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Távol vidékek lakói, kik csak holmi 
jóindulatu hírlapi czikkekből ismerik a mi 
vidékünk társadalmi nyomorúságát s kik 
küzben-küzben olvasnak egy-egy lelkes 
feljajdulást  a székely kivándorlásról s más 
hasonló nyomoruságokról, azt hiszik, hogy 
nálunk valóságos gyöngyéletük van a cse-
lédet tartó gazdáknak, hivatalnokoknak s 
egyáltalán azoknak, kik rá vannak utalva 
— hogy ne mondjam kényszerülve — 
arra, hogy cselédet tartsanak. Akárhány-
szor elő is fordul,  hogy egy-egy távol 
lakó ismerősünk levélben keres fel,  hogy 
neki egy kocsist, egy szakácsnét vagy 
más rendű és rangú cselédet küldjünk 
azokból az olcsókból, melyek nálunk ta-
lálhatók. 

Ezen megkeresésekre rendesen az a 
válaszunk, hogy sajnos, de mi is épen 
azon hajóban evezünk, hogy magunk szá-
mára is vagy épen nem, vagy vajmi nagy 
bajjal tudjuk beállítani a szükséges sze-
mélyzetet, bár a bért sokkal magasabban 
fizetjük,  mint az az ajánlat, melyet isme-
rősünk velünk közöl. 

A helyzetnek ezen voltát szocziális 
oldalról tekintve, elég kedvezőnek mond-
hatjuk, mert nálunk legkisebb ok sem 
foroghat  fenn  ilyen irányú elégedetlen-
ségre ; mert ha elégedetlenségről lehet 
szó, az nálunk nem a munkás osztály ré-
széről, hanem épen megfordítva  a munka-
adó, a gazda, a cselédtartó részéről fo-
roghat fenn.  De mert társadalmunk ezen 
része sem ezelőtt nem mutatott, sem ez-
után nem fog  mutatni hajlandóságot elé-
gedetlen kitörésekre, teljesen nyugodtak 
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Irta: Tewrewk István. 
Ma már nincsenek kisleányok, Ha a modern 

mamát az a bizonyos gólya babával megajándékozza: 
a kérdésre: fiu-e  vagy lány ? a mama boldogan 
suttogja: „kisasszony". Séták alkalmával gyakran 
ballhatjuk a kiáltást: Kisasszony, kisasszony, az 
istenért hova szalad?! Kisasszony, csak nem fog 
leheverni a fiibe  ? ! Kisasszony ugyan ki látta már 
azt, hogy egy kisasszony kavicsokkal hajigál ? ! A 
hangra ráösmerünk, a nevelőnói hang ez, de hol az 
a vállalkozó kisasszony ? . Végre előkerül ugrálva 
egy hatesztendős lányka. A nevelőnő megfogja  karját, 
a lassú sétára kényszeríti őt, a hogy illó egy kis-
asszonyhoz. 

8 te szerencsétlen halandó, ki nem is sejted, 
hogy már nincsenek kislányok, a 12 éves Birikével 
szemben megengeded magadnak a tréfás  kérdést: 
Mondja csak — Birike, mi maga : lány-e vagy fiu  ? 

Birike dühösen elpirul s a szemed közé 
röpiti: 

Se lány, se fiu,  én — nagysád vagyok. Érti? 
Oh ön lovagiatlan! Meg is mondom 
Kinek mondja meg és mit? Ejh, hát Károly-

nak : a hatodosztályos gimnázistának, a ki oly szépen 
oly szerelmesen mondogatja: „Boriska nagysád, szép 
mint a tavasz, de ön még sokkal szebb! És való-
ban csak kicsibe múlik, csak épp azon, hogy Károly 
még gimnázista, tehát kicsapnák az intézetből, ha 
párbajoznék, különben még haláltosztó fegyverével 
állnál szemközt, oh te jámbor, a ki nem tudod, 
hogy ma már nincsenek kislányok. 

Ilyen előzmények után 14 éves lányra ugy 

lehetünk s a magunk vigasztalására leg-
alább panaszkodhatunk. 

Ezen panaszaink között rá kell mu-
tatnunk egyre különösen s fel  kell hivjuk 
rá közigazgatásunk éber figyelmét  is. 

Néhány év óta lehet tapasztalni, de 
mostanság — különösen mióta a vasúti 
munkálatok megkezdése örökös várakozás 
tárgya — mindennapi fogás  lett az éves 
cselédeknél is, hogy ha valami hamis fur-
fangokkal,  sokszor szánakozást keltő ku-
nyorálásokkal, bérök kijáró részét kezükbe 
kaphatják, azonnal bucsut vesznek a kapu 
félfától  s a gazdát — legtöbbnyire éjjel 
— egyszerűen ott hagyják, a ki másnap 
reggel bottal ütheti a nyomukat. Ilyenkor 
a gazda, ha a törvény alapjára helyezke-
dik, panaszt tesz a hatóságnak, mely idő 
multával vissza állítja a szökevényt, a ki 
a visszaállás éjjelén megint csak elébb 
áll s más nap kezdődhetik az eljárás új-
ból. Ha kedve van a gazdának, ezt ismé-
telgetheti egész addig, inig az esztendő 
letelik, sőt az is megesik közben, hogy 
az illető szökevény egy néhány napot — 
a gazda költségén — a fogházban  is tölt-
het, sőt e közben â  gazdának egy né-
hányszor még tárgyalásra is kell eljárni, 
de azért cselédje nem lesz. 

Van nálunk eset arra is, hogy egyik 
gazda évközben elcs?lo<ratja a másik cse-
lédjét. Egyiktől elszökik a cseléd s a má-
sikhoz áll szolgálatba. Ha az előbbi gazda 
panaszt tesz, az utóbbi azzal védekezik, 
liogy ő csak napszámosnak fogadta  fel  az 
elszököttet s ezzel menekül a büntetés 
elöl, mert minden hatósági közeg nem 
igen firtatja  a bizonyítékokat. 

Van eset nálunk arra is, hogy az el-
szökött cselédnek egy-két forint  bére benn 

kell tekintenünk, mint a ki már elvárja tüliink, hogy 
őt komolyan vegyük. Semmi tréfa  ! Semmi gyere-
keskedés I Csak tessék komolyam udvarolni és minden 
évvel komolyabban. Annyira, hogy mire 18 éves 
láuyhoz jutunk : azzal már más, mint nősiilési szán-
dékból nem is beszélhetünk. Mert nincsenek ma már 
gyerekek, az élet komoly, nagyon komoly ! Egyszer 
egy nyolcz éves lánykát az ölembe akartam ültetni. 
Szavamra mondom csak nyolcz éve.; volt. Anyja 
észrevette s indignálva szólt: de mit gondol ? Krzsi 
már nem kislány! S a kis pisze Krzsi ajk-
bigyesztve végig nézett engem neveletlenségemért. 
S talán nem is túlzás, ha ugy vélem, hegy mire 
távoztam: Erzsike a vele egykori szoinszédbeli 
Arankához sietett s izgatottan újságolta neki : 

Képzeld: ma csak negyedórával ezelőtt egy 
fiatal  ember az ölébe akart ültetni engem — a 
mama előtt. Aranka csodálkozott. 

