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A közbirtokosságok. 
Cs . -Szereda , jun. 18. 

Községeinkben az 1894. évi XXII. lörvény-
czikk által kivánt közbirtokosságok megalakul-
t.ik. Sok helyen a megalakulásnál nem is sokat 
:orodiek a törvény rendelkezéseivel, hanem ugy 
„közakarattal" megválasztották és beállították a 
uics birtokossági tanácsokat. Hogy melyik bír 

tikosnak mennyi hozzászólása van a megala-
kulásnál, azt nem firtatták,  mert az arányosítás 
keresztül vive s az arányjogok megállapítva 
még nem levén, legtöbb helyen azon elem ke 
rekedett felül,  a melyik jobban és hevesebben 
tudott lármázni és erőszakoskodni. Azt lehetne 
hát mondani, hogy a megalakulások legtöbb-
nyire törvénytelen alapon — mintegy patriár-
káliter — mentek végbe. Azonban ez egy csep 
pet sem aggaszt, mert utoljára is meg kell al-
kudni az adott helyzettel s azon arany köz-
mondással, hogy jobb egy sovány béke száz 
kövér pernél. 

Hanem a közbirtokosságok és azok alko-
tásai az úgynevezett birtokossági tanácsok sze-
replőiével és némely községekben való fellépé-
séve! csakugyan kell foglalkoznunk  azé t hogy 
a vármegyei törvényhatóság figyelmét  felhívjuk. 

Némely községben ez a tanács oly szerep-
kört kezd magának követelni, mintha a község-
ben csak ö volna minden. A pótadó jellegével 
biró terheket kezdi a községi lakosok nyakába 
sózni, küicnböző legeltetési, íaizási stb.-fcle  já-
rulékok kirovása által. Természetesen az ily 
terheket mind adó- vagy holdszám szerinti arány-
ban rójja ki a birtokosokra, holott ezzel szem-
ben hire-helye sincs annak, hogy az egyes bir-
tokosok a birtok vagy adó arányában őket illető 
javadalmakban aránylag részesülhetnének, mert 
arányosítás sem törvényesen, sem községileg 
megállapítva nincs. A hol ilyen valami megál-
lapodás jött is létre, ott is az csak papiroson 
van, de senki sem hajtja végre, senki sem ellen-
őrzi azt. 

Ez a birtokossági tanácsház csak arra való 
kezd lenni, hogy egygyel több törvényes tiyo-
morgatója legyen a községi birtokosok azon 
részének, a melyek több hold után több adó-

li/.etnck. Maga a birtokossági tanács teljesen 
képtelen arra, hogy a : arányjogok arányos ki-
használását ellenőrizze és keresztül \igye, de 
nem képtelen arra, hogy a községi elöljárósá-
gok segcdkezésévcl a különböző ezimeken ki-
rótt terheket felhajtsa  s igy épeii ellenkező czél-
nak szolgálatában álljon, mint a mit az idézett 
törvény elérni akar. 

Ily viszonyok közepette a lehető legeré 
lyesebben kell tiltakoznunk az ilyen túlkapások 
ellen s leikéijük a törvényhatóság hivatott kö-
zegeit s legelső sorban a főszolgabirákat,  hogy 
ama közbirtokosságoknak, melyek valamilyes ala-
pon meg nem állapithatják és c mellett ellen 
nem őrizhetik azt, hogy mely birtokos mily 
arányban használhatja a közhaszonvcte'eket, ne 
engedjék, hogy napról napra csak ujabb meg 
ujabb furlangos  módon kicsze't terheket rójja-
nak a községi birtokosokra 

Némely községben már odáig fajultak  ezek 
a tanác-ok, hogy fizetéses  állásokat kezdettek 
rendszeresíteni. Hova fog  vezetni ez ? Mikor 
községeink legtöbbje a községi elöljáróság tag-
jait sem képes bár valamelyes tizetcsekkel el-
látni, akkor talán ilyen birtokossági hi.atalok 
rendszeresítésével s annak terheivel m-gróni a 
községi lakosokat nem épen volna szükséges. 

Ezen birtokossági tanácsok sok helyen le-
iül kezdenek kerekedni a községi elöljáróságo-
kon s a köz.övedelmekből csak ugy (utva ,'uttat-
"aV valamit a község részér , miből megint az 
következik, hogy a tulajdonképeni községi ter-
hek hordozására, maga a községi elöljáróság 
és képviselőtestület is kénytelen hova tovább 
több és több potadót venni igénybe. 

Miután a mezőgazdaságról szóló 1894 évi 
XII. t-cz. sem ilyen hatáskört, sem ilyen hatal-
mat az úgynevezett községi birtokosságoknak 
nem biztosit, ide.e, hogy a lőszolgabiróságok 
erélyes fellépésekkel  megakadályozzák a túlka-
pásokat 

Ajánljuk szigorú figyelmükbe  az ügyet. 
4 giizdiiNit£Í egayei»iilellMll. 

Cs. S z e r e d a , jun. 18. 
Megyei gazdasági egyesületünk f.  hó 12-én 

tartotta 13-ik évi rendes közgyűlését Becze Antal 

elnök vezetése alatt. A közgyűlésen a tagok igen 
szép számmal voltak jelen, jeléül annak, hogy 
gazdaközönségünk hovatovább mind jobban belátja, 
hogy a gazdasági egylet az, melynek gyűlésein az 
ő érdekei támogattatnak. 

A gyűlésről következő tudósításunk számol be: 
Becze Antal a gyűlést délelőtt 10 órakor 

megnyitván, T. Nagy Imre titkár terjesztette elő 
az igazgatóság 1894. évi működéséről szóló jelen-
tését. E jelentés szerint, az egyesület a lefolyt 
évben 7787 frt  93 kr költséggel az egyesületi 
törzsgnlya és bikanevelö telep részére egy minta 
istálöt építtetett 80 drb marha befogadására.  Az 
épület már be van végezve, ugy hogy az állatok, 
már a lefolyt  telet abban töltötték. A külső elren-
dezés még ugyan kívánni valókat hagy fenn,  de 
ez évről-évre könnyen pótolható és helyreállítható 
lesz, ugy, hogy a telep, mely az országban e té-
ren az egyedüli társadalmi alkotás, hatásában és 
rangjában is lövid időn első lehet.] 

A lefolyt  évben már 10 drb. tenyészbika 
adatott ki a községeknek 2ü(i0 fit  árban, melyből 
a lefolyt  évi 1595 fi  t, a megelőző évekbeli bika-
eladási hálrálékainkkal együtt 2778 frtot  tesz ki. 
Ezeu összeget a bikákat vásárló községek két évi 
kamatmentes részletekben fizetik  vissza az egye-
sület pénztárába. 

A tenyészállat alap számadásai 12,191 frt 
56 k'- bevétellel és 9870 frt  74 kr kiadással s igy 
2323 frt  72 kr pénztármaradékkal és 2778 frt 
bevétel hátralékkal zárultak. 

Földművelési miniszter ur a mult évben 5000 
frt  állaiusegélylyel támogatta az egyesület törek-
véseit. S a j n o s , hogy a folyó  évre kért segélyt meg-
tagad! a. Az igazgatóság elhatározta hogy ujabb 
indokolt k^ré.-t fog  felterjeszteni,  melyben kifejti, 
hogy a segélynek jövőre b endő megvonása esetén 
kénytelen lesz a törzsgulya tenyészirányán változ-
tatást tenni, mert a jelenlegi irány követése mel-
lett, midőn egyedül és kizárólag csak a közczél 
szolgálása az irányadó, a telep fentartható  nem 
lenne. A telep felállítása  és fen  tartása körül Csik-
megye törvényhatóságának támogatása a lefolyt 
évben sem hiányzott, A telep marhaállományának 
nyári legeltetéséhez szükséges legelő terület be-
szerzését a vármegye ez évben is folytatta,  ugy, 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Rövid boldogság. 

