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Nyílttéri czikkek 
poronként 10 krért kőifll-, 

£) tetnek. 
Tisai 

Zavaros fogalmak  a vasútépítésről. 
A vasutépitkezésből kifolyólag  azt lát-

juk és tapasztaljuk, hogy sok tekintetben 
.-.avaros fogalmak  kerülnek felszínre.  Így 
mindenek előtt, hogy a legkisebb dolgon 
kezdjük, az a sereg alvállalkozó, kik már 
Iietek, sőt hónapok óta várják az építkezési 
fővállalkozótól,  hogy valamely munkára nézve 
megegyezhessenek, továbbá a számos bara-
kos is, mind azt hiszi, hogy a helyi érde-
keltség által alakított csiki vasút építkezési 
i s élelmezési részvénytársaság nekik halálos 
ellensége s ő az okozója, ha nem jutnak 
üzlethez. 

Ez a fogalomzavar  az alvállalkozókkal 
szemben abból származhatik, hogy az alvál-
lalkozók nem ismerik a csiki részvénytársa-
ság czélját és feladatát.  A helyi érdekeltség 
ugyan is csupán a vasutépitkezéshez szük-
ségeltető anyagok előállítására és az élelme-
zésre vállalkozik. E czikkek tekintetében 
pedig teljesen jogosult és indokolt az érde-
keltség azon kívánalma, hogy azok tekinte-
tében a szükségletet a helyi érdekeltség fe-
dezze és ne az idegenek. Munkára tehát, 
szorosabb éltelemben vett épitési munká-
latra nem vállalkozik a társaság és igy az 
alvállalkozók ellenében versenyző társ nem 
is lehet. 

A mi az élelmezést illeti, a tekintetben 
kétségtelenül a részvénytársaság elsőbbségi 
joga eltagadhatatlamil fenn  áll. Ezen a téren 
az idegen barakosok nem is léphetnek fel 
versenyző társul, mert hisz egyrészt italmé-
rési engedélyt idegenek a helyi érdekeltség-
gel szemben a törvény szerint nem is kap-
hatnak, másrészt pedig az épitési fővállalat 
már át is adta a vonal mentén az élelme-
zést a társaságnak. Azonban ugy tudjuk, 
nem idegenkedik attól az eszmétől, hogy a 
barakosok szolgálatát igénybe vegye, ha az 
egyes barakos becsületességével, mérsékelt 
igényével és garanczia képességével a rész 

vénytársaságnak megnyeri a bizalmát. Ez 
esetben semmi elvi kifogás  nincsen az iránt, 
hogy velők szerződésre lépjen. 

Nem kevésbé zavaros egész niegyeszerte 
a fogalom  a tekintetben is, hogy a vasút 
tényleges épitkezése miért nem kezdetik meg. 
Mindenkinek ugyszólván az ajkán van az ige, 
hogy nem látjuk a mezőkön a vasúti mun-
kásokat. A kinek azonban fogalma  van ar-
ról, hogy egy ily nagy és óriási nehéz vál-
lalatnak a szervezése, a személyzetnek a 
beállítása mennyi időt és körültekintést igé-
nyel, az nem is fog  csodálkozni azon, hogy 
ha ezen az őszön a mezőkön és réteken ta-
lán r.em is fogunk  látni munkás csoporto-
kat dolgozni. Hiszen a vállalatnak legelső 
dolga a tervek elkészítése, mert hisz részle-
tes tervek nélkül, különösen azok miniszteri 
jóváhagyása nélkül nem is dolgozhatnak. 
Már most ha tekintetbe vesszük, hogy a 
tervek elkészítése egy bizonyos időt vesz 
igénybe, hogy azoknak az államvasutak és 
minisztérium retortáin keresztül kell nien-
niök, nem lehet semmi feltűnőt,  találni ab-
ban, ha ebben az évben nagyon sok mun-
kát, legalább az Olt völgyében nem fogunk 
látni. Egy további nagy előkészület a mun-
kálatokra, az anyagok beszerzésére. Ez iránt 
folynak  is a tárgyalások. Tudomásunk sze 
rint az épitkezési fővállalat  a tégla és mész 
tekintetében megegyezésre jutott a részvény-
társasággal, és igy evidens, hogy mind azon 
privátusok, kiknek tégla készletük van, vagy 
a kik ilyenek feldolgozására  vállalkoznak, 
közvetlen a részvénytársasággal kell érint-
kezésbe lépniök. 

Az egyéb előmunkálatok közül tudo-
másunk szerint ejry pár alvállalkozó mái-
kötött szerződést. Ugy tudjuk, hogy a cze-
nient-szállitás tekintetében is több csiki fu-
varos összeállott és nagyobb szolgálati kö-
telezettnéget vállal magára Az Udvarhely-
ről beszállítandó anyagokra nézve egy nagy 
fuvarossal  történt megállapodás, ki külön-

ben a megyében levő anyagokat is az elő-
állítási helyről a szükségleti helyre vinni 
nagyrészben köteles leend. 

Mire e sorok napvilágot látnak, kö-
rünkbe lesz az egyik épitési fővállalkozó, 
Fischer Henrik is, a ki minden valószí-
nűség szerint ezúttal hosszabb időig fog  itt 
maradui, s kétségkívül tapasztalatai a vasút 
építés terén, valamint erélyes és gyors el-
határozási ereje nagyban közre fog  működni 
az iránt, hogy az épités tekintetében még 
függő  kérdések mielőbb megadassanak. 

Erre kétségtelenül szükség is van, mert 
a csikszereda-sepsiszentgyörgyi vonalrészre 
nézve még mindig nem döntött a miniszter. 
A beérkezett négy ajánlat közül Braun és 
társaié a legolcsóbb ajánlat. 