— Ah ! Csak nem akar téged nőül venni ? 
Cseppet sem csodálatos, hogy az emberiség 

„erőscbb"-nek nevezett fele  többek között a lány-
neveléssel nincs megelégedve. S szerinte nem is 
az a hiba, hogy nem nevelik a lányokat, de az, 
hogy nagyon is nevelik. Az a túlságos igyekezet, 
hogy a lány minél többet tudjon, azt eredményezi, 
hogy azt is megtudja idő előtt, a mit nem kellene 
tudnia. Mindez természetesen csakis a „modern 
lányokra" vonatkozik, kikről mondják, jhogy ők ké-
pezik a túlnyomó többséget. 

Szegény lányok ! Hátuk mögött mennyi gán-
csolás hangzik el, hogyan szedegetik szét a bimbó 
szirmait, hogy végül is ne maradjon meg belőle 
más, csak a tóve. De hibások-e ók ? A virág ugy 
fejlődik,  a hogyan ápolják s ne vihart zúdítsatok 
rá, hogy javuljon, hanem napsugarat küldjetek szir-
maira, hogy kinyíljék gyönyörködtetőeu. i 

maradván, fél  esztendő mulva a hatóság-
nál bepöröli volt gazdáját ezen bér meg-
fizetéseért.  A gazda hiába adja fel  azon 
hátramaradás miatt okozott kárát, melyet 
az elszökött cseléd az elszökésével oko-
zott (napszámos tartás stb.), mert az figye-
lembe nem vétetik, hanem az elszökéskor 
bennmaradt bér-hátrálék megfizetésére  a 
gazda köteleztetik. 

Arra nem is akarok kiterjeszkedni, 
hogy az év elején és évközben való cse-
lédváltozásoknál a törvény által kívánt 
elbocsátó bizonyítványok használása ná-
lunk nem is szokásos. A cseléd év ele-
jén és évközben ugy változtatja helyét, 
a hogy neki tetszik. Szolgálatközben pe-
dig ugy töri, rontja és rongálja a rábízott 
tárgyakat és eszközöket, a hogy neki jól 
esik; mert ilyen helyzetben ugy el van 
kényeztetve, hogy a gazda kell hogy az 
ö kedvében járjon, de nem megfordítva 
s olyan gazda, a ki az okozott károkat, 
vagy azoknak bár egy részét megakarná 
téríttetni, talán hetediziglen sem jutna 
cselédhez. 

Folytathatnók ezeket a mizériákat vé-
ges végtelen, (le nem az a czélunk, hogy 
siralmas jereiniádokat énekeljünk ezen va-
lóban nehéz helyzet felett.  Czélunk egy-
szerűen csak az, hogy közigazgatási ha-
tóságaink mindazon közegeit, kik ea»n 
ügygyei foglalkoznak,  arra kérjük, hogy 
a különben is elég humánus törvénynek 
szigorú alkalmazása közben, a cselédtar-
tók érdekére is minél nagyobb figyelmet 
fordítsanak,  mert maholnap teljesen tart-
hatatlan szokások honosulnak meg, mi 
miatt ugy meglazul a fegyelem  és elfajul-
nak az állapotok, hogy azután vasma-
rokkal sem lehet azokon segíteni. 

„A modern lányok "-at nem csak a nevelés 
rontja, de még inkább rontják a modern fiatal 
emberek is. 

E fiatalság  nagyrésze előtt egyáltalán ösine-
retlen az a gyöngédség, melylyel a nőt, s igy a 
lányt is illetni tudják, hiányzik náluk a modornak, 
társalgásnak az a finomsága,  melynek hatása alatt 
a nő szellemi bája kifejlődhetnek  : rendszerint közön-
séges a viseletük a nőkkel szemben, konfidensek 
s a lányok arra ébrodnek, hogy nekik is ilye-
neknek kell lenniük, hogy tessenek. Mert a nő 
tulajdonságai között nem utolsó az, hogy tetszeni 
kiván. Erénye ez, hiszen hivatása, hogy a férfi 
életét minél kellemesebbé varázsolja. 

De mit tapasztal, ha a világnak bemutatják? 
Eeyre-másra hallja, hogy a fiatal  emberek nem 

szerelmet keresnek, hanem pártit. S előbb-utóbb 
ő is kész a inaga okoskodásával: Am jó! En sem 
keresek szerelmet hanem csupán férjet.  Legyek 
csak asszony ! 

De azért a modern lányok sem olyan rosszak, 
mint n minőknek látszanak. A mit sokan rosszaság-
nak vélnek : csak cuutalanság s a modern lányhöl 
is válhatik jó feleség,  csak a férj  tudja a módját : 
hogy kell bánni az asszonykával. 

Az igazi modern lányt ez a mondása jellemzi 
legjobban: Ah ha férfi  lehetnék! 

Világos tehát, hogy a férfiakkal  nincs meg-
elégedve. Majd megmutatná ö, milyenek kell lenni 
a férfiúnak,  annak a férfiúnak,  kiről csak álmodik s 
a kit az életben nem talál. 

Legyen bátor és okos. Merész, de azért ud-
varias a nőkkel szemben s hódítson meg miiuleu 
leányt. Hát van-e ennél szebb hivatás. Szeretni 
és mindég szeretni. Imádni a nőket, De, ha 
mint lány megleli a férfi  ideálját: némi konczesz-
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A fizetési  meghagyások reformja. 
Nem szakczikket, hanem ismertetést akarunk 

adni e sorokban. Röviden ezen újításról, a fizetési 
meghagyásokról akarunk ismertetést adni. 

Ennek a törvénynek a czélja, hogy az eljá-
rás a lehetőségig e g y s z e r ű l e g y e n , vagyis 
hogy a t i s z t a , h a t á r o z o t t k ö v e t e l é s e k 
a legkönnyebb módon és eszközökkel érvényesít-
hetők legyenek. 

Az uj törvény szerint fizetési  meghagyás ut-
ján érvényesíthetők 500 frtot  ineg nem haladó 
pénzösszeg (vagy érték) fizetésére.  A meghagyások 
kibocsátása az illetékes járásbíróságok hatáskörébe 
tartozik. Fizetési meghagyás kibocsátását írás 
belileg kell az illetőnek vagy megbízottjának kér-
nie. Ha a kérvényt maga nyújtja be, sajátkezüleg 
irja alá és két tanúval előttemezi. 

Erre az illetékes járásbíróság a fizetési  meg-
hagyást kibocsájtja, melyben az adóst vagy adó-
sokat az adósság 15 nap alatt való kiegyenlítésére 
hivja fel.  Ha a 15 nap letelte után az illető tar-
tozását ki nem egyenlíti, ellene végrehajtás kér-
hető. 

