogy 
fáradságot  véve magunknak, legalább ineg-
kisérlenők, hogyha az adót már minden 
évben bekérik, mi is három év alatt egy 
évi pihenést adva földeinknek,  legalább két 
évben hasznosítsuk és termésre, kényszerit-
sük. — Ma már panaszkodásokból, esökö-
nyösségből, makacsságból nem éliink meg 
és a ránk nehezülő terheket nem birjnk 
fizetni. 

Ttt is eljött :i haladás ideje, okszerűbb 
gazdálkodáshoz kell fogni. 
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Azt kezdjük tapasztalni, hogy népünk 
egy bizonyos része nem szereti itthon ko-
molyan kapálni, kaszálni, csépelni, szántani, 
kevés földjét  trágyázni stb. hanem főleg  ii 
nyári munkaidő egy nagyrészét jövés-me-
néssel, nninkaszerzéssel, a munkában való 
válogatásban, a könnyebb dolog keresésben 
tölti el, minden keresmény nélkül megy 
neki a téli időszaknak s télen gyakran azok-
hoz kényszerül fordulni  költségért, akiknek 
nyáron még napszámért sem dolgozott. 

Pedig földmivelésünk  és ugarrerulsze-

riink okszerűbb beosztásával csak az egy-
szerű hármas hatáiTcndszcr behozatalával 
igen sok munkás kéznek tudnánk még mun-
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kát és tisztességes napszámot biztosítani. 
No, de mivclhető földünk  okszerűbb 

kihasználása amellett, hogy az itthon való 
munka sokkal jobban kiűzetné magát, igen 
sok jövés-menést és idővesztegetést kímélne 
meg, minek nemzetiségi és valláserkölcsi 
szempontból megbecsülhetetlen értéke és ér-
telme lenne, — közgazdasági s főleg  állat-
tenyésztési tekintetből kiszáinithathui, a föld-
mi vetéssel csaknem felérő  előnyöket biztosi-
tana már esak az eddigi gabona- és állat-
árforgalomhoz  mérten is. 

Ámde az állattenyésztésre — remény-
ségből élvén, szeretjük hinni és reményleni, 
hogy egy jobb kor, egy kedvezőbb időszak 
hajnala dereng. Röviden rá is mutatunk nö-
vekvő reménykedésünk ujabbi forrására,  a 
minek a szellemi és anyagi erők fejlődő 
Itatása és a nemzettársadalnii körülmények 
nyomása alatt különben már nem sokára 
bc kellett volna és be is kell állania. 

Ks ez az, hogy a gróf  B e t h l e n András 
föhlmivclési  miniszter nz erdélyrészi tenyész-
iillatkiúllitós alkalmából mo- ilott beszédé-
ben ,egy iij irányt tíízött ki a gazdakö-
zöl íség elé, rámutatva az állattenyésztésre, 
unnak fontosságára,"  mely hazánkban hi-
v i.i.vn van a mindenütt megrendült föhlini-
velő középosztályt vagyonihig helyreállítani 
s a csekély és ingadozó gabonaárak vesz-
teségeit kárpótólni, a sok baj és nyomoron 
enyhíteni. 

S miben állana ezen irány ? Abban, 
hogy a miniszter nemcsak rámutatott a gaz-
dálkodás ezen uj ágára, de egyúttal gya-
korlatilag is hozzálátott annak előmozdítá-
sához, érdekei fejlesztése  és ápolásához. — 
Ugyanis már eddig is magasabb színvonalra 
emelte az állatorvosi intézményt, rendezte 

az állategészségügyet, s mint e közgazdasá-
gi ág alapját és fejlesztési,  — kiindulási 
pontját. 

A mi pedig fő,  most „Budapesten egy 
nemzetközi marhavásárt létesit" s ezzel egy 
oly intézmény megállapítását helyezte kilá-
tásba, mely kétségkivlll óriási fontossággal 
bír a. magyar állattenyésztés fejlődésére.  — 
Ezzel az állattenyésztő közönség számára 
egy oly állandó és biztos piacz lesz teremtve, 
melyen a termelő a marháját illő árban és 
bármely időben képes lesz értékesíteni vagyis 
a mint itt nálunk mondani szokták : állandó 
és jó .menete" lesz a marhának. 

A gazdaközönség ebben fontos  ténye-
zőt nyer, mert sorsa, jövedelme és jövő 
életbiztositéka nem fog  csupán a bőrzespe-
kulácziók által mesterségesen lenyomott ga-
bonaáraktól függni,  hanem a niarhatenyész-
tésre fordított  szorgalma és költsége a foly-
ton kínálkozó és rendelkezésre álló piacz 
által kellő felkarolásban  részesülvén, jól ka-
matozó kárpótlás és visszafizetésre  számíthat. 

Csakhogy itt a földmivelést  és állatte-
nyésztést már az állattenyésztéshez okvet-
lenül szükséges takarmány előteremtése vé-
gett is együtt és párhuzamosan kell fejlesz-
teni vagyis a kettős közös czélra minden 
talpalatnyi földet  okszerűen kihasználni. Itt 
van a tett ideje 1 

A mi tűzoltóink. 
Csik-Szereda, 1892. szepL 12. 

Az ember egész élete küzdelem; úgyö maga, 
mint legtöbbször véres-verejtékével szerzett va-
gzona folyton  ki van téve a veszedelmek egész 
sorozatának. Soha sem tudja mikor és honnan jön 
a csapás; tehát mindig harczkészen kell állania a 
bekövetkezhető véletlennel szemben, ha csak nem 
akar annak mindenestől zsákmányul esni, 

A különböző betegségek életét, a jég, viz, 
tüz s áltaiában az úgynevezett elemi csapások 
pedig vagyonát fenyegetik  folytonosan. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
TSPfK̂VÎ 

Hogyan lettem krira inal ista? 
Feleségpmet, a ki eddig úgy viselte magát, 

hogy bátran beállhatott volna a világbéke eszmé-
jének galauibvéiü apostolai közé, — egy napon 
haragtól kigyúlt arczczal találtam, jobb kezével a 
cseléd hajába bonyolódva. Szemei villogtak, mint 
egy éles tör, melyet döfésre  rántanak elő és türge 
nyelve ugy pergett, mint a szélmalom kereke. 

Meglepetve álttam meg az ajtóban. Azt hit-
tem, hogy álmodom és a szó elakadt az ajkamon. 

— Mit bámulsz, — förmedt  rám a fefeségem 
kipirult arczczal s oly mozdulat kíséretében,mely vé-
res intenczió tekintetében minden kétséget elosz-
latott. 

— Engedd meg kedves, de 
— Oh tudom, tudom, mit akartál mondani; 

jobb lesz, ha hallgatsz, 
te gyáva, a ki a felesé-

ged becsületét 
Klsáppadtain. Ennek már a fele  sem tréfa, 

— gondolám — a feleségem  becsülete! Hah, azt 
megfogom  bosszulni! 

— Hol van hát az a nyomorult! — kérdém 
dühtől reszkető hangon. 

— Még kérded 'í Oh hát nem látod a saját 
cselédedet . oh a gyalázatos; nemcsak hogy 

eltörte a — kávésfindsát,  de még feleselni  is mer 
velem. 