Ez az épitkezési csoport a háromszék-
megyei érdekeltség csop ríja. Ajánlataik 100 
ezer forintnál  nagyobb összeggel olcsóbb 
azon ajánlatnál, melyet a csikszereda-gyi-
mesi vonal épitési fővállalkozói  nyújtottak 
be. Ez utóbbiakhoz közeledik a Gregersen 
G. és íiai ajánlata, mely alig egy pár ezer 
frt,tal  drágább, mint a jelenlegi fővállalko-
zóké. Az bizonyos, hogy itt erős küzdelem 
lesz. — Mert a legolcsóbb ajánlat mellett 
nem csak az árak olcsósága szól, banem 
az is, hogy e cs >port a liáromszékmegyei 
érdekeltséget képviseli s köztük a három-
székmegyei főispán  igen tevékeny és nagy 
befi.lyásu  ember. A jelenlegi építkezési fő-
vállalat mellett pedig nagy sulylyal esik a 
mérlegbe az, hogy egyrészt jó üzleti hír-
neve, másrészt pedig azon előnye van, hogy 
már egy vonalrészt megkapván, vele szem-
ben az elszámolás és felügyelet  egysége az 
államvasutakra nézve könnyebb. 

l)e nem hagyható figyelmen  kívül 
Gregersen G. és fiai  czégnek nagy tekinté-
lye sem, ők hosszú idő óta az egyedüli 
magyar nagy vasúti vállalkozók, kikkel 
szemben az állani egy kis méltányossági 
kötelezettséggel is tartozik. Nagy és fontos 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Aratáskor. 

Irta: Fülei Szántó Lajos. 
Arany kalászos tereken suhog a sarló, peng a 

féuyes  kasza. 
Aratunk. 
Az aggodalmat megnyugvás, a reményt való 

váltja fel  az érett kalászokkal. S habár a remény 
a „földiekkel  játszó égi tünemény" csak ritkán elé-
gíti ki az elkényeztetett vágyakat, a fáradtságnak, 
a tisztes munkának mindenkor megvan és édes a 
gyümölcse. 

Az aratás a munka ünnepe. A gyümölcsszedés 
nem jár hangulat nélkiil. Bizonyos ünnepies érzést 
fakaszt  a szivekben. A gazdák megilletődött arczá-
rói leolvashatni : Áldott legyen az Isten, ki velünk 
volt a nehéz munkában ! 

Suhog a sarló, peng a fényes  kasza. Vidám 
arató leányok — kik már „nem gyengék a sarlóra" 
— mókáznak, nótáznak: 

Csengjen, pengjen a sarló 
Léptünkön jir a tarló. 
Iit jártasd a szemedet, 
Ne vágd cl a kezedet 

A munkának mindig meg van a maga derűje. 
Innen van az is, hogy a nép munkájának nyomán 
dal fakad;  hogy a nép verset költ, mesét szó, ka-
czag, andekdótázik . . . Igy láttam én est a patriár-

kális rendszerben, melyben a nép él. <> van legkö-
zelebb a természethez, az igazsághoz. 

Kenne és általa látjuk a nagy igazságot: 
ni u n k á r a s z ii 1 e 11 ii n k ! 

Ez az élet nagy filozófiája. 
A restség mindenkor szolgasághoz vezetett, a 

szorgalom függetlenséget  tereint. Inkább meggör-
nyedni a munka terhe alatt, mint a kegyelem ke-
nyér járma alatt nyögni. 

A immkátlanságot az élet, a természet bün-
tetni szokta. Hol elfogyott  a kenyér, ott könnyen 
fogy  a beesiilet is. 

A munkának száraz kenyér is édes fulatot 
nyújt. Mig a lusta a fény,  pompa, gazdagság között 
unatkozik. 

A boldogság titkát ebbeu az igazságbau kell 
keresnünk. 

Suhog a sarló, peng a fényes  kasza. Szép 
buzakereszttekkel rakodik meg a föld.  A jó édes 
anya táplálékot kínál éhes gyermekeinek. 

Az életadó föld  „é 1 e t"-et nyújt. 
Nincs a világ sok nyelvében szebb, találóbb 

átvitt értelmű kifejezés,  mint mikor a nép gramma-
tikája a búzát „é 1 e tu-nek nevezi. 

Mintha csak a „Miatyánk" negyedik kérését 
aposztrofálná  : Add meg nekünk miudennapi kenye-
rünket I 

Ha kenyerünk van, élelmünk is megvan. 
Az elsó éle tettel született meg a föld  szeretete 

is. A lélek legtisztább érzelme, rajongó lelkesedése 
a föld  iránt, hol bölcsőnket ringatták, hol szeretteink 

élnek, hol egykor sírunk domborul. Földet mindenütt 
találtak, de a hazát csak itt kereshetitek : 

„Tudjátok-e mi a liaza ? 
Az a játszóhely a dombon, 
llol labdáztunk, kergetődztünk, — 
A liaza az édes otthon 
Az a falu,  az a város, 
A hol veazszöu lovagoltunk; 
Az a határ, bol kalappal 
Tarka szárnyú lepkét fogtunk 
Dárhova visz szerencsétek, 
Ezt a hazát szeressétek I" 

Suhog a sarló, peng a fényes  kasza. Üdvözöl-
lek hazám szerető, munkás népe azon a földön, 
mely hatalmunk alapját képezi I 

A te földmunkád  adja mindenkor a legegész-
ségesebb vért nemzetünk ereibe. 

Jaj az országnak, hol ez a vér megromlik ! 
Te álltál mindig legközelebb e drága földhöz. 

Te is képezted legfőbb  erősségét. Egy boldog és 
nagy jövő méltó örököse vagy. Szeresd e mindent 
adó hazát! 

„Vitéz kard vasából 
MUveld ezt a földet.  . . 
Szebb lánczczal e földhöz 
Tégedet mi köthet?" * 

Suhog a sarló, peng a fényes  kasza. Minél 
magasabb a műveltség, annál nemesebb a munka. 
Becsüljük meg ezt és dolgozzunk. Dologhoz szokott 
kéznek holtig akad munkája . . . 