Francziából fordította:  Eorber Imre. 
(Vége.) 

A nagyváros örvényes életrajzása között Frigyes 
nemes gondolkozása hajótörést szenvedett, mint 
ez fiatal  embereken gyakran megtörténik. Egy 
reményteljes életpálya küszökén állva, ismerte meg 
az erdész fia  Ilonát. A csábító ördög pedig kény-
szeiitette, bogy vonjon párhuzamot Ilona és a 
szegény Emília közt, kinek tiszta szivénél s sze-
relménél egyebe nem volt. Az utóbbival Ilona is 
birt és ezenfelül  volt pénze, birtoka és befolyásos 
rokona ; Frigyes ezeket mérlegelte s ama meggyő-
ződésre jutott, hogy manapság már „protekezió" 
és pénz nélkül haladni, boldogulni nem lehet. Ne-
héz küzdelmébe került ugyan Emiliáról lemondani, 
de ugy gondolkozott, hogy ez sorsa s ennek igy 
kell lennie. Hisz azon sok ezer közül, kik ifjúko-
rukban szerettek, ugyan hány vezeti oltárhoz ifjú-
kori szerelmét? Ab, oly gyorsan feledik  azt a 
férfiak  és csak az elegiás emlék marad meg! És 
az irigyelt Frigyes boldogsága? 

Mily sötét felhő  surran át magas férfas  hom-
lokán, valahányszor Ilona szobájába lép, ki bol-
dogsággal, szerettetel karolja át férjét.  Ily boldog, 
szerelemittas volt egykor az elhagyott, szegény 
Emília is a hatlenné lett ifja  keblén; igen, nagyon 

boldog volt ö, és sokszor — utolszor, az elhagyott 
erdüréten, a százados bükkfa  alatt. 

Most, midőn neje szerelemről beszél, mintha 
képzeletben Emiliának kedves, szerelmes hüséges-
kiijét hallaná — elkomolyodott. 

Ilona, hogy férjét  felvidítsa,  zongorához ült, 
de Fiigyesnek a zongora kedves hangjai közé — 
egyszerre csak a távoli vidék százados bükkfáinak 
komoly zúgása vegyült — az összhangzatos üte-
mekbe Hogy szórakozást és nyugodt otthont ta-
láljon, a Bretagne hegységben birtokot vett, me-
lyen egy szép kastély volt, ez pedig körülbelül 
nyolez mértföldre  volt szülőhelyétől, a minek Fri-
gyes nagyon örvendett, mert Emiliával minden ta-
lálkozást kerülni ohajtott. A birtok és kastély 
gyönyörű, egészséges és regényes fekvésénél  fogva 
kitűnő nyaraló vuit. Senkisem volt. itt boldogabb, 
mint Iloua, Frigyes szivébe és kedélyállapotába is 
— ugy látszott — mintha visszatért volna a régi 
vidámság. 

Egy napon a szomszédos földbirtokostól  meg-
hívást kapott vadászatra. 

— A jó szomszédságot ápolnom kell — 
inondá és elkocsizott a pompás szálas erdőbe, hol 
barátja, — kinek terjedelmes vadászterületei vol-
tak — vig vadásztársaság élén várta. Egy hétig, 
mindennap más-más irányban vadásztak. Egyszer, 
a véletlen akarta igy, a vig vadászok közel ke-
rültek az erdőőr kis házához, hol egykor Emilia 
atyja lakolt; ekkor éppen uagy zivatar volt ké-

szülőben s az égen sötét felhők  tornyosultak, a 
vadászok ezt látva, elhatározták, hogy az erdőőr 
házában várják meg az idő kedvezőbb fordulatát. 
A társaság minden tagja vigan dúdolgatva, fütyü-
részve ment be a szegényes házikóba, csak Frigyes 
volt komoly, hallgatag és szive lázasan dobogott. 
De minek ez aggodalom? Hisz Emilia egykori 
házában légen más erdőőr lakott fiatal  feleségé-
vel, kitől beszédközben tudta mag, hogy az öreg 
erdőőr és leánya meghaltak, sőt az erdőőr nyilat-
kozatát még következőleg egészité ki: „Igen, Emi-
lia nagyon magasi a törekedett, egy deákot sze-
retett, ki öt azonban megcsalta és a faképnél 
hagyta; ez kergette a gyinge teremtést a bús-
komorság-, végre a halálba.-' Mint villám és tüzes 
tűk hatottak ezen szavak Fiigyes szivére, miről 
a vig czimborák azonban mit sem tudtak. A fer-
geteg még javában dühöngött, Frigyesnek mégis 
sikerült vadásztársait az indulásra bírni, inert tit-
kolt szívfájdalma  és fölizgatott  kedélye a további 
ottmaradást nem bírták. Midőn a felhagyott  erdő-
rét mellett vonultak el, egy rettenetes villámlás 
kápráztatta meg a vadászokat, utána pedig egy 
hatalmas dördülés hangzott el. A villám az egész 
vadásztársaság szemeláttára hasította ketté a — 
százados bükkfát,  mely egykor Emília és Frigyes 
kedvencz helye volt. Frigyes felismerve  a helyet 
és fát  — megborzadt; ugy rém'ett neki, mintha 
egy hang ezt mondta volna: 

— Igy menjen tönkre boldogságod is! 
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hogy ma már 90 hold legelő terület áll az egylet 
rendelkezésére. 

Felemlíti a jelentés, hogy az országszerte 
használt műtrágyázás előnyeinek a csikmegyei vi-
szonyok szerint való kitudása végett, a magyar 
óvári növénytermelési kísérleti állomástól nyert 
32 mm. káli és thomás salakkal kísérletek tétet-
tek, melyeknek eredményével csak az év végén 
lehet beszámolni. 

Takarmány növény vetőmagvak a lefolyt  év-
ben 170 frt  13 kr értékben osztattak ki az egye-
sület tagjainak. 

Az egyesületi faiskolából  kiosztatott 416 
drb. nemesített csemete és 3580 drb. vadoncz és 
nagy mennyiségű oltógaly. 

Az egyesületi tagok létszáma 1894. év végén 
478 volt. 

Tartatott évközben 1 közgyűlés, 5 igazgató-
sági, 3 szakosztályi és 4 bizottsági ülés. 

Az egyesület már Xl-ik évfolyamában  levő 
„Gazdasági Értesítő" czimü időszaki szakfolyóira-
tot ad ki, melyet a tagok ingyen kapnak. 

Az egyesületi házi pénztár számadásai, mely-
ből az adminisztrácziónális kiadások fedeztetnek, 
796 frt  1 kr bevétel, 822 frt  50 kr kiadás és igy 
26 frt  49 kr hiánynyal zárultak. 

Közgyűlés a jelentést tudomásul vette s an-
nak kapcsán elhatároztatott, hogy az egyesületi 
telep által tartott bikákból azok, melyek a megyei 
helyi szükséglet által igénybe nem vétetnek, ide-
gen vármegyékbe is eladhatók lesznek. 