— Borzasztó! 
— Igen rettenetes! Azt meri mondani ne-

kem, hogy azért nem érdemes kiabálni. — Ilyen 
szemtelenség! Ez már sok; ezt már nem tűrhetem I 
Ah! oh! Hah! 

Szegény feleségem  nem birta tovább és ájul-
tan a karjaimba rogyott. 

A pamlagra fektettem  és rögtön megtettem 
a mentési kísérleteket. 

A gyorsan alkalmazott hidegvíz locsolások és 
eczetes dörzsöléseknek meg volt az a hatásuk, 
hogy feleségem  csakhamar újra föleszmélt  és én 
ujabb ájulási rohamok megakadályozása végett az-
zal vigasztaltam, hogy egész ügyvédi tehetségem 
latba vetem és íényes elégtételt szerzek neki a 
bíróságnál. 

Meg is tettem a följelentést  — és feleségem 
élénk érdeklődéssel kisérte a per lefolyását.  De 
bánni iit igyekeztem beáztatni a cselédet, csaknem 
akarta elitélni a bíróság, sőt ellenkezőleg kevés 
liián, hogy a feleségemet  nem bűntették meg. 

A pernek ez a kimenetele döntő volt egész 
életemre. 

Nőin fitymálva  nyilatkozott jogi ismereteim-
ről és értésemre adta, hogy jogászkoromban jobb 
lett volna könyveket forgatni,  mint a kassziros 
kisasszonyoknak udvarolni. 

Az anyósom azonban még tovább ment ős 

egyenesen tehetségem elleu fejezte  ki alapos kéte-
lyeit, kereken kijelentvén, hogy egy tisztességes 
csirkének a perét se merné rám bízni. 

A dolgot nem hagyhattam abban; megkel-
tett czáfolnom  a lealázó föltevéseket  és nem ma-
radt egyéb hátra, mint egy eklatáns példával bebi-
zonyítani ügyvédi tehetségemet. 

Legjobban szerettem volna valami nagyobb 
szabású gazembert védeni és egy börtönőr barát-
ságából végre sikerült is, hogy egy derék bankó-
hamisító megbízott védelmével. 

Feleségem és anyósom izgatottan várták a 
végtárgyalás eredményét és midőn a bíróság vé-
denczemet életfogytiglani  börtönre ítélte, én diadal-
ittasan siettem haza, büszkéu lengetve kezemben 
anyósom leibzsurnálját, melyben a per hiven le 
volt írva és a végén el volt mondva, hogy a ha-
tásos védbeszéd meghallgatása után a törvény-
szék vádlottat életfogytiglani  börtönre ítélte . 

Anyósom és feleségem  le voltak fegyverezve 
és a közönség is figyelmes  kezdett lenni rám, mint 
hatásos beszédű ügyvédre. 

Pár hónap múlva már egy rablógyilkos is 
szerencséltetett védelmével, és miután a per akasz-
tással végződött, a szenzáczió általános volt és a 
nevem a híresebb védők közt kezdett szerepelni. 

Igy emelkedtem fokról-fokra  és ma már olyan 
kriminálista hirében állok, hogy még az anyósom 
sem mer többé kikötui velem. 

B-i E-r, 
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Az elemi csapások közül leggyakrabban s 

talán a legérzékenyebben sujtolja az embert a tűz; 
ezen barátságos elem, mely már régidötöl fogva 
hű segítő társa az embernek s a míg uralkodni 
lehet rajta, számtalan hasznos szolgálatot tesz s 
majdnem egészen nélkülözhetlenné vált; — de ha 
egyszer féket  veszít és elszabadni lánczairól, a jó 
barátból dühös ellenséggé Jesz, romb ol, pusztít s ke-
gyetlenül mindent felemészt,  mit hatalmába kei ithet. 

A tűz ellen való védekezés már igen régi 
idő óta egyik legfőbb  gondját képezte az embe-
reknek. A tűzkárok enyhítésére a biztosításhoz for-
dultak. A kiütött veszedelem elfojtására  pedig utóbbi 
időben a tűzoltó-intézményeket szervezték, melyek 
már is igen sok hasznos szolgálatot tesznek és 
hivatva vannak jövőben is tenni az emberiségnek. 

Az intézmény népszerűsége és életrevalósága 
mellett bizonyít azon roppant elterjedés, a mely-
nek a műveltvilágszerte mindenütt örvend. A nagy 
városok ezeu intézmény fenntartására  és fejlesz-
tésére óriási összegeket költenek és a tetemes ki-
adások alig teszik csekély töredékét azon renge-
teg vagyonnak, mely a tűzoltó intézmény létesí-
tése és fenntartása  állal az emberiség számára 
évenként megmentetik. 

Hazánk első sorban állott azon országok 
között, a melyekben ezen intézmény gyökeret vert 
s ma már alig lehet találni Magyarország terüle-
tén olyan valamire való nagyobb községet, mely-
ben a tűzoltóság, legalább primitiv alakban, szer-
vezve ne volna. 

Mintegy 10 évvel ezelőtt a ííizoltó-tesliilet 
városunkban is megalakult. Mint minden új dolgon, 
úgy ezen is a megalakulás idején szerfelett  lelke-
sültek az emberek. A városnak minden valamire 
való polgára hozzájárult az intézmény felállításá-
hoz s vagy mint alapító, vagy mint pártoló, vagy 
pedig mint működő tag részt vett az intézmény 
megalakítása következtében a társadalom vállaira 
hárult terhek hordozásában. 

A szervezkedés idején nagy buzgalommal 
fogtak  a munkához. Első sorban gondoskodtak a 
szükséges szerelvények beszerzéséről ; nyomban 
utánna, hogy a szerelvényeket használni is tudják, 
hozzáfogtak  a működő tagok kiképezéséhez. A 
majdnem minden héten ismétlődő gyakorlatok, az 
intézmény ügyeinek vezttésében mutatkozó fárad-
liatlan tevékenység s néhány tűzeset alkalmával 
a tűzoltók kitűnő magatartása es hasznos tény-
kedése azon reményre jogosítottak mindenkit, 
hogy az ifjú  egyesületben társadalmunk egy igazán 
hasznos tényezőt nyert. 

Azonban a tűzoltósággal is majdnem ugy jár-
tunk, mint sok más társadalmi intézményünkkel; 
a mig uj volt, lelkesültünk érte, pártfogoltuk,  de 
a milyen mértékben veszített újdonságából, olyau 
mértékben csökkent iránta az érdeklődés is. 

A kezdetben nagy buzgalommal folytatott 
gyakorlatok évről évre gyérülni kezdettek, a lel-
kesedés tetőpontján elhatározott és néhány hóig 
lelkiismeretesen keresztül is vitt éjjeli őrség ma 
már teljesen megszűnt, sőt a gyakorlatok is telje-
sen ehi.aradtak s a nagy költséggel beszerzett 
szerelvények — ki tudja milyen állapotban — pi-
hennek a raktárban. 