Áldás a földre  I Áldás a munkára 1 
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momentumok tehát azok, melyek a három 
' legkedvezőbb ajánlattevők egyike vagy má-
sika mellett felhozhatók.  Ezeknek mérlege-
lése nem tartozik reánk, hanem igenis jo-
gosult és helyén levő annak hangoztatása, 
hogy a kereskedelmi miniszter ur ne ha-
laszsza a döntést oly hosszura, mint az első 
vonalrésznél tette, mert az a csekély áren-
gedés, a mit az egyik vagy másik ajánlat-
ból lefaraghat,  nevetséges csekély azon kár-
összeghez képest, mely a vasút kcsú'i meg-
kezdéséből ugy magára az építkezésre, mint 
a Székelyföldre  háramlik. 

A m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g 
ü l é s é r ő l . 
C s i k-S z e 1- e (1 a, aug. 11. 

Vármegyénk k izigazgatási bizottsága renden 
havi ülését ma tarloLta meg Mikó Bálint főispán 
ur elnöklete alatt, melyen a tagok közepes szám-
ban vettek részt. 

I. Előadói jelentések. 
A szakelőadók jelentéseiből kiemeljük a kö-

vetkezőket : 
Az alispáni jelentés szerint csupán az alis-

páni iktatóra mult hóban 1034 ügydarab éikezett 
be s abból 997 nyert elintézést; marhalevél űrlap 
kiadatott 8700 db, fegyverszabadalom  2, útlevél 
15 napra szóló ü, egy évre érvényes lGü. 

Az árvaszéki elnök jelentése szerint, árva-
széki iktatóra 384 iigydarab ailatntt s abból 348 
elintéztetett. Gyámi számadás beérkezett 12, gyám-
ság alá került 48. hivatalból és saját kérelmére 
felszabadittatott  14 árva. 

A gyámpénztái ja befolyt  3'.i9l frt  90 kr, 
ebből kiadatott a« árváknak ül08 frt  83 kr, tő-
késittetett 600 frt,  maradt a hó végén készpénz 
285 frt  12 kr. 

A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi állapot julius havában a megelőző havi-
nál nem volt kedvezőtlenebb, A fertőző  betegsé-
gek közül járványosán a roncsoló toroklob ''so-
mafalván  10, Gyergyó-Szenluiik'óson 5 hetegedéai 
esettel; a kanyaró Alfaluban  12 belegedési esettel 
fordalt  elő. 

A szeredai közkórházban 63 beteg ápoltatott, 
kik közül meggyógyált 45 és további ápolás alatt 
maradt 18 beteg. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint az 
1895. évi adókivetés, a hadmentességi dij és legy-
veradó kivételével, teljesen befejeztetett. 

A mnlt hónapban befolyt  egyenesadóba 15358 
frt  71 kr, hadmentességi díjba 24 frt,  bélyeg- és 
jogilletékbe 2972 frt  27 kr, fogyasztási  és ital-
adóba 181(28 frt  73 kr és doliányjövedékbe 213Ü9 
frt  82 kr, összesen Ü8(>ö3 fit  53 kr s igy 5781 
frt  92 krral több, mint a megelőző hónapban. 

Az építészeti hivataltönök jelentése szerint 
a megye területén lévő állami és törvényhatósági 
közutak állapota a mult hóban jó volt. 

A tedanyag szállítás az egész vonalon jól 
előre haladt, s csak most az aratás beállta miatt 
mutatkozik szüuet. 

A kir. ügyész jelentése szerint a m-gye te-
rületén lévő bírósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  132 vult s ebből elitélt 115. Büntetés 
idejét kitöltötte 77. maradt letartóztatva 38. Bűn-
eset följelentetett  00, melyek között kü.önös fon-
tossággal bíró nem íovdult elő. 

A kir. tanfelügyelő  szabadságon levén, jelen-
tést nem terjesztett elő. 

Az egyes jelentések észrevétel nélkül tudo-
másul vétettek. 

2. Folyó ügyek. 
Igazságügyminiszter urnák azon leirata, mely-

ben értesítette a bizottságot, hogy a közigazgatási' 
bizottságba a tisztiügyész akadályoztatása esetére 
póttagul Koncz Aliiéit k.-vásárhelyi alügyészt ren-
delte ki — tudomásul vétetett. 

Ditró község képviselőtestületének az ottani 
polgári fiúiskola  kilátásba helyezett államosítása 
iránt beadott kérése indokolt felirattal  vallás- és 
közoktatási miniszter úrhoz felterjesztetni  határoz-
tátott. 

Gál Endre t. ügyész erdőrendészeti bizott-
sági alelnöknek elhalálozása folytán  ezen állásra 
szavazattöbbséggel Nagy Sándor b. tiszti ügyész 
választatott meg. 

Földmivelési miniszter ur a Szt.-Péter egy-
házmegyét alkotó 4 község bálványosi erdejének 
egyszerre szándékolt eladása iránti lelterjesztésre 
tagadó választ adván, u'.a>itotta a bizottságot, 
hogy az erdőhivatal, esetleg az erdőfelügyelöliég 
felhasználásával  eszközlendő ui helyi szemle s pon-
tosabb felvételek  alapján nyilatkozzék az iránt 
vájjon az ezen erdőkre vonatkozó ideiglenes gaz' 
dasági tervjavaslathoz tartozó állab leírási adatok 
M 1887. óta beállott természetszerű leszámításá-
val helyesek-e, s ha igen. az ezen állab leírásban 

Sír8Lés
 h1~K°, r s e k n e k >eu"it alias 

átlag hány darab túlkoros, haszonnal tovább fenn 
nem tartható törzs fordul  elő holdankint, » ézen 
törzsek a fiatalabb  életképes csoportok közül ki 

használhatók-e a nélkül, hogy ez által az elérhető 
haszonnal arányban nem álló károk ne idéztetné-
nek elő ? 