A számvizsgáló bizottság jelentése alapján a 
számadások helyben hagyattak s 1895 évre a költ-
ségvetés 4G87 frt  83 kr bevétellel és 2878 frt  ki-
adással megállapittatott. 

Az alapszabályok és a tárgysorozat értelmé-
ben a tisztújítás következett. Elnök a maga és 
tiszttársai nevében megköszönve a közgyűlésnek 
hosszas időn keresztül tanúsított bizalmát, állásu-
kat a közgyűlés rendelkezésére bocsátja s a maga 
részéről kéri a közgyűlést, hogy sokoldalú hivata-
los elfoglaltatása  miatt s azért is, mert az 1894. 
évi XII. t.-cz. rendelkezései öt, mint a vármegye! 
első tisztviselőjét, elnöki állásában néha köthetnék I 
is, az ő megválasztatásától tekintsen el. A köz-
gyűlés azonban azon hasznos működést, melyet el-
nök már 12 év óta az egyesület ügyei vezetésében 
oly ügyszeretettel tanúsított s melylyel az egyesü-
letet már virágzó helyzetébe emelni segített, to-
vábbra sem akarván nélkülözni, egyhangú lelkese-
déssel újból elnökké választja Becze Antalt s kéri 
hogy tisztét továbbra is megtartani szíveskedjék, 
ki is a közűhajnak engedve, elvállalja tisztét s 
íelhivja a közgyűlést a többi állás betöltésére. 
Egyhangúlag I. alelnökké Madár Imre, II. alel-
nökké Koncz István, igazgalóválasztmányi tagok-
ká : T. Nagy Imre, dr, Fejér Antal, Czikó Sándor, 
Székely Endre, Balásy Lajos, Böjtliy Endre, Bo-

A történtek után Frigyesnek már nem volt 
ott maradása és még az nap éjjel visszautazott 
birtokára, hol Ilona türelmetlenül várta; férje 
azonban oly bus, zavart és sajuálkozó tekintetet 
vetett nejére, hogy Ilona borzalommal vette észre, 
hogy szeretett férje  nagy beteg. Nejének gondos 
és önfeláldozó  ápolását daczosan utasította vissza 
és mindig csak azt hajtogatta, hogy: „nemsokára 
ismét minden rendén lesz." Ilona bár mindent el-
követett, hogy férjét  szórakoztassa, mindazonáltal 
Frigyes számára nem volt már szórakozás, vigasz-
talás, sem orvosság; mert Emilia gyilkosának gon-
dolta magát és álmaiban mindig csak volt szép 
szeretője sápadt arczát, a százados bükkfa  és 
Mária kép villámütötte pusztálását látta. így tar-
tott ez hetekig; az orvos gondolkozva rázta fejét 
és mondá: „A baj komolyabb, mint gondoltam". 

Az idő őszre járt és a beteg állapota szem-
látomást rosszabbra fordult.  Egy komor, ködös 
reggelen Ilona szeretett férjét  halva találta ágyá-
ban. Az íróasztal egyik fiókjában  egy levél volt, 
melyben Frigyes férfias  nyíltsággal irta le titkát. 

Hűlt tetemét a városba szállították és ott 
temették el. Ilona igaz szívből szerette férjét  s 
igy Frigyessel egész boldogsága leszállott a sírba; 
bánata, gyásza őszinte és mesterkéletlen volt. A 
szép birtokot eladta, az árán egy nagyobb jóté-
kony alapítványt tett szegény leányok kibázasí-
tására, maga pedig a városban telepedett meg, 
hol számos jótéteményei miatt a szegények őran-
gyalának nevezték. 

gos István, Lázár Domokos, dr. Molnár József, 
Sántha Simon, Madár Mihály, Puskás Jenő, Szántó 
József,  Benedek Gábor, Antal József,  Basa János, 
Baktsy Gáspár, Éltes Elek, Ferenczí Károly, Ko-
vács Gergely, Márton Ferencz, Sándor Gergely, 
Nagy József,  Mihály Ferencz, Lázár Menyhért, 
Nagy Sándor, Murányi Kálmán, Pap Domokos, 
Markaly Antal, Tompos János és Csiszér József 
választattak meg. 

Az igazgató-választmánynak azon jelentését, 
mely szerint a gyergyói gazdakör feloszlatását  a 
kör kívánságára is kimondatni javaslatba hozza, 
egyhangúlag elfogadta  a közgyűlés, valamint egy-
hangú határozattal, az igazgató-választmány ja-
vaslatára, gróf  Bethlen András az egyesület tisz-
teletbeli elnökévé választatott, azon eléviilhetlen 
érdemei némi elismeréseül, melyet az egyesület 
ügyeinek támogatása, valamint az ország általános 
gazdasági ügyei előbbre \itele körül is kifejtett  s 
elnökség megbízatott, hogy a közgyűlés ezen ha-
tározatát megfelelő  módon a megválasztottnak tu-
domására hozza. 

Ágoston József  a hajdan liires székely turó 
érdekében szólal fel  s figyelmébe  ajánlja a köz-
gyűlésnek, hogy a bácsok eczetszeszszel oltják be 
a tejet. 

Madár Mihály felvilágosításul  közli, hogy az 
eczettel való beoltás nem veszélyes ugyan az 
egészségre, mert az eczetet sok ételnemüben is 
szoktuk használni, de az eczettel való oltás igenis 
befoly  a sajt minőségére, mert általa a tej hama-
rabb megaludván a kelleténél, sovány sajtot ad. 
A jó minőségű sajt előállítását az esztena társa-
ságok volnának hivatva ellenőrizni s oda hatni, 
hogy a tejet természetes bárány vagy borjú oltó-
val oltsák be. Ez iránt már egy ízben a gazda-
sági egyesület fel  is hívta a járási szolgabiróságok 
figyelmét. 

Bogos István folytatta  felolvasását  a sertés-
orbáncz ellen való védekezések módjairól, különö-
sen az oltásokról. A felolvasást  követő hozzászó-
lások rendén azon óhajtás nyer kifejezést,  hogy a 
beoltások felolvasó  által a gyakorlatben is bemu-
tattassanak, mire Mikó Bálint ő mlga felajánlotta 
felolvasónak,  hogy az ö sertés falkáján  — az ő 
költségére — a gazdaközönség okulása végett 
védő-oltásokat eszközöljön s azt a gazdaközönség-
nek bemutassa. A közgyűlés köszönettel fogadta 
Mikó Bálint főispán  ur ajánlatát s felkéretett  Bo-
gos István előadó, hogy megfelelő  időben a védő-
oltásokat eszközölje s azok eredményét gyakorla-
tilag is bemutassa. Egyúttal felolvasónak  elnök a 
közgyűlés köszönetét fejezte  ki, mire a közgyűlés 
elnök éltetése közt véget ért. 