Ezen jelenségekből némelyek azt magyaráz-
zák, hogy a kezdetben mutatkozott nagy lelkesült-
ség teljesen szálmát űz volt, mely a mily élénken 
fellobogott,  éppert oly gyorsan el is hamvadt és 
hogy ma már. az intézmény végelgyengülésben ki 
is mult vagy legalább is közel áll a kimúláshoz. 

Mi azonban nem adunk hitelt az ilyen mende-
mondának, mert tudjuk, hogy a „leányzó nem halt 
meg, csak alszik". Annyit azonban mi is óhajtunk, 
bogy ezen álom ne tartson sokáig, — hanem a 
„leáuyzó" minél előbb ébredjen fel,  fogjon  hozzá 
ismét működéséhez. 

A beállott öszi idő, midőn már a gazdasági 
munkák nagyrészben el vannak végezve, a tagok-
nak időt enged gyakorlatok tartására és a szerel-
véuyek kipróbálására, az azokkal való bánásmód-
hoz szükséges előismeretek megszerzésére. 

Bízunk az intézmény élén állók jóindulatá-
ban, hogy e valóban humánus intézményt ismét 
felélesztik  s azon érdeklődést, mely irányában kez-
detben mutatkozott újra felébresztik. 

Valóban most van ideje ennek, mert közta-
pasztalás szerint a tűzesetek nálunk takarodás 
után kezdenek föllépni;  tehát fel  a munkára, 
hogy a bekövetkezhető szerencsétlenség ne talál-
jon készületlenül. 

A. kolera. 
A kolera nálunk soha sem képződik önálló-

lag, hanem mindaunyiszor, a hányszor megjelenik, a 
Ganges deltájából hozatik be. Ezen körülmény 
ugyan ragályossága mellett látszik szólani, mind-
zonáltal e kór személyről-személyre nem ragályos, 
hanem mindenkor csak az ürülékek azok, melyek 
— ha egy ideig állottak — bizonyos fertőző  anya-
got fejlesztenek,  melyet ugyan közelebbről még 
nem ismerünk, de a melyről kétségen kivül bebi-
zonyult, hogy az ragályozólag hat. 

A kolerát tehát mindig az általa ragályozot-
tak terjesztik s csakugyan a kellő ellenőrködések-
nek mindig sikerült a beviteli okokat kideríthetni. 
Sohasem tört ki a kolera valamely helyiségben, 
ha ebbe nem érkezett valaki a kolera által láto-
gatott vidékről s itt nem használt árnyékszéket. 

Hogy a talaj minősége és egyéb — általunk 
még nem eléggé értelmezhető — okok a kolera 
kisebb vagy nagyobb elterjedésére szintén befo-
lyással vannak, ez általánosan elismert tény. A 
kolera hegyekben és magasabb pontokon — nem 
örömest tartózkódik. 

A szélirány, melynek régebben nagy befo-
lyást tulajdonítottak, elterjedése módjára semmi 
befolyást  sem gyakorol; a szél kelet felé  leng, 
s a kolera még is nyugot felé  húzódik. Hogy a 
kolera csak az emberekkel halad tova, bizonyítja 
ezt azon tény, hogy e kór régebben, midőn még 
vasutaink nem voltak, nem haladt messzebb, mint 
mennyire egy ember ugyanannyi idő folytán  mehet. 
Ezen egy napi járás természetesen a vasútak és 
gőzhajók korszakában sokkal nagyobb távolságot 
tesz ki, mint tett azelőtt. S ebben rejlik is az ok 
melyből értelmezhetni ama tényt, miszerint a mos-
tani járványok alkalmával a kolera rövidebb idő 
folytán  érkezhetik hozzánk, mint régebben. Mig 
ugyanis az első járvány, mely a Ganges deltából 
1817. tört ki, csak 1830—31-ben támadt meg ben-
nünket. Érdekes körülmény az is, liogy az északi 
félgömbben  messzebb terjedt mint a délin. 

Hogy egyéb okok mellett a víz is járul e 
kór terjesztéséhez: ez szintén ismert tény. Igy 
péld. 1873-ban Bécsben egyes utczák némely há-
zainak minden osztályában merült fel  kolera-eset, 
és bizonyosan egy és ugyanazon viz élvezése foly-
tán. A kolera méreg valószínűleg a csatornákból a 
kútvizbe szivárog el s ezt megfertőzteti. 

Feltűnő, hogy a kolera kezdetben nagyon 
lassan terjed, gyakori eset, liogy az első betegülés 
havában néhány betegülés után a rákövetkező hó-
ban hevesen dühöng e kór. — Ha a járvány már 
nagyobb fokú,  ugy tetőpontját gyorsan eléri, de 
alábbhagyása ismét csak igen lassan megy végbe. 
Eleintén csak kevesen betegszenek, — lassanként 
azonban az egész város fertőzve  látszik lenni, — 
csakhogy a kór az egyesek hajlama szerint néme-
lyeknél hevesebben látszik fellépni,  mint másoknál. 
Itt is hasonlót észlelünk, mint egyéb ragályos be-
tegségeknél. Valamint valaki, ki csak himlöcsben 
szenved, egy másik egyént a leghevesebb himlővel 
ragályozhat; szintúgy a legenyhébb kolerahasme-
nésben szenvedő egy egész városnak a legborzasz-
tóbb kolerajárványt hagyhatja hátra emlékül. 

A kolera első tünete a heves hasmenés. A 
lappangási szak tartalmáról semmi bizonyosat sem 
mondhatni; ez 1 — 14 napig tarthat. 

Enyhébb alakjaiban a kolera bőséges, viz-
szerü, de még nem színtelen bélürülésekkel kez-
dődik. A súlyosabb esetekben ezekhez heves há-
nyás társul, a midőn aztán a székttrülések sem 
sziuesek többé, hanem rizsléhez hasonlók. A he-
ves kiürítések fötünetéül  alig oltható szomj áll be. 

A járvány közeledésével a legnagyobb tisz-
taságnak kell mindenütt uralkodnia, — különösen 
a vendéglökben, hol idegenek fordulnak  meg, jó-
val korábban kell eszközölui. A már fennálló  jár-
ványnál mindennap kell deziticziálni. Legczélsze-
rübb fertőz  tel eni tő szer a vasgálicz. A beteg ürü-
léke, valamint az illető edények ezeu szerrel azon 
nal fertőzlelenitendök. 

A mi a roham alatti gyógykezelést illeti, úgy 
különösen kezdetben a mákony bizonyult be leg 
hatályosabb szer gyanánt. A mi a szomjat illeti, 
szénsavas borvizeink igen jó hatásúak. A hányás 
ellen több kávéskanálnyi erős kávéfozetet  vagy 
jéglabdacsot kell adui. A lábikragörcsök ellen flá-
neldarabbal kámforszeszszeli  dörzsölés ajánlandó. 

Mr.  —sz. 

Csikvármegye közigazgatási 
bizottságának üléséből. 

Megyénk közigazgatási bizottsága e hó 12-én 
tartotta meg rendes havi ülését, melyen a tagok 
kevés számban voltak, jelen. Mióta a közigazga-
tási bizottsági intézmény fennáll,  a mostani eset-
hez hasonló nem fordult  elö, hogy a bizottság 
alig félóra  alatt a gyűlés tárgyain keresztül esett 
volna, mint a jelen esetben történt ; ennek oka 
pedig az volt, hogy az előadói jelentésekzn kivül 
8—9 tárgy került napirendre s ezek közül is kü-
lönös fontossággá'  egy sem birt. 