Kiemeli továbbá nevezett miniszter ur, hogy 
mivel a nevezett községek közös képviselőtestü-
letének azon határozata, melylyel kimondotta, 
hogv az egész erdő talajjal együtt a visszavásár-
lási* jog feutartása  mellett örökáron eladassék, 
nem egyéb a törvényes rendelkezések nyilvánvaló 
kijátszásánál; ez pedig a birtokos községek he-
lyesen felfogott  érdekeinek megrovása vegett is 
lehetőleg megakadályozandó : a vármegye törvény-
hatósága vagyonfeliigyeleti  joga érvényesítendő s 
az idevonatkozó képviselőtestületi határozattól a 
jóváhagyás megtagadandó, de egyúttal mennyiben 
az értékesítési viszonyok a közel jövőben javulást 
mutatnának, az erdő fokozottabb  mérvben való 
kihasználása iránt javaslat teendő.' 

A leirat tudomásul vétetett s megfelelő  el-
járás végett az erdészeti bizottságnak kiadatni 
határoztatott, de egyúttal a túlkoros erdőknek a 
vasúti közlekedés megnyíltával egy tömbbe leendő 
eladása engedélyezése czéljából felirat  küldése 
mondatott ki. 

Kaszab Soma és társa csobányosi fürészgyá-
rosok által a fűrészteleptől  a Rugát tetőig épí-
tendő iparvasutnak e hó 13-án történő közigazga-
tási bejárásához a bizottság képviseletére dr. Fejéi-
Antal küdetett ki. 

A megyei polgári leányiskolához Csikszent-
mártoni Márton Anna okleveles tanítónőnek az 
iskolaszék által lett megválasztása jóváhagyatott. 

3 Indítványok. 
Ifj.  Molnár József  indítványozza, hogy te-

kintettel arra, miszerint az italmérési engedélyek 
megadásánál az 1888. évi 35. t.-cz. 6-ik szakasza 
értelmében hasonló feltételek  mellett a helybeli 
illetőségüeknek előny adandó; tekintettel továbbá 
arra, hogy a pénzügy igazgató ur a hozzá intézett 
interpelláczióra adott válasza szerint a csiki vasut-
épiikezési és élelmezési részvénytársaságnak, mint 
helybeli illetőségűnek a vasútépítés idejére az it.al-
ueiiiűeknek a munkások részére barakkokban 
leendő kiszolgáltatása végett, az italmérési enge-
dély kiadása iránt határozott feleletet  nem adott; 
tekintettel arra is, hogy ez által a vasúti munká 
sok részére az ital kiszolgáltatás szükséglete ki 
lesz elégítve; továbbá, hogy a kiméréseknek túl-
ságos nagy száma ugy kő/rendőri, mint közbiz-
tonsági szempontból aggályos ; tekintettel végül 
arra, hogy az 1888. 35. t.-cz. 8-ik §-a szerint a 
meglévő kimérések száma a szükség követelmé-
nyeinek megfelelőleg  apasztható és igy a kiadott 
engedélyek a hivatkozott, t.-cz. 10. §-a szeriot el 
is vonhatók: mondja ki a bizottság, miszerint el-
várja a pénziigyigazgalótól, hogy a jövő ülésre 
előterjesztést tesz a bizottsághoz a vasútépítésre 
való tekintetből kiadott ujabbi italmérési engedé-
lyekről, az engedélyesek neveiről és illetőségéről, 
valamint arról, hogy nincs-e szándékában a több-
ször hivatkozott törvény 10. §-a értelmében az 
idegen illetőségűek részére kiadott kimérések szá-
mának apasztása végett a kezdeményező lépéseket 
meglenni. 

Az indítvány elfogadtatott  s jelentéstétel vé-
gett a pénzügyigazgatónak kiadatott. 

Indítványoztál ott továbbá, hogy a kormány-
hoz kérdés intéztessék, miszerint bir-e tudomással 
arról, hogy a vármegye határszéli területén Pre-
szekártól Tölgyesig egy Romániából ide átjött 
molle postakocsi szállítást eszközöl a nélkül, hogy 
az engedély az itteni hatóságoknak felmutattatoU 
volna. 

Ezen indítvány szintén elfogadtatott. 
Végül a megye alispánja indítványozza, hogy 

tekintettel arra, miszerint Biró Ábrahám mind-
szenti erdöőr Kóstelekbeu még május havában egy 
oláh embert lelőtt s még ez ideig vizsgálati fog-
ságban van, mely hosszadalmas eljárás a közügyre 
s az erdööri szolgálatra bénitólag hat: kéressék 
meg az igazságügyi miniszter ur ö nmga, hogy a 
kir törvényszéket a vizsgálat gyorsabb befejezé 
sére utasítsa. 

Az indítvány határozattá emeltetett s a fel-
irat küldése kimondatott. 

Ezeken kívül még néhány kisebb jelentőségű 
Ugy tárgyaltatván le, a gyűlés délután ' / a l órakor 
véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanfelügyelő  helyettesítés. A vallás-

és közoktatási miniszter S z a b ó Géza csikmegyei 
tanfelügyelőnek  egészsége helyreállítására e hó 
II-tői kezdődőleg G heti szabadságidőt engedélye-
zett s helyettesítésével Böjthy Endre megyei ár-
vaszéki elnököt, bizta meg. 

— Arany lakodalom. Csík-Szentmártoni 
Keresztes Gábor 1848—49-es honvéd hadnagy 
folyó  bő 4 én tartotta házasságának 50 ik évfor-
dulóját Csík-Szentmártonon a lóm. kath. egyház-
ban nejével Szász Katalinnal. Még sok boldogsá-
got kívánunk a szabadságharczos aggnak és élet-
párjának I 

— Színészet. Deák Péter, a délvidéki szín-
társulat igazgatója 14 férfi  és 14 nő nőtagból álló 
jól szervezett társulatával Borszékből Gyergyó-
Szentmiklósra megy, hol aug. 20-án megkezdi elő-
adásait. Műsorába operákat is felvett.  Gyergy,,. 
Szentmiklóson legelső dolga lesz, társulatának szo-
lid fellépése  által azon csorbát kiköszörülni, me-
lyet itt az utóbbi időben egy-két szélhámos direktor 
a színészet tekintélyén ejtett. 