Az adós azonban a fizetési  meghagyásnak 
ellent mondhat. Ellentmondását Írásban vagy szó-
ban bejelenti vagy a kézbesítési ív hátára is rá-

jegyezheti. Ellentmondás esetén a bíróság tárgya-
lást tüz ki. Ha ellentmondás nem történt, akkor 
15 nap múlva a kielégítési végrehajtásnak jött el 
az ideje. Ekkor a követelés csupán 30 napig biz-
tosíttatik, mert az ellentmondásra az illetőnek 
még annyi ideje van. Ebből látható, hogy a fize-
tési meghagyások csak azon követelések behajtására 
alkalmasak, a melyek nem vitásak. Ez a törvény 
a hitelező javára készült, mert eddig a hitelezőnek, 
akármily világos volt követelése, a késedelmező 
ellen keresetet kelletett indítania. Megkíméltetik 
az adós is az utánjárástól és perköltségektől, ma-
kacsság i esetek nem lesznek, az ügykereső felek 
olcsóbban érik el igazaikat. A törvény az ellent-
mondással a jogtalan követelések ellen védi meg 
a keresetbe vont égyént, a járatlanabb, tanulatla-
nabb emberekkel szemben visszaélések nem lehet-
nek. A kézbesítő az irni és olvasni nem tudóknak 
köteles a meghagyás dolgát megmagyarázni; de 
még ha ellentmondással nem is élne, joga van 
perét újítani. Ez az okos, jó törvény már alkal-
mazásban van, 

P O L I T I K A I 9 I O Z G A L H 1 K -
A képviselőházból. A képviselőház ülé-

seit a húsvéti ünnepek után ápríl hó 20-án kezdte 
meg. Ezen á ó'apon Szilágyi Dezső* elnöklete Alatt 

sziókat nemcsak, hogy .megtesz, de meg is kiváu. 
T. i. legyen bátor és udvarias és szeressen, de ne 
szétessen minden a nót, hanem csak egyet, öt t. i. 
csak magát a lányt ; Vegye nüiil és szeresse mind 
végig. Mert a házas életben minden csak attól függ, 
hogy kik lesznek egymáséi. Nem is értem : mit 
okoskodnak az emberek, mikor az igaz szerelem a 
legnagyobb és legboldogitóbb boldogság. 

A modern lányoknak éles a megfigyelésük  és 
túljárnak a fiatal  emberek eszén. S ha a fiatal  em-
berek nincsenek a lányokkal megelégedve : a lányok 
se tartják óket valami tökéles lényeknek. Kritikájuk 
csípős s nem egy hiu ifjúnak  fájna,  ha hallaná. 

Lulu már kopaszodik, Józsi oly unottan jár, 
mint egy blazírt gróf,  Uyula meg oly unottan jár, 
mintha gombostükre lépdelne. Károly a diplomájával 
henczeg, a mije nincs és sok adósságáról hallgat, a 
mije van. Dezső inoniklit visel s azt hiszi, hosy el-
lenállhatatlan, pedig csak majom. Guszti rikító nyak-
kendőt visel, de e mellett buta, mint az éjszaka. 
Béla selypit mint egy öreg zongoratanitónő, Muki 
pedig egyre mosolyog, mintegy ötven éves naiva. 

A modern Margit igy szól a leányokhoz, mi-
kor egymás mellett vannak. 

Ah, leányok szép az élet. Csak az a haj 
csak az a baj gyerekek, hogy a fiatal  emberek kér-
nek minket feleségül  s nem mi kérjük óket férjül. 
Ah, ha választani lehetne ! Mert a modern lány is, 
bármilyen kitanultnak higyjék is, minden házasság 
között a szerelmi házasságot szeretné legjobban. 

Költészettel vegyétek körül a lányokat és ud-
varias hódolattal, inelylyel igy az egész gyöngébb 
nemnek adóztak. Mert asszonyok lesznek a lányok-
ból és lányok voltak az asszonyok. Asszonyból soha 
se lehet leány, igaz ! de ue adja Isten, hogy csak 
egy leányból is ne váljék asszony. 

félórás  gyűlést tartott, melynek tárgyait jobb ré-
szint elnöki jelentések képezték. Először jelentette, 
hogy gr. Zichy Jenő, ki a magyarok őshazájának 
felfedezése  végett hosszabb útra iudul, öt hónapi 
szabadságot kér, melyet a ház meg is adott neki. 
Ugyanekkor jelentette be a K o s s u t h Ferencz 
mandátumát, kit Tapolczán választottak ineg kép-
viselőnek. L u k á c s miniszter egy törvényjavas-
latot, B e s s e n y e i Ferencz a közoktatásügyi, 
V e s z t e r Imre pedig az igazságügyi bizottság je-
lentését nyújtotta be a vallás szabad gyakorlatá-
ról szóló törvényjavaslat dolgában. Ápríl hó 26-án 
a zsidó vallás reczepcziójáról szóló javaslatot vet-
ték tárgyalás,alá. Csak egyetlen hang emelkedett 
a reczepczió ellen a V a j a i István ajkairól, ki 
dogmatikus szempontból ellenezte azt, s igy most 
már harmadszor fogadtatott  el a zsidó vallás egyen-
jogositása a képviselőház által Ez ülésen megle 
petést keltett S z a p á r y gr. indítványa, ki a 
javaslatot azon czélból, hogy az általános vallás-
szabadságról szóló javaslatba iktassák be, a bi-
zottsághoz vissza kívánta utasítani. Indítványát 
azzal indokolta, hogy igy a főrendiház  hozzájárulna 
a javaslathoz és az egyházpolitikai törvényhozás 
befejezhető  lenne. Többek hozzászólása után a ház 
a S z a p á r y indítványát mellőzte és Wlassics 
miniszterét fogadta  el, mely szerint a ház a ja-
vaslatot teljes szövegében fentartja  és alkotmányos 
tárgyalás és szíves hozzájárulás czéljából a főren-
diházhoz visszaterjeszti. A 26-íki és 27-iki ülések-
ben az elnöki jelentések után a vallás szabad gya-
korlásáról szóló javaslatot vitatták meg. Az elő-
dök jelentései után, kik a javaslatok teljes szöve-
gében való elfogadását  ajánlják, S z a p á r y Gyula 
terjesztette elő ismét indítványát arra nézve, hogy 
a telekezetnélküliség hagyassék ki. A javaslat mel-
lett. C s á k y Albin gróf  mondott egy gyönyörű 
beszédet, melyet a ház minden oldalról a legfeszül-
tebb figyelemmel  hallgatott. A két napi vitatkoza-
zás után — melyben az összes pártok részéről 
történt felszólalás  — a javaslatot teljes szövegé-
ben elfogadták  s hozzárulás végett átküldik a fő-
rendiházhoz. A 27-iki ii!és végén a kormányt 4 
interpelláczíóval támadták meg, — melyek közül 
M o l n á r József  vármegyénk központi kerületének 
képviselője az osztrák-magyar bank szabadalmá-
nak meghosszabbítására, a M e s z 1 é n y és A p p o-
n y i grófé  i>edig a.w. fcíf.  udvartartásra vonatkozik. 