A megye alispánjának a vármegye magántu-
lajdonát képező erdők határainak kijelölésénél való 
elfoglaltsága  miatt a mult havi ügyforgalmi  kimu-
tatást Böjtliy Endre árvaszéki elnök, alispánhe-
lyettes, olvasta fel,  s egyúttal bejelentette a kö-
zelebbi törvényhatósági közgyűlés alkalmával a 
tisztikar kebelében előfordult  személy változásokat, 
melyek a közönség előtt már ismeretesek. 

A megyei főorvos  által szerkesztett jelentés 
megyénknek mult havi közegészségügyi viszonyait 
kedvezőtlenebb szinben tüntette fel  a megelőző ha-
vinál, mennyiben a hevenyfertőzö  kórok nagyobb 
számban mutatkoztak. Bejelentette továbbá a fő-
orvos, hogy a belügyminisztérium által kiküldölt Dr. 
Cseh Károly közegészségi felügyelővel  a kolera el-
leni óvintézkedések felülvizsgálását  helyiségrűl-
helyiségre most tartják s annak eredményét ké-
sőbb fogja  a bizottsághoz bejelenleni. 

A kir. pénziigyigazgató jelentésében hang-
súlyozta, hogy az általános jövedelmi pótadó és 
és nyilvános számadásra kötelezett társulatok adó-
jának kivetése a hivatali személyzet csekélysége 
mi?tt máig sincs befejezve.  Továbbá a III-ad osz-
tályú kereseti adók és hadmentességi dijak kive-
tése csak a hó vége felé  tétetik folyamatba. 

Az adóbefizetések  eredménye is kedvezőtle-
nebb volt augusztus végén, mint a megelőző év 
hasou időszakában s az egyenes adóknál 59000 
frtnál  nagyobb hátralék mutatkozott a mult hó 
végével az előirt mennyiségből. 

Közutaink állapotát az építészeti hivatal fő-
nöke teljesen kielégítőnek jelezte, megemlítvén, 
hogy egyes vállalkozók a törvényhatósági utakra 
a kavicskiszállitást lanyhán teljesitik, minek foly-
tán kötelezettségeik pontosabb teljesítésére fel-
hivattak. 

Minthogy az elemi iskoláztatás a mult hóban 
szünetelt, a kir. taufelügyelö  az iskolák javítása 
és takarítása iránti elöintézkedések megtételéről 
tett jelentést; s egyúttal bejelentette, hogy a sze-
redai polgári leányiskolánál megürült igazgatóta-
nitónői állásra Riszner Józsefné  alkalmaztatott. A 
szereda városi elemi iskolánál megürült másod ta-
nítónői állásra pedig Molnár Flóra okleveles taní-
tónő választatott meg. Végül, hogy a Gyergyó-
Szent-Miklóson felállított  polgári iskola működé-
sének inejktíZ'léiét a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter jóváhagyólag tudomásul velte. 

H Í r i Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

Székely udvarhelyről Ugrón János ur Udvarhely-
megye alispánja a 319. számú gyüjtöiv kiséretében 
10650-1892. a. i. szám alatt a fent  nevezett 
czélra 2 trt 23 krt küldött lapunk kiadóhivatalá-
hoz. - G y e r g y ó s z á r h e g y r ő l Nagy Imre 
földbirtokos  ur 1 frt  jutattott kezünkhöz. — Ab-
r ánfalváról  Balazsy Sándor birtokos nr, 
egy hazafias  hangú levél kíséretében a 374. száma 
gyüjtőiven 1 frt  50 krt küldött be. Ezen összeghez 
járultak : Balázsy Sándor 50 krral, Ugrón Lajos 
40 krral, Ugrón Polixéna 15 krral, Farkas György 
és Orbán Sándor 10—10 krral, Orbán József,  Joó 
János, Bálint Ferencz, Nagy Mózes és Gál János 
5 - 5 krral. — Z e t e l a k á r ó l A n d r á s s y 
József  esperesplebános ur a 660. számú gyüjtőiven 
2 frt  10 krt juttatott kezünkhöz. Ezen iven ada-
koztak : Andrássy József  1 frt.  Kacza István s.-
lelkész 50 krt. X. X, Sebestyén Mózes és Szabó 
Gergely 20—20 krt. — 0 láh-Top lic z ár ó 1 
Gers Dávid ur 1 frt  küldött. 
Lapunk jelen számában 

ki van mutatva . . 7 frt  83 kr 
Az eddigi gyűjtés összege 980 frt  38 kr 

Főösszeg . . . 988 frt  21 kr., 
azaz: Kilenczszáinyolczvannyolcz forint  és 21 kr. 
Fogadják a buzgó gyűjtők és-, nemes szívű adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
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— A gyergyóremetei tűzkárosultak javára. 
Hadnagy Mihály s.-lelkész ur Gyergyóaltaluból, 
mint az ottani ifjúság  állal f.  évi augusztus hó 
28-án rendezett tánczestély tiszta jövedelmét 10 
irtot k&ldött kiadóhivatalunkhoz. 

Lapunk jelen számában 
ki van mutatva . . . . 10 frt  — kr. 
Az eddigi beküldött összeg . 435 frt  01 kr. 

Főösszeg . . 445 frt  01 kr. 
— Mária nevenapja. Szép ünnepély folyt  le 

e hó 11-én (vasárnap) Csiksomlyón, hol a Boldog-
ságos szűznek, hazáuk Nagy-Asszonyának tiszte-
letére a szent-ferenczrendi  atyák nagy templo-
mában ezen napon búcsút tartanak. Daczára a 
borongós időnek igen nagy közönség gyűlt ösz-
sze e napra, Csiksomlyóra, sok hivő jött a megye 
távolabbi részeiből, különösen Gyergyószentmiklós-
ról és szép számmal voltak a szomszédos Udvar-
helymegyéből is. A szent Ferenczrendiek szép, tá-
gas temploma az isteni tiszteletre zsúfolásig  meg-
telt áhítatos közönséggel. A szent misén Bodó Ala-
jos csiksomlyói alesperes czelebrált fényes  segéd-
lettel, Lörincz Sándor csiktaploczai szegédlelkész 
pedig magvas egyházi beszédet mondott. A szent 
mise alatt a vallásos hangulatot nagyban emelte 
Dávid Samn tanitóképezdei magiszter gyönyörű 
orgonajátéka és áhítatra gerjesztő énekei. Isteni 
tisztelet utáu a somlyói szerzet vendégszerető 
hajlékában fényes  ebéd volt, melyen számosan 
vettek részt. 

— Járvány. A mint illetékes fonásból  érte-
sültünk, városunkban járványosán lépett fel  az 
úgynevezett szamárhurut. A hivatalos összeírás 
szerint f.  hó 12-én már 03 gyermek szenvedett 
kisebb-nagyobb mértékben ezen betegségben, a 
mi városunk lakosságához arányítva, meglehetős 
nogy szám. Felhívjuk és figyelmeztetjük  városunk 
közönségét, liogy ne viseltessék iudolencziával a 
veszedelmes kór iránt, hanem a mint a baj jelent-
kezik, azonnal orvosi segélyhez kell folyamodni, 
annál is inkább, mert idejekorán a betegség köny-
nyen elnyomható, azonban, ha elhanyagoltatik, kü-
lönösen a két éven aluli gyermekeknél szerfelett 
veszedelmes. 