— Ügyes körjegyző. F. hó 1-én a csik-
karezfalvi  hetivásáron két darab hamis ezüst lo-
rintos pénz került forgalomba.  Egy zöldségárusnőt 
boldogított vele valami ismeretlen egyén, kini-k 
illetősége, személye iránt semmi tájékozottsággal 
nem birt sem a rászedett és megcsalt nő, sem ay. 
általa fellármázott  piacznak egyetlen látogatója 
is. Könnyes szemekkel s fájó  szívvel fordult  a 
kiutat nem találó szegény asszony segélyén H 
csikkarczfalvi  kör-községek tiszteletreméltó, hu-
mánus körjegyzőjéhez. Lázár Délieshez s rimán-
kodva panaszolta ugyau megtalálását, de a tettes 
felöl  legkisebb informácziót  sem tudott nyújtani. 
A körjegyző emberies gondolkozásból, de hivatal 
ból is azonnal a nyomozás után látott s valóban 
párját ritkító ügyességgel sikerült neki még a/. 
napon, nemcsak a két darab ezüst forintos  tulajdo-
nosát kipuhatolni, hanem még nyolcz darabot, ös-
szesen tehát 10-et találni egy ujabb nemű pénz-
verde birtokosnál. Jelentését az illető hatóságok-
nál a további kutatás és illetékes eljárás végett 
megtette. E helyen csupán azon valóban dicséretre 
méltó eljárásnak legyen tisztelet .szavazva, melylyel 
lélektani és arczismét feltételező  tulajdona által 
ugy a szegény uö veszteségét helyreütötle, vala-
mint az esetleg jelentékenyebb csalásoknak elejét 
velte 

— Halá los ü tés . Doniuki Lung (íyöigy és 
Tankó István munkabér miatt szóviláha kevered-
tek, miből tettleges verekedés fejlődőit  ki. s Tankó 
a kezében levő kasza fokával  ugy ütötte főbe  Lnti-
got,, hogy ez annak következtében még az nap 
meghalt. Tankó a tett elkövetése ut.in a szeredai 
kir. törvényszéknél önként jelentkezett. 

— Tüz villámütés által. F. hó'.Jén haj-
nalban Csik-Szentmái ton felett  egy hirtelen támadt 
borzasztó vihar vonult keresztül siirii villámlással 
és dörgéssel, s már előre leh'-tett félni.  Ingy va-
lahová beüt a meny kő. Elég sajnos, ugv is tortént. 
Épen 4 órakor lecsapolt a \ i 1..'un a i-s/ti-s La-
jos istállójára, melynek padlásán nagymennyiségű 
jó erdei széna, az alatta levő szekérsziu alatt sok 
gazdasági eszköz vala berakva, sa szomszéd Nagy 
István csűrével egyiilt — melyben szintén sok \ú 
takarmány volt — egy perez alatt lángba borult 
és porrá égett. Ez utóbbi gazda csak akkor lé-
pett ki háza küszöbén, s az iszonyú villámlás ál-
tal meglepetve, eszméletlenül a földre  zuhant s az 
ez esés következtében meg is sebe.-ü't KVmIMi ma-
gához jött, ugyan, de még harmadnapján is resz-
ketett egész, testében az addig erőteljes, kemény 
ember. El égett még az Imre József  csűre és a 
Nagy József  sütöháza is. Hogy lovább nem ter-
jedt a tüz, azt Isten után a szél kedvező irányá-
nak — merre épületek nem voltak — s a bekö-
vetkezett zuhogó nagy esőnek Miet tulajdonítani. 
Az összes kár mintegy Inoo fnra  lehető. Bizto-
sítva 100—10ü írtig csak a két első épület volt. 

— Gyúj toga tó . Gy.-Szentmiklóson egyik 
félreeső  nlc/.ában t. hó 8 án éjjeli 11 —12 óva kö-
zött kígyuladt I'ali Sándor nevii czigány-kovács 
háza, melyet haszonbérbe, adott, ki. A gyulást csak-
hamar észrevették s minden baj nélkül eloltották. 
A rendőrség nyomozván a tettest,tanuk vallomásai 
és alapos gyamiokok magát a tulajdonost terhel-
ték, ki Csomafalván  uj házat vett és szentniiklé-i 
házát gondoson biztosította. A terhelő gyaiuiokokni 
u járásbírósághoz bekísérték, azonban tettét nem 
akarja beismerni, noha azon este a mikel bit, 
vallomásával ellenmondásbau vau. 

— A pénzszerzés könnyebb módja. 
Folyó hó 1-éu a csobányosi fiirés/gyárbau  dolg"/.-'» 
Csicsói Tamás József  egy kis pihenésre Morféit» 
karjaiba dűlvén, míg ö a töke gyűjtésről álmod 
zott, az alatt Dávid Károly madefaívi  munkás a1 

dig szerzett 3 frt  25 krját is harisnyája zsebéi, >1 
tárczástól együtt ellopta. A bűnöst a csendőr'>-í 
csendes helyre szállította, hol a fűrész  zaja nein 
háborgatja. 

— Betöréses lopás. Csikcsatószegí Km— 
Ignácz házába a napokban ismeretlen tette* 
betört s annak 15 frt  készpénzét ellopta, a csen-
dőrség a tettest odavaló Sánta Ignácz személyé-
ben felfedezte,  ki a tényt elismervén, s a szeiü-
raártoni járásbíróságnak átadatott. 

— Egy kontár mészáros letartózta-
tása. Csikszenlgyörgyi Tamás Imrénéuek íuult Iw 
2-ik felében  egy 38 frt  értékű tehene az erdőt) 
leüttetett. A csendőrségi já>őr a nvoinozásl meg-
indítván, a tettest menaságujfalvi  Ferencz Jó/.set 
személyében kipuhatolta s a bíróságnak átadta. 