T A^íí U G 1 

A csíkmegyeí tanítótestület csíki járásköre 
1895. május hó 4-én C'sik-Szeredában az elemi 
népiskolánál gyűlést'tart; melyre a kör tagjait és 
a tanügy iránt érdeklődőket van szerencsénk tisz-
telettel meghívni. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A helybeli tantestület tagjainak gyakorlati 

tanítása. 
~2. Elnöki megnyitó-beszéd. 

" 3. \A mult ülés -jegyzőkönyvének felolvasása 
és hitelesítése. 

4. A gyakorlati: tanítások megbirálása. 
5. A kiküldött bizottság jelentése az alap-

szabály tervezetéröL 
(i. Lakatos Mihály né felolvasása. 
7. Búzás János szavalata. 
8. Igazolások. 
9. Indítványok. 
10. A jövő gyűlés helyének és idejének meg-

állapítása. 
D. e. 8 órakor a tanítások megkezdetnek a 

gyűlés pedig 10 órakor veszi kezdetét. 
Csík-Szeredán, 1895. április hó 25-én. 

Lakatos  Mihály,  László Péter, 
elnök. jegyző. 

Tisztelettel felkérjük  lapunk 
olvasói közül azokat, kik az elő-
fizetési  dijjal hátralékban van-
nak, hogy a hátralékokat bekül-
deni, úgyszintén azokat is, kik-
nek előfizetésük  lejárt, hogy azt 
megujitani sziveskedjenek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tisztelgés. A kászon-alcsiki róm. kath 

tanító-egyesület nevében annak hét tagból álló 
küldöttsége B a k a József  köri elnök vezetése mel-
lett f.  hó 28-án búcsúzott el Éltes Elek közsze-
retetben álló volt tanfelügyelőtől,  ugyancsak akkor 
tisztelgett Cíikvármegye újonnan kinevezett kir. 
tanfelügyelőjénél:  Szabó Géza urnái is. A tanitík 
küldöttsége mindkét helyen szíves fogadtatásra 
talált, ugy, hogy a tisztelgők a jövő iránti legjobb 
remények közt távoztak. 

— Az épülő és szépülő Csik-Szereda. 
Vái osunk épülése az ujabb időben jelentékeny len-
dületet vett. A beálló változások mintegy ráerő-
szakolják azokat, kiknek módjuk van hozzá, hogy 

az építkezések tekintetében az eddig elmulasztot-
takat hatványozott erővel pótolják. Az idén tudo-
másunk szerint 1G építési engedély adatott ki s 
ezek közül 13-at már részint kivitel alá vettek 
részint pedig rövid időn érvényesíteni fognak.  Öröm-
mel jegyezzük meg, hogy az ujabban történt épít-
kezéseknél a csinra, ízlésre és kényelemre is van 
némi gond fordítva  s igy bátran, elmondhatjuk, 
hogy városunk nem csak épül, hanem szépfll  is. 

.— A csikszeredai kerületi betegse-
gélyzö péuztár intéző választmányai április hó 
28-án tartották alakuló gyűléseiket, melynek ered-
ményéről a következőket közöljük Az igazgató-
ság elnökévé választatott D a r v a s Béla, alelnö-
kévé : R a n c z Ignácz, a felügyelő  bizottság el-
nökévé : Szabó Miklós, jegyzőjévé ifj.  L u x Sán-
dór : a választott bíróság elnökévé : B a r c s a y 
Károly, jegyzőjévé : Grünwald Albert.! 

— Papválasztás . A kadics—bethlenfalvi 
papválasztás f.  hú 18-án tartatott meg Jnng Cseke 
Lajos apát. kerületi főesperes  elnöklete alatt. Első 
helyen beválasztották Bartha Albert udvarhelyi 
káplánt 62, Kis Dénest, a volt. plébánost 56 Süller 
István szenttamási plébánost 41 szavazattal. Azon-
kívül kaptak még a vidéki pályázók közül többen 
1—1 szavazatot. A felterjesztett  három legtöbb 
voksot kapott egyén közül az erdélyi püspök 
Bartha Albertet nevezte ki, a ki közelebb el is fog-
lalja állomását. 

— Halálozások. Immár özv. Keresztes 
Károlyné, helybeli polgár asszonyt a kérlelhetlen 
halál a napokban kétszeres csapással sújtotta folyó 
évi áptil hó 24 én fiát,  K e r e s z t e s Mártont, 
12 órával később férjét  K e r e s z t e s Károlyt ra-
gadván ki az élők sorából. Csíkszeredai K e r e s z-
tes Márton a m. kir. II-ik honvédezred századosa 
mintegy 2 hónappal ezelőtt jött haza a szülői ház-
hoz, enyhülést keresendő az egészségét duló ször-
nyű betegség, a tiidővész ellen. Azonban Inában, 
mert már a |ú csíki levegő sem segíthetett rajta; 
itthon is folyton  betegeskedett, mig végre f.  évi 
ápril hó 24 én, 43 éves korában, nagy szenvedé-
seitől megváltotta a halál. A megboldogultnak ko-
porsóját, melyet bajtársainak és az ismerősöknek 
szép koszorúi borítottak katonai diszszel és nagy 
számú közönség jelenlétében helyezték el a hely-
beli köztemetőben, hol a kiszenvedett hamvak örök 
nyugalomra találnak. — K e r e s z t e s Károly az 
előbbinek édes apja, a mint mondják, a fiáért  való 
nagy bánatában ugyanazon nap az esteli órákban 
szintéD meghalt. Temetése e hó 28 án történt nagy 
részvét mellett. 

— Ipa rkamara i közgyűlés. Nagy napja 
volt f.  hú 26-án keresk. és iparkamaránknak, mert 
e jelzett napon megtartott teljes-ülésében egy 
fontos,  eredményeiben messze jövőre kiható ügy 
nyerte elintézesét. A tilkári állás elnyerésének ha-
tárideje — prolongácziú folytán  — a mult hó 
utolsó napján járt le. E napig az ország külön-
böző részéből 18 pályázó jelentkezett és pedig a 
következő sorrendben : Kuszkó István Kolozsvár, 
Brusel Mihály Dunaföldvár,  Jung Ferencz MagyaV-
régen, Radnótbi Dezső Kolozsvár, dr. Gál Endre 
Szeged, Bartók Géza Temesvár, Sc.hreter László 
Budapest, dr. Gál Jenő Dunal'üldvár, Nagy Ferencz 
Budapest, Zilahi Kiss Béla Kolozsvár, Spitzer Vil-
mos Budapest, Fischer Bódog Sátoraljaújhely, 
Sándor Pető Budapest, Szabó Endre Bndapest, 
Nóvák Miklós Torda, Szakács Péter Kolozsvár, 
Korbuly József  Kolozsvár, Kutlii István Kolozsvár. 
A központi bizottság azonban a pályázók közül 
csak tizet talált szavazat alá bocsáthatónak. Az 
elnök elrendelve a titkos szavazást, az urnából 
Szakáts Péternek 38 és Bartók Gézának 1 sza-
vazólapja került napvilágra s igy bátran raond-
hatui, hogy egyhangúlag lett megválasztva szent-
erzsébeti Szakács Péter kamaránk titkárául. Az 
uj titkár igen kitűnő kvalifikácziőval  rendelkezik; 
az érettségi vizsgálatot 1871-ben tette le, 1876-
ban pedig a gazdasági akadémiát, sőt 3 éven ke-
resztül a jogot is hallgatta. Nyitra város gazda-
sági egylete 1888-ban titkárának választotta és 
1890. óta, mint az erdélyi gazdasági egylet tit-
kára nagy sikerkoronázta tevékenységgel működik. 
Hisszük, hogy minden tekintetben szerencsésnek 
nevezhető a teljes-ülés választása. Az eredmény 
enuncziálása után — Pálőy szerkesztő indítványára 