— A tanév kezdete. A helybeli községi nép-
iskolában a beírat ások f.  hó 12, 13, és 14 napjain 
tartattak meg; a tanítás folyó  hó 15-én veszi kez-
detét, ha csak a járványosán fellépett  szamárhu-
rut miatt másként nem fognak  intézkedni. 

— Halálozás. Telmán Gyulának, a helyben 
állomásozó honvédzászlóalj kezelötisztjének 2 éves 
fiacskája:  Tiborka, a városunkban uralkodó jár-
ványos köhögés következtében f.  hó S-ára virra-
dólag elhalálozott. A gyilkos kór lopva támadta 
meg a gyenge gyermeket s mielőtt az aggódó 
szülők segithattek volna rajta, kiragadla karjaik-
ból. A kis halott koszorúkkal szépen feldíszített 
koporsóját 1. hó 9 én, délután 3 órakor kisérték 
ki nagy részvét mellett a helybeli köztemetőbe 
hol a kiszenvédett gyermek porrészei visszaadat-
tak az anyaföldnek.  Pihenjen csendesen ! 

— Színház. A Deréki Antal színtársulata f. 
hó fi-án  fejezte  be városunkban való működését 
a régi jó Gvadányi bácsi „Peleskei nótáriusu-ának 
előadásával, melyet Németh Ignácz karnagy juta-
lomjátékául hoztak szinre. A közönség ezen elő-
adásra a szokottnál nagyobb számban jelent meg 
és lehetőleg igyekezett jól mulatni a nem minden 
tekintetben sikerült előadáson. A Deréki színtár-
sulata daczára annak, hogy a társulat nem volt 
teljes, válogatott darabokat s azok között egy né-
hány újdonságot is hozott szinre s általánosságban 
olyan előadásokat produkált, melyek megérdemel-
ték volna a közönség nagyobbmérvü pártfogását 
is. — Innen, a mint értesültünk, Csikszépvizre 
mentek. Ajánljuk őket az ottani közönség figyel-
mébe és pártfogásába.  — Deréki Antal a téli 
szezonra a nagybecskereki színházat kapta meg, 
a hol egészen újonnan szervezett társulatával ok-
tóber hó I-én kezdi ineg működését. — A mint 
Csikszépvizröl értesülünk, a Deréki szintársnlata 
a jövő héten még hajlandó lenne városunkban kellő 
pártfogás  mellett C előadást tartani. Ezen 6 elő-
adásban mind újdonságokat hozna szinre. A mű-
sor következőkép van megállapítva : „Thermidor", 
„Musotte" hírneves franczia  drámák; a „Megbol-
dogult" és „Rendjelvadász" kitűnő vígjátékok ; 
továbbá a „Czigányvér" czimű uj operette és a 
„Szent-Anna-tó boszorkánya" czimü legújabb nép-
színmű. A hat előadásra a bérletösszeg feltűnően 
jutányos, a mennyiben 3 frt  60 krban van meg-
állapítva. A kik a Deréki társulata által szinre 
hozott előadásokat látták, jól tudják, hogy megér-

demli a pártfogást.  Éppen azért a hangzatos sza-
vak mellőzésével egyszerűen ajánljuk őket váro-
sunk és a közel vidék közönségének figyelmébe 
és hathatós támogatásába. Igen örvendetes lenne, 
ba a nagy társulattal közénk jött színigazgatónak 
tetemes kiadásai legalább némi csekély [részben 
megtérü lnének. A 6 előadásra a bérletet elő lehet 
jegyeztetni lapunk kiadóhivatalában f.  hó 15-én 
(csütörtökön) déli 12 ó'áig. 

— Szerencsétlenség. Folyó hó 5-én Csikkoz-
máson nagy szerencsétlenség történt. Balló Imre 
csikkozmási kántornál lóerőre alkalmazóit cséplő-
gépen csépeltek. Vigan folyt  a munka s a segéd-
kező legények Boga Gábor odavaló lakos 11 éves 
fiával,  ki a vontató lovakat hajtotta, folyton  in-
gerkedtek. Ezen ingerkedésből származott a szeren-
csétlenség, mert a fürge  gyermek ennek folytán 
oly szerencsétlenül ugrott fel  a közelben felhal-
mozott szalmakazaha, hogy egy odatámasztott fa-
villára esett; — a villa egyik ága testét a bon-
dák alatt felhasította  és hátán a lapoczka alatt 
jött ki. A szegény gyermek a szenvedett súlyos 
sérülések következtében e hó 7-én kiszenvedett. 

— Hibaigazítás. Lapunk mult számában em-
iitettük volt, hogy Gyergyószentmiklós közönsége 
kérvényt intézett az illetékes hatosághoz aziránt, 
hogy S. Láng Charitás főnöknő  az ottani leány-
növelde vezetője állomásán meghagyassák. A mint 
bennünket Gy.-Szent.miklósról értesítenek, a kér-
vény nem az erdélyi püspök öexához, hanem Mesz-
lényi Gyula szatmári püspök úrhoz lett intézve, ez 
azonban a hozzánk beküldött kérvényen, melyet 
teljes szövegében közreadtunk, nem volt jelezve s 
igy mi nem tudhattuk, hogy egy olyan intézet ta-
nítónői felett,  mely tényleg az erdélyi püspök fen-
hatósága alatt áll, más megyés püspök rendelke-
zik. Különben a hibát a kivánt értelemben helyre-
igazítjuk. 

— Uj nagy harang. A csiksomlyói szentfe-
renezrendi szerzetesek nagy templomának részére 
a soproni harangöntödéböl egy forgatható  vasko-
ronával ellátott, nagy harangot rendeltek meg 
Kiemer Ede székelyudvarhelyi gépraktáros útján. 
A mint Udvarhelyről értesitenek a szép uj haran-
got f.  hó 15-én (csütörtökön) fogják  felállítani.  A 
remekmű megtekintését ajánljuk az érdeklődök 
figyelmébe. 