T A N Ü G Y . 
Iparos tanulók vizsgálata.*) 

A gyergyószentmiklósi iparos tanulók vizs-
gálata f.  hó 9-én, a munka- és rajzkiállitás 8. és 
9-én tartatott meg. Az oktatás ezen évében a mi-
nisztérium által kiadott uj szervezet értelmében 
folyt,  mely az iparos tanulók iskolai oktatása elé 
magasabb fokú  feladatot  és sok oldalú gyakorlati 
ismeretet szab. A vizsgálat — daczára a tanulók 
sok mulasztásának — kielégítő eredményt tünte-
tett fel.  mi a működő tanárok odaadó, lelkiismere-
tes munkájának s ezen a téren is tanúsított gya-
korlati jártosságuknak köszönhető. A munkakiálli-
táson részt vett 25 tanuló, 2 segéd s a gyermek-
játékszer készítő tanműhely, melynek tanulói szin-
tén kötelesek az ipariskolát látogatni. A kiállított 
tárgyak száma 40 volt. A munkakiállitáson részt-
vettek jutalmazására a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara 20 forintot,  Gy.-Szentmiklós 
községi képviselőtestülete szintén 20 frtot  adott, 
mely összeghez a mult évről fenmaradt  3 frt  is 
csatoltatván, jutalom fejében  kiosztottak 43 frtot. 
Ezen felül  a községi képviselőtestület s az iparis-
kolai bizottság az elméleti tárgyakban jó előmene-
telt tanúsított és jó viseletű tanulóknak jutalom-
könyveket adományoztak. 

Az ipartestület ez évben a jutalmazás czél-
jára nem adott semmit sem; mert az iparkamara 
segélyét nem lehet az ő hozzájárulásának tekinteni. 

A munkakiállitás iránt általában nagyobb és 
melegebb érdeklődést lehetne várni az ipartestü-
lettől; mert a kiállításnak a jövő iparos nemze-

*) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. 

dék képzettségének emelése lévén a czélja, elsó 
sorban az ipartestületnek kelle azt felkarolnia. 

Ezen évben a X-ik munkakiállitás volt, me-
lyen a mult éviekhez képest baladás helyett ha-
nyatlást lehetett észlelni. Aránylag kevés iparr.g 
tanuló vett abban részt s a kiállított tárgyak nagy 
része a munka könnyebb neméből volt, a verseny-
zés tehát nagyon lanyha volt. 

Jutalmat a következő tanulók kaptak. A ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 20 frt 
adományából: Zöld István ruhaszekrényért, Kari 
Albert kocsikerékért, Virág István fiókos  szek-
rényért 4—4 frtot;  Csibi János nöi csizmáért, 
Réti Vilmos ládazárért 2 frt  50 krt; Flock Fe-
rencz kerékfalért,  B'ró Károly nadrágért 1 frt  50 
krt. Ezek a kamara meghagyása szerint postata-
karék könyvecskében kapták ki a jutalmat. A kép-
viselőtestület 20 frt  adományában, hozzávéve a 
mult évi 3 forintot,  a következők részpsiiltek : Kor-
zistka Lipót zakó felsőért,  Kolumbán István ön-
tözö-kannáért 2 frt  50 krt; Lukács Gyula csavar-
kulcsért, Pető Imre bélyegző-vasért, Vízi József 
gyermekczipöért, Hampót Ferencz segéd két férfi-
kalapért 2—2 frtot;  Bogdán István bocskortalpért, 
Csibi József  női csizmáért 1 — 1 frtot;  Bernáld Jó-
zsef  segéd ieányka czipöért 1 frt  50 krt. A jutal-
mazottak egyszersmiud dicsérő oklevelet is nyer-
tek. A játékszer készítő taniuühe ly növendékeit 
haladást tanúsító, ízléses, csinos és tartós játék-
szereikért — mivel pénzbeli ösztöndíjban iskolá-
juknál különben is részesülnek — együttes dicsérő 
oklevéllel tüntették ki. A beiratkozott tanulók szá-
ma ez évben 75 volt. A beiratások a jövő iskola' 
évben szeptember hó közepén fognak  kezdődni. 

Évzáró vizsgák. 
A csíkszeredai elemi iskolában az évet záró 

vizsgák folyó  hó 15-én folytak  vármegyénk kir. 
tanfelügyelőjének  és nagyszámú közönségnek jelen-
létében minden tekintetben megfelelő  és a köz-
várakozást kielégítő eredménynyel. 

Délelőtt 8 órától kezdödöleg a kisebb és 
nagyobb fiuk  vizsgája történt meg. A nagyobbak 
csoportjában, kiket V e r e s Lajos igazgató taní-
tott, az elnöki tisztet C s e d ö István polgármester 
iskolaszéki alelnök, a kisebb fiuk  csoportjánál, 
kiknek vezetője K i s s Antal volt, kezdetben 
B e c z e Antal alispán, később dr. F e j é r Antal 
teljesítette. 

Délután 2 órától kezdödöleg szintén 2 cso-
portban a leányok vizsgáztak. A kisebb leány-
csoportnál C s e d ő István, a nagyobbaknál dr. Fejér 
Antal elnökölt. A kisebb leánykákat B o c s k o r 
Mariska, a nagyobbakat L a k a t o s Mihályné 
tanította. 

A gyermekek által adott szép és értelmes 
feleletek,  arról győzték meg az iskola elöljáróit 
és az érdeklődő hallgatóságot, hogy a tanítók és 
a tanítónők hivatottáággal és buzgósággal telje-
sitik fáradtságos  kötelességüket s tanítványaiknak 
az alapvető ismereteket olyan mértékben adják 
meg, hogy a magasabb iskolákban előirt tanul-
mányokat könnyű szerrel elsajátíthatják. 

A leányiskolákban ki voltak állítva a gyer-
mekek kézimunkái is, melyek szintén a mellett 
tanúskodtak, hogy a növendékek ezen igen fontos 
és életbevágyó tárgyból is kellő módon és alaposan 
vannak kiképezve. 

Még egyszer ismételjük, hogy a vizsgák 
eredménye egészen megnyugtató és teljesen ki-
elégítő volt s igy a tanszemélyzet, mint a növen-
dékek teljes nyugodtsággal élvezhetik a jól ki-
érdemlett szünidőt. 

K V L O I F E L E K . 
— Urnapi körmenet. Az urnapi körme-

netet szokásos fénynyel  tartották meg városunk-
ban. A körmenetb' n, mivel az idő is kedvezett, 
nagyszámú ájtatos hivő vett részt s a helybeli 
honvédség egy díszszázada csak fokozta  az ünne-
pély pompáját sortüzével. 

— Csiki vasút. A m. kir. államvasutak 
igazgatóságánál folyó  hó 15-én déli 12 örakor 
volt a versenytárgyalás a székely vasutak sepsi-
szentgyörgyi és csíkszeredai részének ügyében, 
két szakaszban, a melyen a következő ajánlatok 
tétettek : 1. Dénes Zsigmond és társa l. 3.961.686 
frt  70 kr. II. 2,414 08i frt  70 kr. + 6 százai. 
2. Jiraszek és Krausz: I. 3,737.860 frt  28 kr. 
II. 2,511.280 frt  30 kr. 3. Gregersen F. és fiai 
I. 3,553 870 frt  11 kr. II. 2.561 120 frt  08 kr. 
4. Sefcerer  és Grossmann 1. 3,489.397 frt  40 kr. 
II. 2,639,834 frt  40 kr 5. Mamlel ll..ffmann  és 
Quittner I. 3.304 274 f.t  10 kr. II. 2.465.936 
frt  70 kr. Gross Bischot és Fischer I. 3,2S2.231 
frt  40 kr. II. 2.438,885 frt  00 kr. 8. Auspitz 
Gyulai. 3,174.637 frt  11 kr. II. 2.403.378frt  70kr. 