az ülés lelkesült éljenzések között mondja ki, 
hogy Tauszik B. Hugó elnöknek, a titkári szék 
minél sikeresebb betöltése körül tett lelkiismeretes 
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fáradozásaiért  jegyzőkönyvileg szaviz köszönetet. 
Vármegyénkből a választáson 5-ön vetlek részt,: 
még pedig Csíkszeredából: CJ & 1 József,  György-
jakab Márton, Tamás József  és Gyergyószent-
miklósról 2 kamarai tanácsos. A választáshoz ma-
jiálioz alig lehet hozzászólásunk, mivel majdnem 
egyhangúlag történt. Annyit azonban megjtgy/.iink, 
hogy ilyen fontos  állás betöltésénél talán czélszerü 
1,-nne a kamara kfilső  tanácsosait is előre infor-
málni a központ törekvéseiről. 

— Színészet. H a j d ú István színigazgató 
május |-éu Gyergyó-Szeutmiklósni jön társulatával, 
iiár a bérletet meg is csinálta, a miben kielégitó 

biztatást találhat a pártolásra, ha beváltja igéretét. 
\iinyit hallottunk a társulatról, hogy a téleu jól 
•. ..It szervezve, de egyszersmind olyan forma  liirt 

halottunk, mintha társulatának csak romját hozná 
Hogy mi igaz mindezen hírekből, majd az eló-

inhisuk megfogják  mutatni. 
— Öngyilkosság karbolsavval. özv. 

I;11rj:iti Antalnc gyergyó-szeutmiklósi székely asszony 
niiy találta, hogy az élet nagyon mostoha volt iránta 
.-s sok gondot s bajt mért rá. Már néhány hét óta 

!>iikergető pálinkában próbált vigasztalást keresni, 
ile ez bajaira s keserűségére enyhülést nem hozván, 
elhatározta, hogy elemészti magát. Valahonnan erős 
Karbolsavot szerzett s f.  hó ló-én délután egy jó 
kortytyal ivott az üvegből, mely a jól konzervált 
utón gyorsan leszaladt s háboritlanul végezhette 
eget", maró munkáját. Az asszony ekkor már sze-
iilett volna szabadulni kínjaitól, még ha életben 
kellett volna is maradnia s fájdalmában  segítségért 
kiáltozott: az összeszaladt szomszédok orvost hittak 
ki ugyan mindent elkövetett <le már nem lehetett 
megmenteni s pár órai kínlódás után meghalt az 
asszony. Eleintén azt beszélték, hogy a karbolt a 
pálinkás üveggel tévesztette volna össze azonban 
;i vizsgálat szándékos öngyilkosságot delitett ki: 
a mit népiink is csakhamar elhitt, mert az asszony 
halála kegyetlen szelet hozott reánk, mely azóta 
borzasztó erővel kavarja a port s kínozza a járó-
kelőket. Így bűnhődünk az öngyilkos asszony vét 
kéért, <le már elég is lehetne a büntetésből. 

— Csirás burgonya tavasz idején sok 
szokott lenni a vermekben és pinczékben. Min 
depki igyekszik mielőbb felhasználnia  csirás burgo 
nyát, mielőtt hasznavehetetlenné válna megromlanék 
s az állatok, kivált a sertések és szarvasmarhák 
bőven kapnak. Több ízben figyelmeztettük  pedig, 
hogy a csirás burgonya különféle  betegségeket 

/.hat, főként  emésztési zavarokat, de súlyosabb 
nyavalyát is, minthogy a csírázó burgonyában sok 
szokott lenni abból a mérges anyagból, melynek 
zolanin a neve és a mely anyag kivált a csirák 
ban található nagyobb mennyiségben. Ezért a 
csirákat okvetlenül el kell távolítani a gumókról, 
lia a Szükség a csírázott burgonya etetését pa-
rancsolja. Továbbá ügyelni kell, hogy csak kis 
adagokban étessék a csírázott burgonyát. Leg 
helyesebb még ha főzve  vagy gőzölve etetjük, 
mely esetben azonban a fözőkatlan  vagy a gőzö-
löben összegyűlt levet semmi esetre sem szabad 
az állatoknak adni, mert ebben a lében gyűl 
össze a gumókból a főzés  vagy gőzölés folytán 
eltávolodott zolanin. A „Berliner tierárztl. Wo 
chenblatt" sajátságos betegségről tudósít, mely 
egy istálóban három értékes bikánál észleltetett 
és minden kezelés nélkül elmúlt nemsokára, mi-
helyt elvonták a csírázott burgonyát az illető 
bikától, mely takarmányból több napon át nagy 
adagot kaptak. A betegeknél a lábak belső oldalán 
:r has alsó ié>zén varos bőrkiütés támadt és a 
szájban a nyakhártyán, a nyelv szélein, az a|kak 
belső részén és más helyeken is sárgás színű 
turósgenynyel borított sebek keletkezük, melyek-
épen olyanok voltak, mint a hólyagos szájfájásnál 
a hólyagok felpattanása  után támadók. A száj 
azonban nem nyálozott — mint a szájfájásnál,  sőt 
ellenkezőleg a rendesnél szárazabb volt. A beteg 
bikákkal egy istálóban tartózkodó tehenek közül 
egy sem kapta meg a betegséget s ez mutatja, 
liogy nein volt ragadós természetű. — Mint-
hogy pedig a tehenek nem ettek burgonyát, to-
vábbá minthogy a betegek is meggyógyultak a 
I urgnnya elvonása után, joggal állíthatni, hogy 
csakugyan a csírázó burgonya okozta a betegsé-
get, melyek 8 napig való tartama alatt a bikák 
nagyon lesoványodtak. 38 5—39 1 C. fokos  láz is 
lépett fel,  étvágyhiánynyal és nagyobb fokú  bá-
gyadtsággal. A burgonya elvonása után zöldtakar 
mányra fogott  betegeknél a szájnyálka hártyája 
hamm* meggyógyult, a külbői- varassága azonban 
csak néhány bét multával szűnt meg. 