— Szent Istváni tánczmulatság. A 
gyergyószentmiklósi ifjúság  ez évben is megfogja 
tartani szokásos Szt. Istváni tánczmulatságát. F. 
bó U-én volt erre nézve az alakuló gyűlés, hol a 
mulatságnak megtartását elhatározták. Belépti dij 
személyenkint 1 korona lesz, mely tisztán, — mi-
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momentumok tehát azok, melyek a liárom 
' legkedvezőbb ajánlattevők egyike vagy má-
sika mellett felhozhatók.  Ezeknek mérlege-
lése nem tartozik reánk, hanem igenis jo-
gosult és helyén levő annak hangoztatása, 
hogy a kereskedelmi miniszter ur ne ha-
laszsza a döntést oly hosszura, mint az első 
vonalrésznél tette, mert az a csekély áren-
gedés, a mit az egyik vagy másik ajánlat-
ból lefaraghat,  nevetséges csekély azon kár-
összeghez képest, mely a vasút késői meg-
kezdéséből ugy magára az építkezésre, mint 
a Székelyföldre  háramlik. 

4 megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

C s i k - S z e r e d a , aug. 11. 
Vármegyénk k özigazgatási bizottsága rendes 

liavi ülését ma tartotta meg Mikú Bálint főispán 
ur elnöklete alatt, melyen a tagok közepes szám-
ban veitek részt. 

I. Előadói jelentések. 
A szakelőadók jelentéseiből kiemeljük a kö-

vetkezőket : 
Az alispáni jelentés szerint csupán az alis-

páni iktatóra mult hóban 103-1 ügydarab érkezett 
he s abból 997 nyert elintézést ; marhalevél űrlap 

: kiadatott 8700 db, fegyverszabadalom  2, útlevél 
15 napra szóló 9, egy évre érvényes 166. 

Az árvaszéki elnök jelentése szerint árva-
széki iktatóra 384 ügydarab adatott s abból 348 
elintéztetett. Gyámi számadás beérkezett 12, gyám-
ság alá került 48. hivatalból é.s saját kérelmére 
felszabadittatott  14 árva. 

A gyámpénztárba befolyt  3091 frt  9G kr, 
ebből kiadatott az árváknak 3106 frt  83 kr, tő-
késittetett 600 frt,  maradt a hó végén készpénz 
285 frt  12 kr. 

A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi állapot julius havában a megelőző havi-
nál nem volt kedvezőtlenebb. A fertőző  betegsé-
gek közül járványosán a roncsoló toroklob í'so-
mafalván  10, Gyergyó-Szentmiklóson 5 betegedésí 
esettel; a kanyaró Álfaluban  12 belegedési esettel 
fordalt  elő. 

A szeredai közkórházban 63 beteg ápoltatott, 
kik közül meggyógyált 45 é.s további ápolás alatt 
maradt 18 beteg. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint az 
1895. évi adókivetés, a hadmentességi dij és tegy-
veradó kivételével, teljesen befejsztetett. 

A roult hónapban befolyt  egyenesadóba 15358 
frt  71 kr, hadmentességi díjba 24 frt,  bélyeg- és 
jogilletékbe 2972 trt 27 kr, fogyasztási  és ital-
adóba 18928 frt  73 kr és dohányjövedékbe 21369 
frt  82 kr, összesen 586Ú3 frt  53 kr s igy 5781 
frt  92 krral több, mint a megelőző hónapban. 

Az építészeti hivataltönök jelentése szerint 
a megye területén lévő állami és törvényhatósági 
közutak állapota a mult hóban jó volt. 

A fedanyag  szállítás az egész vonalon jól 
előre haladt, s csak most az aratás lieáüta miatt 
mutatkozik szüuet. 

A kir. ügyész jelenlése szerint a m-gye te-
rületén lévő bitósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  132 volt s ebből elitélt 115. Büntetés 
idejét kitöltötte 77. maradt letartóztatva 38. Bűn-
eset följelentetett  60, melyek között kü.önös fon-
tossággal bitó nem íordult elő. 

A kir. tanfelügyelő  szabadságon levén, jelen-
tést nem terjesztett elö. 

Az egyes jelentések észrevétel nélkül tudo-
másul vétettek. 

2. Folyó ügyek. 
Igazságügy-miniszter urnák azon leirata, mely-

ben értesítette a bizottságot, hogy a közigazgatási* 
bizottságba a tisztiügyész akadályoztatása esetére 
póttagul Koncz Albeit k.-vásái helyi alügyészt ren-
delte ki — tudomásul vétetett. 

Ditró község képviselőtestületének az ottani 
polgári fiúiskola  kilátásba helyezett államosítása 
iránt beadott kérése indokolt felirattal  vallás- és 
közoktatási miniszter úrhoz fellerjesztetni  határoz-
tatok. 

Gál Endre t. ügyész erdőrendészeti bizott-
sági alelnöknek elhalálozása folytán  ezen állásra 
szavazattöbbséggel Nagy Sándor h. tiszti ügyész 
választatott meg. 

Földmivelési miniszter ur a Szt.-Péter egy-
házmegyét alkotó 4 község bálványosi erdejének 
egyszerre szándékolt eladása iránti felterjesztésre 
tagadó választ adván, utasította a bizottságot, 
hogy az erdőhivatal, esetleg az erdöfeliigyelöség 
felhasználásával  eszközlendö ni helyi szemle s pon-
tosabb felvételek  alapján nyilatkozzék az iránt, 
vájjon az ezen erdőkre vonatkozó ideiglenes gaz-
dasági tervjavaslathoz tartozó állab leírási adatok 
az 1887. óta beállott természetszerű leszámitásá 
val helyesek-e, s ha igen, az ezen állab leírásban 
61-80 és 41 -60 éveseknek jelzett állabokba! 
átlag hány darab túlkoros, haszonnal tovább fenn 
nem tartható törzs fordul  elő holdankint s e/en 
törzsek a fiatalabb  életképes csoportok közül ki 

használhatók-e a nélkül, hogy ez által az elérhető 
haszonnal arányban nem álló károk ne idéztetné-
nek elő? 