— Színészet. Károlyi Lajos jól szervezett 
színtársulata még mindig városunkban időzik. A le-
folyt  két hét alatt a következő darabok kerültek 
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szinre: „A suhancz", „Czigánybáró", .Tót leány", 
.Jávor Margit", „Az elsó polgári házasság", „Pry 
Pál", -Nap és hold", .Jávor Margit" (másodízben), 
.Szép (ialathea" és „Virágfakadás"  s végre „Xáni". 
Ezen utolsó előadáson a társulat iránti szívességből 
fellépett  Farkns Jozefln  úrhölgy, a budapesti m. 
kir. operaház tagja, ki az elsó felvonás  után a 
.Martin keringőt" a Bányamesterból, a második fel-
vonás után a „Vájjon szeretlek-e" czimii keringőt, 
végre a harmadik felvonás  után Káldy Gyulától 
„Kurucz dalokat" énekelt. Farkas Jozefin  ezen fel-
lépésével igazán lekötelezte városuuk színházlátogató 
közönségét; a gyönyörűen esengó hang, a kiváló is-
kolázottság, a temperamentumos előadás olyan szín-
vonalra emelték produkczióját, a milyent rég nem 
élvezett kisvárosunk közönsége. A tapsokból és él-
jenzésekbűl bó mértékben ki is jutott részére. Mi is 
teljes elismeréssel adózunk a művésznőnek s őszin-
tén óhajtjuk, hogy itt idózése alatt még nyújtson 
alkalmat arra, hogy művészetében gyönyörködhes-
sünk. A színtársulat előadásairól most is csak jót 
tudunk mondani, majdnem mindenik élvezetes volt 
K ezek által a társulat még jobban bebizonyította, 
hegy valóban érdemes a pártfogásra.  A még hátra-
levő néhány előadásra ujolag felhívjuk  városunk és 
a közelvidék közönségének figyelmét. 

— Nagy népünnepély. K á r o l y i Lajos 
színtársulata junius hó '23-án tánezczal egybekötött 
nagy népünnepélyt rendez a lapunk mult számában 
már közölt programmal. A népünnepély délután 2 
érakor kezdődik nagy diszmenettel. Az után jónek 
a különbözó versenyek, melyeknek nyereménytár-
gyai a Györgyjakab Márton diszmiiáru kereskedésé 
ben megtekinthetők. A versenyeket szini előadás 
követi, szinrekerül a „Peleskei nótárius". Felvonások 
között a csíkszeredai dalárda néhány tagja négyes 
dalokat fog  előadni. Estéli 0 órakor nagy tűzijáték 
A rendezőség mindent elkövet arra nézve, hogy a 
közönség kitűnően mulathasson. Tánczreudezók í Du-
duez Károly, Balásy Lajos, Gözsy Géza, Wellman 
Samu, Bartalis Ágoston, Jakab Ödön, Tamás Béla, 
Albert Ödön, Wellman Géza. Épen ezért a népün-
nepélyt ajánljuk közönségünk szíves támogatásába 
és pártfogásába,  annál is inkább, mivel a színtársu-
lat, mely itteni működése alatt annyi kellemes estét 
szerzett közönségünknek, ezen alkalommal búcsúzik 
el tőlünk. 

— Zárv izsgá la t . A esikmegyei polgári le-
ányiskolában az 1894—95. tanév záró vizsgálatai a 
következő sorrendben fognak  megtartatni : Junius 
hó 27-én délelőtt 8—12-ig az I-sö osztály vizsgá-
lata minden tantárgyból; délután '2—5-ig a Il-ik 
osztály vizsgálata minden tantárgyból; 5—6-ig az 
I. és II. osztály vizsgálata a testgyakorlásból. Ju-
nius hó 28-án délelőtt 8—12-ig a III. osztály vizs-
gálata minden tantárgyból; délután 2—ö-ig a 11-ik 
osztály vizsgálata minden tantárgyból; 5—G-ig a 
III. és IV. osztály vizsgálata a testgyakorlásból. 
Junius hó 29-én délelőtt 7 órakor hálaadó isteni 
tisztelet; 9 órakor ének-, zene- és szavalatokból 
z á r ó-ü n n e p é 1 y. A vizsgálatok alatt a rajz-munka 
éB írásbeli dolgozat kiállítás megtekinthető. E vizs-
gálatok nyilvánosak lévén, arra a tisztelt szülőket 
és a tanügy barátait tisztelettel meghívja a tantestület. 

— A 10 krajezáros ezüst váltópénz-
ről következő felszólítást  vettük s ajánlják az 
adóhivatal figyelmébe.  Mi lesz a 10 kros eziist 
váltópénzek sorsa? Kz a pénz a forgalomból  ki-
vonva még nincs. A hírlapok tudósítása szerint a 
miniszterinmban most dolgoznak az erre vonatkozó 
javaslaton. És mégis a zavar általános. Mintha 
esak egy uj Kossuth bankjegy korszak küszöbén 
Állanánk, mindenki szabadulni igyekszik a 10 kraj-
ezáros ezüst váltópénztől. Azt mondják, hogy egyes 
lelketlen kufárok  féláron  váltják be a 10 krost s 
a nép, az istenadta nép örömest adja, mert hisz 
«gyvan meggyőződve, hogy annak már semmi 
értéke nincs. És azt mondják, hogy ezen általános 
rémületet a csíkszeredai kir. adóhivatal idézte 
elő, nem tndom törvényes-e vagy törvénytelen, de 
mindenesetre tapintatlan eljárásával, mert egyes 
kereskedőktől nem fogadta  el ezen pénzeket állami 
adóba. Ismétlem : mert tudom, hogy a t. adóhivatal 
minő törvényes intézkedésre támaszkodik ezen el-
járásban, de épen azért, hogy a közvélemény méltó 
felháborodását  magától elhárítsa, érdekében állana 
azt nyilvánosságra hozni, — ha van. — Ha pedig 
nincs ngy eddig tanúsított eljárását mint helytelent 
beszQntetni köteles és a nép érdekében talán az 
is kötelessége lenne ,hogy a valóságról nyilvánosan 
referáljon,  hogy mindazok kik a magyar állam 
flnánczialis  politikájának sötét labyrintjában — mint 
valami mesebeli boszorkány várban világosság nélkül 
tévelyegnek — tisztán lássanak az adófizetés  utján. 
Engem s azt hiszem a vármegye lakosságának 
nagy részét is, nagyon lekötelezne a t. adóhivatal ha 
a helyzetről felvilágosítana,  mert hiába, mi laikusok 
n«m értünk a magasabb financziális  politikához, 
csak fizetünk  azon megdönthetlen jogi axiómánál 
fogva  a mit magyarul ngy hívnak, hogy m u s z á j . 

De ne hogy azt higyje a t. adóhivatal, hogy én! 
önérdekből beszélek. Á világért sem. Megdugom! 
— szubroza — a t. aáóhivatalnak, hogy nekem 
még csak egy árva kopott batoâom sincs. Sz é k e I y 
- ó b é. 

— Az E. M. K. E. Udvarhe lyen tartott 
közgyűlésén vármegyénkből jelen voltak: F e r e n -

zy Károly alesperes, az K. M. K. K. gyergyói 
fiókkörének  elnöke, Murá n y i Kálmán felesiki  fő-
esperes, továbbá a gyergyói r. kath. tanitó-egyesii-
let képviseletében O l a j o s Farkas felső  népisk. 
tanár. A mult számunkban közölt vezérezikkünk azon 
állítását, mintha vármegyénkből senki sem vett volna 
•észt az K. M. K. E. közgyűlésén, ezennel helyre 
igazítjuk. 