— Közvacsora Gyergyó Szent-Miklóson. A 
gyergyó-szentmiklósi vereskereszt-egylet a reme-
teiek javára í. hó 4-én tánczczal egybekötött köz-
vacsorát rendezett. Hölgyek állottak az élén s igy 
sikerüluie kellett. Sok szép közönség gyűlt egybe, 
különösen nagyobb szántban a hölgyek köréből. 
Jól esett a szemnek gyönyörködni a szép élő kép-
csoportozatban, melynek elrendezésében a föérdem 
a fiatal  rendező urakat illeti; kik gondoskodtak 
az estélynek egészen új, változatos, szokatlan 
külső képet adni; és ezt nem a kedves költői 
rendetlenség vagy a figyelmes,  szabályos remi, 
hanem bizarrság jellemezte. Az estély keretét a 
hölgyek képezték és e díszes keretbe volt foglalva 
a föasztalt  süiiien ellepő rendező jeunessed'or. 
Kerestük, hol foglalhatlak  helyet a hölgyközönség 
közül az egylet nöclnöke s az idősebb hölgyek ? 
Hosszú keresés után megtalál haluk őket az ablak 
mélyedésében az n. n. macskaasztaloknál, melyek, 
jó szerencse! ha terítve voltak. Különben, lia a 
hölgyek a mellékasztalakhoz is juttotak, ők voltak 
mégis az estély díszei s a diszes föasztalnál  el-
helyeszkedö rendező és a nem reudezö gavallérok 
maradtak azok, kik voltak, ha csak ezúttal any-
nyival nem mutatlak többet, hogy nagyon előzé-
kenyen, figyelmesen,  pontosan tuduak gondoskodni 
— magukról. Minden jó volt, csak az a szerény 
óhajtásunk maradt fenn,  hogy a rendező uraknak 
nem kellet volna olyan hamar, az estély .kezdete 
előtt félórával  előbb asztalhoz ülni. De a mit eb-
ben vesztett az estély, bőven kárpótolva voltunk 
másfelől.  A női hölgyrendezöség, az a sok kedves, 
fürge  alak fáradhalatutlaii  volt az asztalok körül, 
nem is lábakon, hanem szárnyakon hordták szét a 
sültet, tésztát stb. az asztalokhoz. Kiváló dicséret 
illeti azon hölgyeket is, kik a konyhán voltak 
elfoglalva,  élükön a rendező bizottság fáradhatat-
lan nőelnök: Kedves Tainásné, továbbá Nagy Ta-
másné, Vákár Lajosné, Jakab Józsefné,  dr. Tilt-
scher Ed éné stb. úrhölgyek. Minden étel pompás, 
kitűnő izü volt s hozzá még olcsó. Pld. egy adag 
sült, miből három vendéglői porczió is került volna 
csak 25 kr, egy porczió kitűnő jég puding pedig 
csak 4 kr. Kell-e ennél olcsóbb élelmezés! A köz-
vacsorának 11 óra tájban vége szakadt s követ-
kezett a táncz, mely a parkettre szólította a 

fiatalokat,  kik jő kedvvel járták egészen a hajnal 
pirkadásig. Az estélynek nemcsak erkölcsi, hanem 
anyagi sikere is mindenkit kielégíthetett. Elis-
merést és köszönetet érdemelnek még azon családok 
is, melyek a közvacsorához éielueuiiit adományoztak 

— Az Emke háronszékmegyei Osztálya Vl-ik 
s ezeu idényben utolsó kirándulását, szeptember 
18 án, vasárnap, Bárcza—Rozsnyó—Zernyestre 
rendezi. A kirándulók Sepsiszentgyörgyről reggel 
Ü órakor indulnak, a brassói vasútállomásnál 8 
órakor villásreggeliznek. Rozsnyón tanulmányozzák 
a szász népviseletet és megtekintik a ínég jókar-
ban levő Rozsnyó várát, honnan a Barczaságra 
elragadó kilátás nyílik. A Rozsnyón elköltendő 
ebéd után Zornestre rándulnak, a hol Copony Már-
ton-féle  papírgyárat, továbbá a cellulose gyárat 
tekintik meg, majd a Királykö aljában fekvő  Cre-
patura forrásokban  gazdag völgyben tesznek na-
gyobb sétál, hol uzsonna várja a kirándulókat. 
Visszafelé  este hat órakor különvonaton történik 
az utazás. Jelentkezni lehet, személyenként 4 frt 
50 kr lefizetése  melleit Uerecz Gyula titkárnál 
Sepsiszentgyörgyön szeptember 16 áu délig — A 
fenti  összegben úgy az utazás, mint az ellátás 
költségei bennfoglaltatnak.  A Kolozsvár felöl  ér-
kezők a Kolozsvárról szept. 17-én este 8 óra 46 
perczkor induló személyvonatot használhatják. 

— ELADÓ egy teljesen jókarhau levő, alig 
használt szoba- és konyhaboreudezés, mely áll: 
2 sifonerbül,  1 .divánból, 1 kihúzó asztalból (12 
személyre), 1 mii (szekrényből, 1 ágyból, 4 nád-
székből, 3 faszékből,  1 konyhaasztalból és I kony-
haalmáriomból; összesen 1"> drb. lióvebb értesítést 
nyerhetni a kiadóhivatalban. 

-A. I c i s l u t r i í i i i z i á s a 
Szolicn, 1802. s/.qiloinlii'i' 

64 23. 10. 71. II. 

K Ö X r a z n A K Á U fs  1 1 * A l t . 
Néhány szó a méhekröl és méMakokról. 

II. 
Van néha a családban ál-anya is, mely 

nem egyéb, mint egy jól kilcjlódött dolgozó 
méh. mely ha a csalad huzamosabb ideig anya 
nélkül van, viseli az anya szerepét cs petézik. 
Az ilvcn petékből azonban csak hcrcméhck 
fejlödnek  még dolgozó sejtekben is és a család 
elpusztul. Az ál-anyát a többi dolgozóktól meg-
különböztetni nem Ich. t. Jelenléte onnan is-
merhető fel,  lia mar 3—4 hét öia működik, 
hogy a dolgozó sejtekben is púpos here köl-
téseket találunk. Petéit rendetlenül szétszórtan 
rakja le a sejtekre s egy sejtbe 2— 3-nt is rak. 
Az ilyen családon segíteni sokkal nehezebb do-
log, mint az anyátlan családon, mert cz a ren-
des termékeny anyát nem logadja cl mindaddig, 
mig az alanya a kaptárban van. S miután a 
többitől megkülönböztetni nem lehet — az 
ilyen családdal ugy bánunk cl, hogy egy a mé-
hestől távol eső helyen kiseperjük az egész csa-
ládot, azután a kaptárt építményével cgyüt 
visszatesszük a helyére. A dolgozó méhek he-
lyükre mind visszamennek az alanya pedig mi-
utin nem járt künn. nem talál vissza helyére. 
Azután 3 nap múlva rendes anyával látjuk cl 
a családot, vagy pedig ha már nagyon gyenge 
volt, helyérc egy másik gyenge kaptárt teszünk 
a méhek abba lógnak visszarepülni. 

2. A hcrcméhck, melyek rajzás előtt 3 —4 
héttel jelennek meg a kaptárban, és a rajzási 
idő leteltével a dolgozó méhek elpusztíttatnak. 
Egyedüli feladatuk  az anya megtermékenyíté-
sében áll, azonban önkénytelenül is a családnak 
segítségére vannak, amennyiben a költést me-
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legitik. — Sokkal több azonban a kár, me-
lyet a családnak az által okoznak, hogy igen 
sok mézet fogyasztanak  el. Az anya megtermé-
kenyitesére egy here szükséges, azonban a dol-
gozók előrelátásból ezercket nevelnek, hogy az 
anya kírepülcse alkalmával mindig találjon a 
a levegőben herét, mely öt megtermékenyítse. 