— Rövid hirek. A római pápa bécsi kö-
vete : Agliárdi bibornok tett látogatást a nuilt hét 
lolyamán hazánkban. Megfordult  Esztergomban, 
Budapesten, később Nagyváradon s barátságos 
eszmecseréket folytatott  a főpásztorokkal.  Némely 
újságok ezen látogatásnak rendkívüli politikai fon-
tosságot tulajdonítanak, holott ez, a dolog ter-
mészete szerint, alig lehetett több egyszerű udva-
riassági tánynél. — Ferencz Ferdinánd prezumtiv 
trónörököst a német császár kinevezte a 10. po-
rosz vértesezred tulajdonosává. — Az uj klrAlyi 
palota építését a napokban ismét megkezdték. Elzen 

évben azt az összekötő részt fogják  kiépíteni, 
m«*ly az uj palotát a régi budai várpalotával össze 
fogja  kapcsolni. — A magvar állam 2295 millió 
forint  teherrel szemben 2630 millió forint  vagyon-
nal bír, igy tehát a tiszta vagyon 334 millió fo-
rintot tesz. 

— Eladó koosi. Egy Probászka-féle,  majd-
nem egész uj kocsi eladó. Hol ? Megmondja a 
kiadóhivatal. 

KÖZGAZDASÁG és I P A R . 
Gazdálkodás kizsarolt talajon. 

Ha egy elhanyagolt (mondjuk bél-gazdaságot 
akarunk jó karba hozni, első kötelességünk legyen 
trágyaszaporitásról gondoskodni és pedig oly for-
mán, hogy az elszegényedett talajon minél nagyobb 
mérvben takarmánytermesztést, űzzünk, E czélra 
legajánlatosabb légenygyüjtő 8 mélyen gyökérző ta-
karmányféléket  termelni, melyek kímélik a felta-
lajt s az altalajból veszik a táplálékukat. Ezek 
visszamaradó gyökereikkel gazdagítják a talajt 
(30—6o q. száraz anyaggal) s nagy mérvben hoz-
zájárulnak a trágyakészlet szaporításához. Ilyen 
növényeink a lóher és luezerna, mindegyik a maga 
helyén, a hol a talajt kedveli és jól díszlik. 

E mellett igévybe kell vennünk a mélyítő és 
túró nkéket, hogy a fölyebb  barázdákba szántas-
sék és porhanyittassék. A felhozott,  napfényre  ke-
lült uj földben,  uj tápanyagok keletkeznek, a me-
lyek jobban képesek táplálni a növényt. 

Gyarapitsuk a talajt televényben. Ezt is si-
kerül elérni közvetve a takarmánynövények ter-
mészete által, mert tudvalevőleg ezek több gyö-
kérmaradványt hagynak vissza, mint a kalászosok. 

A szabály tehát a mit felállíthatunk  az: hogy 
egyrészt kíméljük a talajt, (míg az jobb termőerő 
állapotba jut) másrészt oly növényeket termeljünk, 
melyek az adott viszouyok közt jól sikerülünk s 
közvetve sok és jó trágyát szolgáltatnak. S mivel 
az első években, a humuszban szegény talajokon 
az évelő pillangós növények nem sikerülnek jól: 
termeljünk egy éves takarmáujTélét s e czélra leg-
alkalmasabb s igy legjobban is ajánlható a zabos 
bükköny nagy mérvű felkarolása.  A bükköny is 
légenygyüjtó s nálánál alig találunk hálásabb nö-
vényt, hacsak a borsót nem ajánljuk még. Egy 
a takarmány borsót 61 és a bükköny 77 métermá-
zsa zöld anyagot szolgáltatott kat. Iioldankint (de 
adhat még többet is pl. 120 q t is.) 

Azon legyünk továbbá, hogy ezen takarmány-
növények fejlődését  is előmozdítsuk — a jó talaj-
előkészítés mellett — mesterséges tzágyaszerekkel. 

Tapasztalás szerint e czélra jóknak bizonyul-
tak a thomassalak és a gipsz, ugy a herésekre, 
mint a bükköny alá. Alig fizeti  ki magát jobban 
a mesterséges trágya, mint éppen ily viszonyok 
között, midőn minden trágyának híjával vagyunk. 
S azon felüli  említésre méltó, hogy az előbb emii-
tettek a legolcsóbb trágyaszerek közé tartoznak 
s kivált anyagos talajon feltűnő  hatásúak szoktak 
lenni. A gipsz ára czirka I frt,  a tbomassalaké 

2 frt  50-8 frt:  gipszből kell 1 hnld földre  2 - 4 
q. a. a thomassalnkból 2—3 q. Kerül tehát 1 hold 
föld  trágyázása 4—6 frtba. 

A bükköny után rátérhetünk a lóber s lu-
ezerna termesztésére. 

A bükköny tudvalevőleg kitűnő előnövénye 
a búzának s egyébb kalászosnak, a vetésforgót 
tehát ez alapon állítjuk be. 

Piaczi növények termesztésénél azután figyel-
jünk arra, hogy jobb fajta  vetőmagot használjunk 
s főkép  legyen az tiszta, mert az elgyomosodott 
földeken  nem tud küzdeni a gabonaféle  a gyommal. 

Ha az elövetemény nem volt megtrágyázva 
— műtrágyával (vagy egyébb trágyafélével:  istálíó-
trágya — árnyékszéktrágya, kőbányai sertéstrágya 
stb.) akkor ez alá is számításba kell hoznunk a, 
fentebbi  foazfortrágyát,  a mit még őszkor kell 
elszórni mert lassan oldódik. Ha elkéstünk vele, 
akkor szuperfoszfát  alkalmazandó. Ez felülszórásra 
is alkalmas. 

Ekkép lehet sovány kiélt földeken,  meghá-
romszorozni, négyszerezni, az amúgy igen alacsony 
terméseket; ekkép lehet több és több befektetéssel, 
biztos alapokon nyugvó rendszeres gazdálkodást 
folytatni;  a mely szerint később már az igényesebb 
kereskedelmi növények is haszonnal termeibetők 
lesznek, a midőn t. i. a folytonos  gabonatermesztés 
által kihúzott talajerők helyrepótoltatnak, a mely-
nek siettetéséhez nagyban hozzájárul az állatte-
nyésztés valamely ágának felkarolása. 

„Mezőgazda." 

FELKlAs SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERtíYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- « LAPTULAJDOtfOs: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 205—1895. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 593. számú 
végzés áltat Muselbacher J. B. czég végrehajtató 
javára Benedek Ödön ellen 141 frt  tőke, ennek 
1694. évi február  hó 25 ik napjától számítandó 
6°/o kamatai és eddig összesen 51 frt  perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával bíróilag lefoglalt  és 319 frtra  becsült 
bolti röfösárukból  álló ingóságok nyilvános árverés 
ntján eladatnak. 

Mely árverésnek a 693. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán  a helyszínén, vagyis Ősik-Madarason 
leendő eszközlésére 1895. évi majns hó 16-ik napján 
délelőtt 10 óraja határidőül kitüzetik és ahhoz a 

I venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
; hogy az erintett ingóságok «zeu árverésen uz 18öl. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Kelt Csik-Szereiában, 1896. évi április hó 
29 ik napján. 