— Csikmegyei t a lá lmány. B á n d i Vazul 
csiksomlyói főgimnáziumi  igazgató és W a 11 e r Já-
nos honvéd puskámiives egy uj szerkezetű vadász-
fegyvert  találtak fel.  A fegyver  kiválik minden ed-
digi más fegyver  fölött  következő előnyeivel: 1. 
Hiányzik .róla, a vadászfegyvereknél  eddig szokás-
ban volt ravasz, vagy lakatrendszer. 2. A fegyver 
minden létező fegyvernél  sokkal kevesebb alkat-
részből áll. p. o. esak fele  alkatrészből mint a Lan-
kaster; kényes, könnyen romló részek nincsenek 
benne, mi a fegyver  szolidságát eszközli és bizto-
sítja olcsó előállítását. 3. Önműködő töltény-kivetö-
vel bír, mely tetszés szerint egyik, vagy másik töl-
tényt veti ki, vagy mind a kettőt. 4. Kezelése meg-
felel  a hadseregnél használ Manlieher-fegyveruek, 
ugy hogy, ki az egyiket ismeri, a másikat is köny-
nyen kezelheti. f>.  Lövési gyorsasága a vadászfegy-
verek között páratlan, — p. o. inig a Lankaster-
fegyvernél  a lövés készültségre nyolez fogás  kell, 
ennél csupán négy fogás,  tehát kétszer gyorsabb 
tüzelésii. ti. Szerkezete oly czélszeriien van beren-
dezve, hogy a már oly sok szerencsétlenséget oko-
zott véletlen elsülés esete teljesen ki vait zárva. 
Még különösen érdekes, hogy a esiki primitív esz-
közökkel készített uj fegyver  kivitele oly finom  és 
pontos, hogy egy elsőrangú fegyvergyárnak  is dí-
szére válnék. 

— Testsgyenészeti müintézet. Keleti J. 
czég, Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17., az 
eddigelé sérvkötók és betegápolási eszközök készí-
tésére létező gyárán kívül egy nagyszabású, a mo-
dern technikának teljesen megfelelő  műhelyt nyitott, 
Budapest, IV., Régi posta-uteza 4. szám, földszint, 
melyben orvossebészeti aczéláruk, testegyenészeti 
készülékek, Hessing-reiidszcrii elismert miiderékfii-
zók, nyújtó- és járógépek, valamint minden e szak-
mába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, 
kiknek ily készülékekre szükségük van, felkéretnek, 
szíveskedjenek fenti  ezégtöl költségelőirányzatot 
vagy képes árjegyzéket kérni. Üzleti elv : Szigorú 
pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak. 2 

C S A R N O K . 
Jávor Margit. 

(Eredeti népszínmű .1 felvonásban.  Irla Uéezy István; zené-
jét: Németh Ignáez.) 

Jávor Boldizsár erdősz Nádfalusi  Endre gróf 
birtokán, van jó felesége,  két szép leánya, kik 
közül Margit már kifejlett  szépség, Sárika még 
csak feslö  bimbó. Boldogok, elégedettek s ezen 
állapot még fokozódni  fog  akkor, ha Zsolyomi 
Miklós, a dúsgazdag Zsolyotni Tamás bíró fia,  a 
szép Margitot feleségül  veszi, a mint ezt a szülök 
egymás között jó előre kicsinálták. 

A s/űlök terveztek, de Margit másként vég-
zett. Meglátta a csinos, daliás Nádfalusi  Endrét, 
szerelemre gyuladt iránta. A gróf,  a ki szintén 
inegpillantá Margitot, elhatározta, hogy leszakítja 
az érintetlen, bájos virágot, a mi a szokásos ke-
rítő közbejövetelével annál inkább sikerült neki, 
inert a mint már említettük, Margit erősen megsze-
rette a grófot.. 

A szenvedélyes szerelem Margitnál is győ-
zedelmeskedik a szülők iránti tisztelet és a 
gyermeki szeretet felelt,  elfeledkezik  mindezekről, 
elfeledkezik  testvéréről Sárikáról s egy levél hát-
rahagyásával elhagyja a szülői házat és a gróffal 
mégszökik. 

Már majdnem egy esztendő forgott  le a 
Margit szökése után, midőn az első felvonás  kez-
dődik. Jávor Boldizsár és hozzátartozói mit sem 
tudnak a Margit sorsáról, ugy látszik, hogy az 
ismerősök, szomszédok a becsületes embert meg-
akarják kimélni a nagyobb fájdalomtól  s elhallgat-
ják előttük a dolgot. Jávor tehát reménykedik, 
hogy leánya vissza fog  térni s nagy lenne az öröm 
az egész családban, ha ez bekövetkeznék. Ugy 
Jávor, mint a hozzátartozók tárt karokkal fogad-
nák Margitot, bármilyen szegényen, bármilyen ron-
gyosan, csak tisztán, szeplőtelenül kerüljön haza. 
Ennek ad kifejezést  Jávor a felvonás  elején, mi-
dőn kisebb leányával Sárikával Margitról beszélget. 

Atya távozása után Sárikától megtudjuk, 
hogy ő is szerelmes, még pedig Miklósba, a nénje 
cserbe hagyott jegyesébe. Ilyen állapotban kezét 
megkérik, Szelíd Gerzson ispán, egy tetőtől talpig 
jámbor, becsületes ember és Czinczér Lenczi a 

'bolondos segédjegyző, kik mind a ketten szerel-

mesek a bájos Sárikába Természetes azonban, 
hogv mindkét kérő kosarat kap. Ezután megjelenik 
Miklós is és egy igazán fényes  jelenetben bevallja 
a Sárika iránti szerelmét, mit a szerelmes leány 
a legnagyobb elragadtatással fogad. 

E közben haza kerül Jávor uram is és öröm-
mel tudatja, bogy Margittól levelet kapott, hogy 
Margit még ma megérkezik. Rendelkezéseket tesz, 
bogy az esemény megünneplésére nagy lakomát 
kell csapni, meg kell hinni az ismerősöket s ezek 
között Zsolyomi Tamás bírót és feleségét  is. A 
vendégek meg is érkeznek s ekkor ismerkedünk 
meg Zsolyomi Tamással, ki egy vagyonára büszke 
gőgös paraszt, a kalapot ugyancsak keményen 
íiordja a fején,  házánál csak egy akaratot ismer 
és ez az övé. felesége  ugyan küzd ellene, ki-ki 
akar törni, de Zsolyomi uram egy kemény sza-
vára a kitörést abban hagyja. Miklós megvallja 
atyjának a Sárika iránt való szerelmét, kér, ri-
mánkodik s fi  nyegetözik, hogy újra meglövi ma-
gát, mint telte azt akkor, midőn megtudta Margit 
távozását, de az öreg hajthatatlan marad, csak 
akkor lesz engedékenyebb, midőn megismeri Sárikát, 
kit erősen megszeret. Erre elhatározzák, hogy a 
leányt még ma megkérik, egy hétre meg lesz a 
kézfogó,  három hétre pedig a menyegző is. Az 
öregek bemennek, hogy a leányt kikérjék. Ez alatt 
megérkezik Czinczér Lenczi, a ki megtudván, hogy 
Sárika Miklós neje lesz, elhatározza, hogy véres 
boszut áll Miklóson s később Senki Miskával, a 
kisbiróva! és kezében két karddal ismét visszatér 
s provokálja Miklóst, ki mint aféle  huszárviselt 
ember jól megkardlapo/.za a bolondos segédjegyzöt, 
ki hátrálás közben bele esik a lekváros üstbe s 
testének szilva-zzel felékesített  felét  tapogatva, 
kijelenti, hogy a becsületnek elég van téve és bele-
nyugszik sorsába. 