A heréknek nagyobb mértekbeni elszapo-
rodását keretes kaptároknál a műlépek segít-
ségével igen könnyen megakadályozhatjuk. Ha 
pedig ezt előre nem tettiik, akkor rajzás után 
kell a dolgozóknak segítségére lennünk a he-
réknek alkalmas eszközökkel való kilogdosása 
által. A here a lerakott petékből 24 nap alatt 
íejlődik ki és ezután 3 napra röpkepes les/.. 

3. A dolgozó vagy munkás méhek a dol-
gozó sejtekbe rakott termékeny petekbűi 21 
nap alatt kelnek ki. A fiatalabbak  benn a kap-
tárban belső munkát végeznek, az idősebbek 
pedig kívülről hordanak mézet, virágport, vi-
zet stb. s védik a kaptárt a rablók támadásai 
ellen. A dolgozó méhek számától függ  a csalJ J 
erőssége. A dolgozók mint termékeny peték-
ből kelt egyedek, mind nőneműek s képesek 
peterakásra; de az általuk rakott petékből csak 
here méhek lesznek, miután ők mentermeke-
nyitve nincsenek. A dolgozómehek nyáron igen 
rövid életűek, mert agyon dolgozzák magukat 
s nagyrészük künn a mezőn munkában vész cl. 
Az őszszel telire eltett méhek rendes körülmé-
nyek között a tavaszt megérik, ha jól lettek 
beteleltetve, de tuvaszszal kiröpülés után a mun-
kában elpusztulnak s éppen ezért van az, hogy 
daczára annak, miszerint az anya nyáron át 
folyton  szaporit, — még sem népesedik túl a 
család. 

Jlomáii  Islnín. 

Krteaiiö. 
Nyilvános számadás. 

A csikmegyei egyetemi hallgatók állal 180 '. augusz-
tus 27-én a remetei liízkáiosiillak javára rendezett estcly 
bevétele: i'43 fit  ; kiadása kii/pniilban : tő'.i fii  'J2 kr.a vilié-
ken: 19 frt  7 kr; jövedelem tehát: (II trt 1 kr ; iilób.i oe-
jiilt jegyek árából: 7 frt;  összes tiszta jövedelem 71 fit 
1 krajezár. 

Fcliilfizcttek  : Mikó liálint főispán  17 frt:  Gyárfás 
László 7 frt  50 kr; Horszéky Soma :i frt;  K. I'aál István, 
Balásy Lajos, Lázár Gyula, Szenlpélery János. I.uisrli .Már-
ton és neje, Mátlié l'éier 2-1 Irt; Csíki Kálmán, Lázár 
Menyhért 2 frt  50 - 2 50 krt; Ferenrzy Károly, KoroiU Mi-
hály, Huatig József,  özv. Laurenczi Jánosné, Ferenczy Lajos, 
Konifeld  Jánosné, Simon Ilalázs, Kedves Tainásné, Kopacz An-
tal, .Sáska Kajláimé, ,lr. l-'ej'T Húviil, llcuedck (iyörgy. Knncz 
Kornél, Ilochschild Lajos, Lázár Zakariásné. Giacoumzzi 
Baptistné, Eránosz IJogilán, Kránnsz Miklós, Székely Károly, 
Szász Ignácz. Köllű Ig.iúcz, l'élcr Lajos. Lázár Antal, dr. 
Szentpétery Kristóf,  Zichard Frigyes, llnrján István, Popp 
Klic, Ilideg István, liotli Ferencz, Ilalázs Ferencz, dr. Szini 
Jánosné, Ferencz András, Csergő Sándor, Ferencz Tamás, 
Ferencz István, Deer Venezel, Lázár János, I.ázár Lukács, 
Blága Imre, Krisztián Antal, l'nnáczy Yertán. Jái osy György, 
Tiltscher Ede, Ferencz Mihály, Ferencz József,  L'/.imbalmos 
István, Czímbalmos Lajos, Ferencz Zsigmond, Angi István, 
Bartalis Ferencz, Ferencz Iguácz, Fodor Alajos, Kéinenes 
Sándor, Szekula Imre, Olajos Farkas, Dcndyuk líudolf.  Nagy 
Tamás, ifj.  Geringer Ferencz, lmets János. Fiilöp Sándor, 
Balázs Gergely, Koth testvérek, Z'inura Dániel, Hadnagy 
Mibály, Jakabfy  U. Miklós, Székely András, Kiis Antul, dr 
Török János, Lőrincz Vilmosné, Benedek Ferencz, I'nskás 
Alajos, Finta Mariska. Simon Gergely, llenkő Pál, Csergő 
Gyula, Balló János, Koucsag Ferencz, lakó János. Folian 
Miklós, Demeter Imre, Uajkó Péter, Szereday Ferencz, 
Márczy Béla, dr. Fiilöp Sándor, Lászlófy  ISéla, Kotró Már-
ton, Pál Gábor 1—1 frt;  Telmann Gyula 00 krt; Ávéd 
János, l'ap Domokos, Györgyjakab Márton 50-50 krt ; 
l'otovszky Pál 40 krt. 

Fogadják a nemeaszivii teliilfizetök  és az estélyen 
közreműködők e helyen is bálás köszönetét a csikmegyei 
egyetemi hallgatóknak. 

Szerkesztői -üzenetek. 
— H J. urak. Már iileje lenne a hosszas szünidőt 

megszakítani. Szives igéretét  régóta hirjuk, de az ígéret kö-
vetkezményeihez hosszas ideje nein volt szerencsénk ; de biz-
tat a remény, hogy legközelebb talán lesz. Különben szives 
üdvözlet. 

— X.-nek helyben. Kégi história az már, még talán a 
pletykázó kompániák is napirendre tértek felelte.  Különben 
is bárkinek személyes passzióihoz, bármilyen pikánsak is azok, 
nem szokott közünk lenni. Ilaaz öli állal meglehetős leplezel len-
séggcl Írásba foglalt  é j j e l i k a l a n d o k a kiiziigy rovására 
esuek, tessék az illetékes liató-ágboz fordulni,  az majd se-
gít a dolgon. Egyébiránt az ön által beküldött czikket már 
csak ezért sem adhatjuk közre, mivel becses személyéi a név-
telenség rejtélyes fágyolába  Diirkolla s igy az ön tárgyilagos-
ságához sok kétség fér. 