Kiemeli továbbá nevezett miniszter ur, hogy 
mivel a nevezett községek közös képviselőtestü-
letének azon határozata, melylyel kimondotta, 
hogv az egész erdő talajjal együtt a visszavásár-
lási" jog íentartása mellett örökáron eladassék, 
uem egyéb a törvényes rendelkezések nyilvánvaló 
kijátszásánál; ez pedig a birtokos községek he-
lyesen felfogott  érdekeinek megrovása végett is 
lehetőleg megakadályozandó: a vármegye törvény-
hatósága vagyonfelügyelői  joga érvényesítendő s 
az idevonatkozó képviselőtestületi határozattól a 
jóváhagyás megtagadandó, de egyúttal mennyiben 
az értékesítési viszonyok a közel jövőben javulást 
mutatnának, az erdő fokozottabb  mérvben való 
kihaszuálása iránt javaslat teendő.' 

A leirat tudomásul vétetett s megfelelő  el-
járás végett az erdészeti bizottságnak kiadatni 
határoztatolt, de egyúttal a túlkoros erdőknek a 
vasúti közlekedés megnyíltával egy tömbbe leendő 
eladása engedélyezése czéljából felirat  küldése 
mondatott ki. 

Kaszab Soma és társa csobányosi fürészgyá-
rosok által a fűrészteleptől  a Rugát tetőig épí-
tendő iparvasutnak e hó 13-án történő közigazga-
tási bejárásához a bizottság képviseletére dr. Fejér 
Antal küdetett ki. 

A megyei polgári leányiskolához Csikszent-
mártoni Márton Anna okleveles tanítónőnek az 
iskolaszék által lett megválasztása jóváhagyatott. 

3 Indítványok. 
Ifj.  Molnár József  indítványozza, hogy te-

kintettel arra, miszerint az italmérési engedélyek 
megadásánál az 1888. évi 35. t.-cz. 6-ik szakasza 
értelmében hasonló feltételek  mellett a helybeli 
illetőségüeknek előny adandó; tekintettel továbbá 
arra, hogy a pénzügyigazgató ur a hozzá intézett 
interpelláczióra adott válasza szerint a csiki vasut-
épitkezési és élelmezési részvénytársaságnak, mint 
hely beli illetőségűnek a vasútépítés ideiére az ital-
ueniiieknek a munkások részére barakkokban 
leendő kiszolgáltatása végett, az italmérési enge-
dély kiadása iránt határozott feleletet  nem adott; 
tekintettel arra is, hogy ez állal a vasúti munká 
sok részére az ital kiszolgáltatás szükséglete ki 
lesz elégítve; továbbá, hogy a kiméréseknek túl-
ságos nagy száma ugy közrendőri, mint közbiz-
tonsági szempontból aggályos; tekintettel végül 
arra, hogy az 1888. 35. t.-cz. 8-ik §-a szerint a 
meglévő kimérések száma a szükség követelmé-
nyeinek megfelelőleg  apasztható és igy a kiadott 
engedélyek a hivatkozott t.-cz. 10. §-a szerint el 
is vonhatók: mondja ki a bizoltság, miszerint el-
várja a pénzügyigazgatótól, hogy a jövő ülésre 
előterjesztést tesz a bizottsághoz a vasútépítésre 
való tekintetből kiadott ujabbi italmérési engedé-
lyekről, az engedélyesek neveiről és illetőségéről, 
valamint arról, hogy nincs-e szándékában a több-
ször hivatkozott törvény 10. §-a értelmében az 
idegen illetőségnek részére kiadott kimérések szá 
mának apasztása végeit a kezdeményező lépéseket 
meglenni. 

Az indítvány elfogadtatott  s jelentéstétel vé-
gett a pénzügyigazgatónak kiadatott. 

Inditványoztatott továbbá, hogy a kormány-
hoz kérdés intéztessék, miszerint bir-e tudomással 
arról, hogy a vármegye határszéli területén Pre-
szekártól Tölgyesig egy Romániából ide átjött 
inolle postakocsi szállítást eszközöl a nélkül, hogy 
az engedély az itteni hatóságoknak felmutattatott 
volna. 

Ezen indítvány szintén elfogadtatott. 
Végül a megye alispáuja indítványozza, hogy 

tekinlettel arra, miszerint Biró Ábrahám mind-
szenti erdöőr Kóstelekbeu még május havában egy 
oláh embert lelőtt s ínég ez ideig vizsgálati fog-
ságban van, mely hosszadalmas eljárás a közügyre 
s az erdőőri szolgálatra bénitólag hat kéressék 
meg az igazságügyi miniszter ur ö nmga, hogy a 
kir törvényszéket a vizsgálat gyorsabb befejezé 
sére utasítsa. 

Az indítvány határozattá emeltetett s a fel-
irat küldése kimondatott. 

Ezeken kívül még néhány kisebb jelentőségű 
ügy tárgyaltatván le, a gyűlés délután ' / s l órakor 
véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tanfelügyelő  helyettesítés. A vallás-

és közoktatási miniszter S z a b ó Géza csíkmegyei 
tanfelügyelőnek  egészsége helyreállítására e hó 
11-től kezdődőleg 6 heti szabadságidőt engedélye-
zett s helyettesítésével Böjtby Endre megyei ár-
vaszéki elnököt bizta meg. 

— Arany lakodalom. Csik-Szentmártoni 
Keresztes Gábor 1848—49-es honvéd hadnagy 
folyó  hó 4 én tartotta házasságának 50 ik évfor-
dulóját Csik-Szentmártonon a róm. kath. egyház-
ban nejével Szász Katalinnal. Még sok boldogsá-
got kívánunk a szabadságharczos aggnak és élet-
párjának 1 

— Szülészet. Deák Péter, a délvidéki szín-
társulat igazgatója 14 férfi  és 14 nő nőtagból álló 
jól szervezett társulatával Borszékből Gyergyfi. 
Szentmiklósra megy, hol aug. 20-án megkezdi elő-
adásait. Műsorába operákat is felvett.  Gyergyó-
Szentmiklóson legelső dolga lesz, társulatának szo-
lid fellépése  által azon csorbát kiköszörülni, me-
lyet itt az utóbbi időben egy-két szélhámos direktor 
a színészet tekintélyén ejtett. 