Ezen jelenet ulán ki jönnek az öregek, nagy 
az öröm a liá>nál a Sárika szén ncséjén, ebéd 
elölt szilvoriuiuoznak s a mulatozás közepette meg 
jön Margit, de n-'in szegényesen és rongyosan, ha-
nem úrias ruhában öltözködve czifrán.  Az apja 
ámul-bánitil. Sárika Margit elé szalad, meg akarja 
ölelni, de Margit ezt nem engedi s azon szavakkal 
utasítja vissza, hogy ö érdemtelen az ártatlan le-
ány ölelésére. E/után térdre borul atyja előtt, 
bocsánatot k'-r és bevallja, hogy ö Nádtalusi gróf 
szeretője. Az öreg Jávor borzasztó felindulásba 
jön, niH<iáLko;za és eUizi leányát s ezen csattanós 
jelenettel véyződik az első felvonás. 

Az öreg Jávor a nagy felindulás  következ-
tében erős beteg lesz, a család bánatát meg na-
gyobbá leszi az, hogy most már Zsólyomi a Sárika 
és Miklós egybekeléséről mit sem akar tudni. Mar-
git a községbe marad keresztanyjánál s apja be-
betegsége alatt többször meglátogatja édés anyját 
és testvérét. 

A második felvonás  egy pompás megható je-
lenettel kezdődik. Margit elbeszéli édes anyjának 
bukásának történetét s a s;i óf  ezudar viselkedését. 
Az öreg Jávor már lábbadozó félben  van, ma kel 
fel  először s első útja is a grófhoz  vezet, hogy 
szeme közé vágja szerződését annak, ki leányát 
megbecsteleniti és szerencsétlenné tette. 

A gióf,  ki Sárikát megismerve érzéki szere-
lemre gyu.'adt iránta, elhatározza, hogy ez érintet-
len virágot szintén leszakítja. Bűnös üzelmének 
eszközéül most is Vércse Pannát, a kóbor czigány 
asszonyt választja. A kísértő meg is jelenik, de 
Sárikánál nem várt ellenállásra talál, ki nem csak 
erélyesen visszautasítja az asszony ajánlatát, ha-
nem a még mégis botozza és kiveri az udvarból. 
Ugyancsak röviden bánik el a gróffal  is. A gróf, 
ki°a neki lü/.iilt leányt még kívánatosabbnak tartja, 
elhatároz/a. hogy el fogja  rabolni és a részletek 
megbeszélése végett a czigányasszonyt magához 
rendeli. A gróf  é.« c/igányasszony közötti beszél-
getést véletlenül kihallgatja a jó lelkű ispán, Sze-
líd Gerzson s a gvalázatos tervet közli Margittal, 
ki iránt hajlandósággal viseltetik s kinek minden 
birtokát felajánlja.  A terv. t Margittól Miklós is 
megtudja s készen várják a grófot.  Alkonyat táján 
a gróf  meg is jelenik s Miklóssal találja magát 
szemben, k.k a kőztük kifejlett  heves szóváltás 
után a gróf'a  lő. Az ott levő Margit a pisztolyt 
Miklós kezéből kicsavarja s a lövés zajára kicső-
dült emberek előtt a men ny letet magára veszi, 
ebbe a gróf  is belenvugszík s nem kívánja a leány 
megbüntetését, ezzel'végződik a második felvonás. 

Az esemény kö/.ti részleteket részint a se-
gédjegyzö, ki Margitnak is felajánlja  kezét és sze-
relmét, részint ped g Zsólyomi és neje töltik ki. 
Zsólyomi meghallván, hogy Jávor állását elhagyta, 
megveszi a gróf  birtokát és barátjának felajánlja 
ugyanazon feltételek  mellett, ugyanazon állást. A 
mi bizonyára az ö jó szivéről tesz tanúságot; egy-
ben azonban hajthatatlan, a Miklós és a Sárika 
közötti házasságról mit sem akar tudni. 

A harmadik felvonás  czélja, hogy Zsolyomit 
engedékenynyé tegye, Jávort pedig megengesztelje 
tévedt leánya iránt. Ez sikerül is. Zsolyomi ugyanis 
a felesége  egy nagyobb szabású kitörése előtt el-
árulja egy 20 esztendővel ezelőtt elkövetett bot-
lását, hogy a Senki Miska az ő tulajdon édes gyer-
meke. Hogy a feleségét  megengesztelje, mindenbe, 
még a Miklós és Sár.ka házasságába is beleegye-
zik. Ezek utáu aztán Jávor Margitnak is - kinek 
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kezét a ió szivü ispán megkéri — megbocsát. Igy lölt ingatlanok az 1895. évi julius hó 16-ik napján 
jóra fordul  minden. délelőtti 9 órakor Várhegy község házánál meg-

A darabon meglátszik, hogy olyan ember irta, 
ki ismeretes a szinpad titkaival s tudja a módját, 
hogy miként kell hatásos jeleneteket összeállítani, 
nyelvezete a darabnak szép s némely helyen erő-
teljes és teliszárnyaló. A darab legnagyobb hibájá-
nak azt látjuk, hogy a bonyodalom a gróf  miatt 
származik, ki nem elégszik meg azzal, hogy a Já-
vor családot az egyik leánya révén szerencsétlenné 
tette, hanem erre még rádupláz azzal, hogy a má-
sikat is el akarja csábítani. Ilyeu óriásilag meg-
romlott embert nem sziveseu képzelünk el ma-
gunknak. 

Azt is furcsának  találjuk, hogy a darabban 
szereplő fiatal  emberek, mind ugyanazon két le-
ányba lesznek szerelmesek, mintha csak más lány 
nem is volna a világon. Aztán mindegy nekik akár-
melyik, csak szeresse őket. 

Egyébiránt a darab szépen, hatásosan nagy 
színpadi ismerettel és a mi fő,  tősgyökeres ma-
gyarsággal és szép nyelven van megírva. Géczy 
István ezen darabjával számottevő, maradandó be-
csű müvet ajándékozott irodalmunknak s azt is be-
bizonyította, hogy ezen műfajnak  hivatott és ta-
lentumos művelője. 

A hatás, melyet darabjával itt nálunk elért 
teljes sikerű s őszintén kívánjuk, hogy darabjának 
másutt is ilyen hatása legyen. 

FKMil.Os 8ZKRKKSZTU: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRSGYKRGYÚUAX 
H O C H S C H I L D L A J O S 

KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hirdetmény. 
Ditróban elhalt néhai Csibi Gábor (csil-

lagos) és neje hagyatékához tartozó s Bor-
székfUrdő  telepen lévő 25. ház sz. alatti 3. 
oszt. faház  és abban elhelyezett 28 frt  becs-
értékű bútorok, valamint szintén ezen telken 
találtató 25á. liázsz. alatt lévő 2. oszt. faház 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lO°/0-át készpénzben, vagy az 

tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki- 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
áltási áron alól is eladatni fognak.  számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla- sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §, ában 
„ok becsárának 10'/, át készpénzben, vagy az, k.ielölt ovadekkepes értékpapírban a kiküldött ke-
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke> 
zéhez letenni, avagy az 1672 : LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi márcz. 
hó 20. napján. 

Páll Venczel, 
kir. aljhiró. 

'zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a l»iióságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi márcz. 
hó 31-ik napján. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

Szám 1627-1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végreliajtatónak gy.-szentmik-
lósi Portik Balázs és neje Blénesi Bolhára végre-
hajtást szenvedők elleni 930 frt  tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő, Gy. Sztmiklós község határán 
fekvő,  a gy.-szentiniklósi 805. sz. tjkvben foglalt 
2694 — 2697. hrsz. a. 400 frt,  <1498/,, 4500. hisz. 
a 14 frt,  4512—4515. hrsz. a 27 frt,  4878., 4879. 
hrsz. a. 'J frt,  15258. hrsz. a. 6 frt,  15G15. hrsz. 
a. 4 frt,  16607., 16008. hrsz. a. 1 frt.  17101. hr. 
sz. a. 3 frt,  24529. hrsz. a. 8 frt,  24857. hrsz. a. 
9 frt,  25111. hrsz. a 41 frt,  25771., 25772. hrsz. 
a. 131 frt,  25987-25990. hrsz. a. 38 fit,  28124. 
hrsz. a. 2 frt,  28245. hrsz. a. 4 frt,  4489. hrsz. 
a. 11 frt,  5213 hrsz. a. 10 Irt, 8757. hrsz. a. 4 
frt,  11254. hrsz. a. 18 frt,  14599. hrsz. a 8 frt, 
20888., 20890/!, 20892., 2089 l/i. hrsz. a. 29 frt, 
25809., 26001—26003. hrsz. a. 125 frt,  továbbá 
a 120. sz. tjkvben foglalt  6220., 6259. hrsz. a. 7 
frt,  12253. hrsz. a. 10 frt,  15331. hrsz. a. 3 frt, 
16491. hrsz. a. 4 frt,  20591. hrsz. a. 4 frt,  20592. 
hrsz, a. 5 frt,  21452. hisz. a. 7 fit,  28555. hrsz. 
a. 5 frt,  4443. hrsz. a 16 fi  t becsértékü egész in-
gatlanra az árverést a fennebb  megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg- j 
jelölt ingatlanok az 1895. évi julius hó 31 ik nap-

' i o a o ÖQ*n VT3"i 

i J. cs. és kir osztrák-in.igvar 
lua kir szahadalmázolt sérvkíl-

tü.je leghíresebb orvosi autori-
tások által a jegjobbnak van 
elismerve, nem csúszik, nem 
gyakorol kellemetlen nyomáBt 
ítí irhilkiuil rzélszerii. 

ÚJDONSÁG!! 
Keleti-fi-le  gumini srr\kutö, szaba-
dalma/ott 1SÍI4. márcz hóban. Ki-
tiinteielt Hriis-izelben, lá!i:-í. aranj-
éremmel i-8 ili zokmánynyal. A pe-
ldtták teljesen a sérvhez idomítha-
tok, szarvasbőr védővel és bizton-

sági övvel. 
Árak: egyoldalú 6 frt.  kétolialn 12 
frt.  Snspensorinin. haskötő, (elaszti-
kiió) gummi giirisér harisnya, hát-
tartó orlhopeadiai niiileges fiizo.  mii-
leges lábak és ke zek. GUMMII 
Kgyediili képviselet Osztr.-Mag ar-
országoo a páris. 

„F. Berquerand fils." 
leghíresebb gjáro nak. 

Jólállás mellett valódi párisi 
pumni- és lialhólyag 2—H frtig. 
liitits .mieiioans •"> frlir.  Kleden 
I'eSiU iuu ui lusiviini Mensinga tanár 

M'iUagyiijtemcny uraknak 2 M fit  ;;. szerint 1.80- 5 frti; 
Megrendeléseket diszkréten ín gyorsan eszközöl 

. , . , , - . . í ián délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság i / r i CTl | orvos sebeszi műszerész é s é s kir. oszt. a 
és egy nyan konyha f.  e v i a u g u s z t u s J

h i v a t a | o s helyiségében megtartandó nyilvános ár i K t L t II d . , magy. szabadalmazott servU .ok 
15-én önkéntes árverés utján, árvaszéki en-' verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el- Budapest, IV.. Kcronaherczeguteza 17. iSzervItik palotája.) 
gedély folytán  el fog  adatni. Kikiáltási ár adatni fognak. 
628 frt,  bánatpénz a kikiáltási árnak meg-' 
felelő  10%. l-

4 ö Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság küzhirré te-

szi, hogy Csik-Tusnácl községében a kizáró-
lagos italmérési jog folyó  évi julius hó 1-től 
az év végéig tartó időre folyó  lló 30-án (1. 
e. 9 Órakor községünk hivatalos házánál al 
haszonbérbe kiadatik. 

Alliaszonbérlő a fogyasztási  adók be-1 
szedésével is megbizatik. Kikiáltási ár 2500 
forint. 

Árverezni kívánók a kikiáltási ár 10°/o-át 
az árverezés megkezdése előtt kötelesek a ^ 
bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  a községi irodán be-
tekinthetők. 1 

Az árverezés netaláni sikertelenül ma-
radása esetén községünk mint haszonbérlő 
teljesiti e kötelezettségét. 

Kelt Csik-Tusnádon, 1895. junius hó 
14-én. 

B a r t h a György, Damokos A l t é r t . 
k. liiró. 1 - 2 elnók. 
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Dreher Antal Kőbányai sörfőzdéjével 
kötött előnyös egyezmény alapján azon helyzetben vagyok, hogy viszont-
eladóknak és magánosoknak 

valódi kőbányai márcziusi sört 
Vi hl. hordóban 4.50, 50 üveget tartalmazó ládáb-in f>  f'rtérf,  naponkint friss 
légzáros fejtésben,  taploczai, csikszentmiklósi, ajnádi és gyimesbíikki jégpin-
ezéimből szállíthatók. A szállítást saját fuvarosaimmal  bárhova igen mérsé-
kelten számítom. 

Teljes tisztelettel 
K Á l i á n K . S a m II, 

2—2 esíktaploczai sör-adó bérlete. 

Szám 1354—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Kiss Jáne« hagyatéka végrehajta-
tónak várhigyi Alorár Trilán végrehajtást szen-
vedő ellenifcG7  forint  tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő Várhegy község határán fekvő,  a 
remetei 2358. sz. tjkvben foglalt  15083. hrsz. alatti 
47C frt  és a 2360. sz. tjkvben foglalt  15084/,. 
hrsz. alatti 77 frt  becsértékü egész ingatlanokra 
az árverést a fennebb  ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  megje-

flCHUCK 
-féle vasöntöde és gépgyár 

részvény társaság 
K U ]> A P E K T U M . 

Gyár és irodák: Városi iroda és raktár 
VI. ker., külső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-utcza 14. 

G ő z - éd j á r g á n y c s é p l ő - k é s z ü l e t e k , 

számos első díjjal kitűnt. SCHLICK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 
m é l y í t ő é s 0 g - 3 r e t e m . e s a c z é l - e l s é l r . 

eredeti SCHLICK- és VIDATS-fóle 
egyvasu ekék, talajmivelő eszközök 

valamint 

Schlick-féle  szab. „HALADÁS" sorbavetö-gépek. 
Takarmánykészitő gépek, darálók, őrlőmalmok é.s min-
iiennemit gazdasagi gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
es marokrakó arató-gépek, és íukaszáló-gópek, saál-

litható mezei vasutak stb. 
ElönyJs fizetési  feltételek.  Legjutányoerib árak. 
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