Sz. 2710-1892. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy gyergyó-
remetei idős Mélik István végrehajtatónak özvegy 
Kozma Antalné s társai gyergyóremetei lakosok 

végrehajtást szenvedők elleni 93 frt  87 kr. töke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi királyi járásbíróság) területén levő Gyergyö-
Reinete község határán fekvő  a gyergyóremetei 
277. sz. tjkvben 1. rendszám 6(i7 3, 720, 722/a, 
722/b. hrsz. alatt foglalt  ingatlanból a kiskorú 
Kozma Ágnes, Albert és Pétert illető egyötöd-
részre 47 frt,  a 2. rdsz. U74/,. krszámra egészen 
160 frt,  a 3. rdsz. 3207. hrszra 19 frt,  a 4. rdsz. 
3211. hrszra 31 frt,  az 5. rdsz. 5289. hrszra 33 
frt,  a 6. rdsz. 5502. hrszra 5 frt,  a 7. rdsz. 7433. 
hrszra Ifi  frt,  a 8. rdsz. 7474. hrszra 11 frt;  a 
9. rdsz. 764(5/.,. hrszra 23 frt,  a 10. rdsz. 7(575/,. 
hrszra 9 frt,  a 11. rdsz. 8870. hrszra 5 frt,  a 
12. rdsz. 8174. hrszra 12 frt,  a 13. rdsz. 84n3. 
hrszra 3 frt,  a 14. rdsz. 80O9 3. hrszra 4 frt,  a 
15. rdsz. 9888. hrszra 29 frt,  a 10. nlsz. 10913. 
hrszra 17 frt,  a 18. rdsz. 17015—17017 hrszra 
1(5 frt,  a 19. rdsz. l'.»094 ,, 19095/,,. hrszra S frt, 
a 20. rdsz. 2129(1 j. hrszra 12 frt,  a 21. nlszám 
21393. hrszra 12 t'rt, a 22. rdsz. 21lil7. hrszra 
10 frt,  a 23. rdsz. 21720/,. hrszra 10 fit,  a 24. 
rdsz. 22307. hrszra 25 frt.  a 25. rdszám 23979. 
hrsztól 23981. hrszra 21 fit,  a 20. rdsz. 215918. 
hrszra 10 frt,  a 27. rdsz. 2092(1/, hrszra 14 frt, 
a SS. rdsz. 26927, 26928, hrszra 114 Irt, a 29. 
rdsz. 27949. hrszra 33 Irt, a 30. rdsz. 2S492/a. 
hrszra 12 IVt, a 31. rdsz. 2SS92 ,. hrszra 8 frt, 
a 32. rdsz. 29082',. hrszra 20 frt.  a 33. rdszám 
2908f.  hrszra 3(> Irt, a :>."> rdsz. 2083' . hrszra 
az árveréskor megállapítandó kikiáltási árban; — 
a 681. sz. tjkvben 1. nlsz. 1712 — 1711. hrszra 
130 frt;  — a 720. számit l.ljkvben 1. rendszám 
2125—2127. hrszra ln.3 l'rt. a 2. rdsz. 5290, 5291. 
hrszra 32 frt,  a 3. nlsz. 23 ISS — 23495. hrszra 
loO frt;  — az 1 o.'!I. sz. tikvben I. nlsz. 5131. 
hrszra 9 frt,  a 2. rd»z. ftliiS  ,. hrszra 3 l'rt, a 
3. rdsz. fi.Vin-töl  8592. hrszra 1 frt,  a 4. rdsz. 
11 Siló, 11806. hrszra 58 frt.  a 7. rdsz. 19302 — 
19305. hrszra 22 frt,  a 8. rdsz. 2(5940 -2(5945. 
hrszból Kozma Ágnes. Albert és Pétert, illető 1 ,0-
ed részre 21 frt  öo kr, és a 9. rdsz. 297 10, 29712. 
hrszra egészen 0 frtban  ('zennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést, elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelöli, ingatlanok az 1892. évi októ-
ber hó 7-ik napján délelőtti 9 órakor (iyergyö-
Ueinete községházánál megiártandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fogunk. 

Árverezni szándékozók tallóznak az ingat-
lanok becsárának li>"'„-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi 1A. tcz. 42. £ ában jelzett árfolyam-
mal számitolt és az 188 i. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kell, igazságügyminiszteri rendelet 
8. jj ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
tcz. 170. ij-a értelmében a bánatpénznek a biróság-
nál elölpges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt, ál szolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi aug. 
hó 5-ik napján. 

A gyergyószentniiklósi kiv. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

K ö l l ö I g n á c z , 
kir. aljbiró. 

"W 

^ i e s n c L O s r E d e 
Nz . -ndvar l i f . l j  i g é p r a k l á r á b a n 
rendelkezésre áll 2 készlet szalinnrázóval 

ellátott, 2 lóerejü 

c s é p l ő g é p . 
Ezek bárki által az alábbi jutányos teltéte-
lek mellett azonnal átvehetők, még pedig 
tekintettel az idő eló'hal adottságára, leszállí-
tott. áron, 3 évi törlesztésre. — A részletek 
évenként cséplés után fizetendők  ; azonban 
100 frt  előleget az átvételnél kell lefizetni. 

PPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO 
Ny. Györgyjakab M. Csíkszereda, 1892. 

H 1 B D E T M É H Y . 
A nmélt. m. kir. földinivelésíigyi  mi-

nisztérium ez évi 2(5,217. számú engedélye 
folytán  :i Csik-Szentimre község „Medgyes" 
erdő részéből G204. tümköbméter haszon-
fenyőfa  nyílt árverésen Csikszentimre köz-
ségházánál 1802- szeptember hő 26-án 
d. e. 8 órakor a legtöbbet Ígérőnek eladatik. 

Kikiáltási ár: 4728 frt  60 kr. 
Az árverezési feltételek  Csikszentimre 

községházánál hivatalos órákban betekinthe-
tők. Zárt ajánlatok is 10 százalék bánat-
pénz befektetésévid  elfogadtatnak. 
(1—2) A község-clőljáróság. 

Csik-Szentimre, IS!)2. Szeptember 8. 
Miklós Pál. Sándor Gergely, 

h. kör jző. biró. 

A LEGÚJABB IS LEGCLCSCBB 
POLITIKAI ES KÜ/GAZDASÁGI NAPILAP A 

Magyar Újság. 
Laptulajdonos: 

Dr. FENYVESSY FERENC orsz. Képviselő. 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

1 hóra 1 Irt, '/» évre 3 frt,  1
 a évre 6 frt, 

1 évre 12 írt. 
Egy szám ára 3 kr.  cidi'km  4 kr. 

A „Magyar Újság ' kiadóhivatala egész éves 
és féleves  előfizetőinek  azt az állandó ked-
vezményt nyújtja, hogy a „Magyar Újság" 
VALAMENNYI SORSJEGYEIRE 

melyek Magyarország és Ausztria összes, 
törvényesen engedélyezett sorsjegyeinek két 

csoportjából állanak 
és a magyar leszámítoló és pénzváltó bank-
nál leiétbe helyeztettek, játszanak és éven-

ként és csoportonként 65, 
tehát 130 húzásban részesülnek s csoporton-

ként 3 és ' ,, tehát összesen 
7 millió nyereményre játszanak. 

A „MAGVAK IJSÁC" rendesen 10 oldalnyi 
terjedelemben, de gyakran -.0—-J4 oldalon jelenik meg, 
és a rendes gazdag rovatokon kivül állandóan két ve-
zérczikkel, két lárcza és isiiieretlerjeszlö czikkel és 
I s é t feitű.n.ő  r e g é n y t feözöl, 

niílyek közül az 1 , éves előlizelők 1 kötetet, a '/« 
éves clőtizelők kölelel és az egész, éves előfizetők  4 

kötelet kapnak, niinián a lapban közölt regények 
külön kötet alakjában is megjelennek. 
Mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a 

„2wE-A.C3--5r.A_:R XJJS-Á.O-" 
kiadóhivatala, 

(1—4) Budipest IV. &:4nitos-otcza L 