Szőllőssy Ferencz, 
kir. jbiroüigi végrehajtó. 

H ! Elvem: NAGY FORGALOM KEVÉS HASZONNAL. I ? 
Van szerencséin a t. közönséggel tiszteletteljesen tudatni, hogy 

Hary Géza ur 

divat-, fehérnemű-,  kézmű- és rövidáru-üzletét 
Átvettem s hogy a tavaszi bevásárlást az első budapesti és bécsi gyá-
rakból személyesen eszközöltem. 

Megérkeztek a tavaszi divat újdonságok és nagy választékban raktáron tartok nói 
felöltöket,  gallérokat, ciipeket, kabátokat 5 írttól felfelé;  tavaszi é< nyári nói diszkalapo-
kat I frt  50 krtól: napernyő újdonságokat 1 frt  20 krtól; selyem, gyapja, batiszt, cretton 
és piké inosószöveteket és ezekhez való diszkülönlegességeket; továbbá usipke- és szövött 
függönyöket,  ágyteritóket, férfi  ingeket a legjobb Schroll-féle  sifonból  1 frt  tói 2 frt  50 krig. 
Férfi  kalapokat, nyakkendőket nagy választékban, mindig a legújabbat. 

Az elismert legjobb minőségű I'irker-féle  nói- és férfi  glaeó kesztyűket; szövött 
harisnyákat, kesztyűket, csipkéket, szalagokat; a legjobb gyártmányú válfüzöket  80 krtól 
I frtig.  Menyasszonyi koszorúkat fátyolokat  előnyomott-, kezdett- és kész női kézi mun-
kákat u. m. asztalfutók,  teritók s más dísztárgyakat. 

Valódi frauezia  kötó- és himző pamutokat, inosó selymeket; horgoló-, varró- és 
gép-czérnákat; selyem, atlasz, szatiu, casmir és kreton paplanokat: matraezokat. 

Teljes menyasszonyi kelengye összeállítását elvállalom 200 frttól  1000 frtig  s azt 
ugyanazon finomságban  és minőségben olcsóbban kiállítom, mint bármelyik nagyvárosi ke-
reskedő. Ezen kiviil raktárt tartok sirkoszorukból és érczkoporsókból. 

D C M i n t á k a t k i v á n a t r a b é r m e n t v e k ü l d ö k . ' 9 B 
A n. é. közönség becses pártfogását  kéri 

2—6 szolgálatkész tisztelettel 
Hary Géza utóda. BARCSAY K. 

Elvem: NAGY FORGALOM KEVÉS HASZONNAL. 
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532/eln. 1895. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságn igazságügyminisz-

teriura a f.  évi április hó 13-án 16311/95. 
I. M. számú rendeletével a gyergyó-szent-
miklósi kir. járásbirósági épületnek ki-
bővítését engedélyezvén, ezen 2114 frt 
76 kr költség keretén belül foganatosí-
tandó munkálatok biztosítása czéljából az 
1895. évi májas lió 22-én d. e. 10 
órakor a csíkszeredai kir. törvényszéki 
elnöki irodában zárt ajánlatokkal kapcso-
latos árlejtés hirdettetik. 

Bánatpénzül az engedélyezett költség 
összegnek 5%-a szolgál. 

A bánatpénzzel ellátott és szabály-
szerűen bélyegzett írásbeli zárt ajánlatok 
a kitűzött nap d. e. 9 órájáig a nevezett 
hivatalhoz benyújthatók, a szóbeli árlej-
tésben csak azok vehetnek részt, kik a 
bánatpénzt az árlejtés megkezdésekor az 
árlejtést vezető kezéhez lefizetik. 

A szóban forgó  munkálatokra vonat-
kozó műszaki iratok és a részletes felté-
telek, a rendes hivatalos órák alatt a kir. 
törvényszéki elnöki irodában naponkint 
megtekinthetők. 

Csik-Szeredán, 1895. április hó 24-én. 
Gyárfás  László, 

kir. törvényszéki elnök. 

2777—1895. 
Aj, sz. 

Pályázati hirdetmény. 
A vezetésem alatt álló Csikvárme-

gyében egy 784 frt  évi fizetés,  112 frt 
megyei segély- és 150 frt  lakbér illet-
ménynyel javadalmazott szolgabírói állás 
—elhalálozás folytán  — üresedésbe jővén, 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják s az 1883. évi I. t. ez. 
3. §-ában körülirt képesítéssel bírnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt  pályázati kéré-
süket hozzám legkésőbb folyó  évi májns 
15-ig adják be, mert később beérkezett 
kérések figyelembe  nem vétetnek. 

A választás a törvényhatóság leg-
közelebbi közgyűlésén fog  megejtetni. 

Csik-Szereda, 1895. április 22-én. 
Becze Antal, 

alispán. 

lejteni kivánók által, készpénzül vagy elfogadható 
értékpapírokban leteendő. 

Szabályszerű zárt ajánlatok a megfelelő  bá-
natpénzzel májns 5-én reggeli 8 óráig az elöljáró-
ság által elfogadtatnak. 

Fát, követ és meszet a község ad, egyéb 
anyagot a vállalkozó köteles előállítani. 

Egyéb feltételek  Taplocza községházánál a 
hivatalos órák alatt a tervezettel együtt betekínt-
hetők. 

Ezen árlejtéssel egyidejűleg a telken levő 
régi faház  nyílt árverésen a legtöbbet Ígérőnek el 
fog  adatni. 

Csik-Taploczán, 1896. ápril 22-én. 
Balázs Dénes, Györgypál Lajos, 

kjegyző. 2—2 k. biró. 

Sz. 104—1895. 
kib. 

Hirdetmény. 
A csikszereda-mindszenti törvényhatósági 

köznt áthelyezési czéljaira felhasználandó  s Vincze 
András és neje csíkszeredai lakósok tulajdonát 
képezd 6600. és 5601. hrsz. a terület egy részé-
nek megszerezhetése czéljából keresk. m. kir. mi-
niszter nr 39580 — 1894. sz. alatt a kisajátítási 
eljárást elrendelvén, ezennel közhírré tétetik, hogy 
Csikvármegye közigazgatási bizottságának íolyó 
ápríl hó 8-án fenti  sz. a. kelt határozatával a ki-
sajátítás keresztülvitelére Madár Imre elnöklete 
alatt dr. Fejér Antal és Nagy Sándor tagokból 
és Bartalis Ágost jegyzőből álló bizottság küldetett 
ki és a tárgyalás határnapjául folyó  évi május 
hó 20-ika d. e. 10 óra a helyszínére kitflzetett, 
a kisajátítási tervrajz és összeírás Csik-Szereda 
város tanácsánál közszemlére kitétetett a hol azokat 
érdekeltek bármikor betekinthetik. 

Iliről összes érdekeltek oly figyelmeztetéssel 
értesíttetnek, hogy a kiküldött bizottság a ki-
sajátítási terv megállapítása fölött  akkor is ér 
demileg határoz, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelennék meg. 

Csik-Szeredán, 1895. április hó 18-án. 
Madár Imre, 

- 3 b. elnök. 

Sz. 715—1895. 2 - 5 
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Szám 16—1895. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság 1894. 
évi 3879. számú végzése következtében ditrói 
Csibi Sándor javára, Salamási Pláton János Péteré 
és társai ellen 480 frt  jár. erejéig foganatosított 
végrehajtás utján lefoglalt  és 665 frtra  becsült 
szarvasmarhák nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gyergyó-szentmiklósi kir. 
járásbíróság 596/1895. számú végzése folytán  480 
frt  tőkekövetelés, ennek 1894. évi junius hó 16-ik 
napjától járó 6°/0 kamatai és eddig összesen 86 
frt  16 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Salamáson a község házánál leendő eszköz-
lésére 1895. évi május hó 5-ik napjának délutáni 
2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1681. évi LX. t.-cz. 107 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson 1895. évi április 
hó 20-ik napján. 

Juhász Károly, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Melyet alulirt község elöljárósága a képviselő 

testületnek folyó  évi márczius 19-én kelt határozata 
alapján az idei költségvetésbe felvett  s a tkts. 
törvényhatóság által 1894. évi október 31-én kelt 
2238-1894. bgy. számú helyben hagyásával az 
Alfalu  község közbirtokossága tulajdonát képező 
„Vész" nevű legelőn a gyergyó-szentmiklósi tkts. 
kir. erdőrendezőség által felmérendő  118 hold legeld 
területen találtató fenyőlécz,  borona, tutaj és 
tőketa hatósági ellenőrzés mellett a folyó  1895. 
május 12-én délutáni 3 órakor Alfalu  község 
házánál a legkedvezőbb igérő, illetve ajánlott tevő-
nek 3 évi idő alatti kihasználására haszonbérbe 
adatik. 

A kikiáltási ár 4000 frt,  melyre az árverezni 
kivánók azzal hivatnak meg, mikép az árverezés 
megkezdéséig kötelesek a kikiáltási ár 10°/,-ával 
ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat a község elöl-
járóságnak beadni. 

Egyéb feltételek  a községházánál betekiut-
hetők lesznek. 

Oyergyó-Alfalu,  1895. április 12-én. 
Balázs Gergely, Lőrinoz Vilmos, 

biró. jegyző. 

Arlejtési hirdetmény. 
A Csik-Tapolcza községben építendő község-

ház és jegyzői lak építése ez évi május 5-ón 
délelőtt 8 órakor Csik-Taplocza községházánál 
tartandó versenytárgyaláson a legkevesebbért vál-
lalkozónak ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4600 frt,  melynek 10%-a, ár-

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 1926—1895. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gy.-Ujfalu—Csomafalva  csoportosított 

5864 lelket számláló községekben a kör-
jegyzői állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén, annak betöltésére ezennel pályáza-
tot hirdetek. A körjegyző székhelye Qyer-
gyó-Ujfalu,  javadalmazása a két község 
pénztárából havi előleges részletekben fi-
zetendő 500 frt,  60 frt  lakbér és a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletilegmeg-
állapitott dijak. 

Pelhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t. 
cz. 6-ik §-ban megjelölt jegyzői oklevél, 

születési és honossági, valamint eddigi 
szolgálatairól szóló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  év má-
j n s hó 25 bezárólag adják be. 

Gy.-Szentiniklós, 1895. április 13-án. 

2 - a 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 
Szám 284-1894. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csík-szeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár 
végrehajtatónak Geréd Elekné, szül. Lajos Anna 
végrehajtást szenvedő elleni 15 frt  5 kr tőke-
követelés járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
Gsik-Szentmiklós község határán fekvő  a Csík-
szentmiklósi I. rész 158. sz. tjkvben, végrehajtást 
szenvedő nevén levő A f  l sorsz. 296/, hrsz. a. 
házas beltelekből álló ingatlanra 288 frt  azaz 
A -j- 2 sorsz. 316/j hrsz. a. vizrejáró-uteza 2 frt 
ós az A f  3 sorsz. 296/, hrsz. a. kertre 26 frt, 
továbbá a végrehajtást szenvedő valamint Kovács 
Sára és Biró Antal nevére felvett  csik-szentmiklósi 
I. rész 654. sz. tjkvben A f  2—3 sorsz. a. fog-
lalt ingatlanoknak, nemcsak a végrehajtást szen-
vedőt illető Vj részére, hanem az 1881. LX. t.-cz. 
156. §-ának a) pontja értelmében a most meg-
nevezett társtulajdonosnak hányadát képező '/« 
részére is vagyis az ingatlanok egészére és pedig 
az A -{- 2. sorsz. 1262. hrsz. a. szántóra 74 frt  ás 
az A -j- 3. sorsz. 1829. hrsz. a. szántóra 15 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási* árban elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. 
ivl május hó 21-ik napján délelőtt 9 órakor esik-
szentmiklós község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt magyar királyi 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1894. deczember 19-én. 

Szacsvay Imre, 
kir. törvén) széki biró. 

Eladó 
egy jó karban lévő g ö z c s é p l ó g é p 

minden hozzávalóval. 
Értekezhetni, Olasztelek (Erdővidék) 

2 3 F r i e d A d o l f urnái. 

A székely-udvarhelyi vasúti állomásról 
szállítmányokat be csikszeredába, vagy 
czimemre intézendő feladásokat  gyorsan 
és mérsékelt jutalék mellett eszközlök. Után-
vételes szállítmányoknál kizárólag az összeg 
előleges beküldése kívántatik. Számlák leg-
később 8 napon belől fizetendők.  Minden-
nemű felvilágosításokkal  készséggel szolgá-
lok. Levelek czimemre intézendők : 

2 - 4 
Gál Jánoshoz 

Sg.-Ddvarhely. 

Valódi párisi különlegességek! F. Bergueraad flls 
párisi gyárából. Gummi és halliólyag jótállás mellett 
tuczatonkint 1, 2, 4, 5 ós 6 frt.  - Capottes americanis 
tuczatonkint 3 4 és 6 frt.  Párisi szivacska '2-6 frtig 
gyűjtemény uraknak 3 —10 frtig.  — Ereileii pessarium 

oclnsivum Mensinga tanár szerint 1.80—6.80 frtig 
TTif lrmcá»  ? Minden hölgynek nélkalözhetlen a 
UJUUUbdg . „Diana-öv" 2.60 5 frtig.  - Be-
tegápolási czikkek gyári árakon. 10 frtnyi  megrende-
lésnél 10°/o árkedvezmény. Megrendelések pontosan és 

diserften  eszközöltetnek. 

- 3 K 3 C E L E T I T. 
cs. és kir. szab. sérvkölő gyártója 

BUDAPEST, IV., Koronaherczeg-utcEa 17. se. 
1—6 Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdAjában. 