— Ügyes körjegyző. F. hó 1-én a csik-
karczfalvi  hetivásáron két darab hamis ezüst fo-
rintos pénz került forgalomba.  Egy zöldségárusnőt 
boldogított vele valami ismeretlen egyén, kinek 
illetősége, személye iránt semmi tájékozottsággal 
nem bírt sem a rászedett és megcsalt nő, sem az. 
általa fellármázott  piacznak egyetlen látogatója 
is. Könnyes szemekkel s fájó  szívvel forduli  a 
kiutat nem találó szegény asszony segélyért, a 
csikkarczfalvi  kör-községek tiszteletreméltó, hu-
mánus körjegyzőjéhez. Lázár Délieshez s rimán-
kodva panaszolta ugyan megcsalatását, de a tettes 
felöl  legkisebb inforniácziót  sem tudott nyújtani. 
A körjegyző emberies gondolkozásból, de hivatal 
ból is azonnal a nyomozás után látóit s valóban 
párját ritkitó ügyességgel sikerült nrki még a/, 
napon, nemcsak a két darab ezüst forintos  tulajdo-
nosát kipuhatolni, hanem még nyolcz darabot, ós*, 
szesen tehát lü-et találni egy ujabb nemű pénz-
verde birtokosnál. Jelentését az illető hatóságok-
nál a további kutatás és illetékes eljárás végeit 
megtette. E helyen csupán azon valóban dicséretre 
méltó eljárásnak legyen tisztelet, szavazva, niel\|y,-| 
lélektani és arczismét feltételező  tulajdona által 
ugy a szegény nő veszteségét hely leütötte, vala-
mint az esetleg jelentékenyebb csalásoknak elejét 
vette 

— Halálos ütés. Domuki Lung György és 
Tankó István munkabér miatt szóvitába kevered-
ték, miből tettleges verekedés fejlődött  ki. s Tankó 
a kezében levő kasza fokával  ugy iitöit.e főbe  l.un-
got, hogy ez annak következtében még az nap 
meghalt. Tankó a tett elkövetése után a szeredai 
kir. törvényszéknél önként jelentkezett. 

— Tüz vi l lámütés által. F. hó 'Jén haj-
nalban Csik-Szentmárton lelett egy hirtelen támadt 
borzasztó vihar vonult keresztül siirii villámlással 
és dörgéssel, s már <!ön> lehetett felni,  h>gy va-
lahová beüt a meny kő. Kiég sajnos, ugy is történt. 
Épen 4 órakor lecsapott a villám a K'ji eszn-s ba-
jos istállójára, melynek padlásán nagymennyiségű 
jó erdei széna, az alatta levő szekérszin alatt sok 
gazdasági eszköz vala berakva, sa szomszéd Nagy 
István csűrével egyiilt — melyben szintén sok \ó 
takarmány volt — egy perez alatt lángba borult 
és porrá égett. Ez utóbbi gazda csak akkor lé-
pett ki háza küszöbén, s az iszonyú villámlás ál-
tal meglepetve, eszméletlenül a löídre zuhant s az 
ez esés következtében meg is sebesüli. Később ma-
gához jöit ugyan, de még harmadnapján is resz-
ketett. egész leslében az addig erőteljes, kemény 
ember. El égett még az Imre József  csűre és a 
Nagy József  sütöháza is. Hogy tovább nem ter-
jedt a tüz, azt Isten után a szél kedvező irányá-
nak — merre épületek nem voltak — s a bekö-
vetkezett zuhogó nagy esőnek Miét tulajdonit ani. 
Az összes kár mintegy looo ínra tehető. Bizto-
sítva 100—100 írtig csak a két első épület volt. 

— Gyújtogató. Gy.-Szentmiklóson fgvik 
félreeső  ntezában t. hó 8 án éjjeli 11 — 12 óra kö-
zött kigyuladt l'ali Sándor nevii ezigány-kováos 
háza, melyet haszonbérbe adott ki. A gjulást csak-
hamar észrevették s minden baj nélkül eloltották. 
A rendőrség nyomozván a tettest,tanuk vallomásai 
és alapos gyanuokok magát a tulajdonost terhel-
ték, ki Csoniafalván  uj házat veit és szentniiklósi 
házát gondoson biztosította. A terhelő gyanii"kokra 
a járásbírósághoz bekísérték, azonban tettét nem 
akarja beismerni, nolia azon este a miket t-ii, 
vallomásával ellenmondásban van. 

— A pénzszerzés könnyebb módja. 
Folyó hó 1-éu a csobányosi fiirés/.gyárbau  dolgozó 
Csicsói Tamás József  egy kis pihenésre Morl'-us 
karjaiba dűlvén, míg ö a töke gyűjtésről álmod -
zolt, az alatt Dávid Károly madefaívi  niuukás a 1 
dig szerzett 3 frt  25 krját is harisnyája zsebéi, 4 
tárczástól együtt ellopta. A bűnöst a esendőis-í 
csendes helyre szállította, hol a fűrész  zaja nem 
háborgatja. 

— Betöréses lopás. Csikcsatószegi Erőss 
Ignácz házába a napokban ismeretlen tettn 
betört s annak 15 frt  készpénzét ellopta, a csen-
dőrség a tettest odavaló Sánta Ignácz személye-
ben felfedezte,  ki a tényt elismervén, s a s/.en'.-
mártoni járásbíróságnak átadatott. 

— Egy kontár mészáros letartózta-
tása. Csikszentgyörgyi Tauiás lmrénéuek mult h" 
2-ik felében  egy 38 frt  értékű tehene az erdőn 
leüttetett. A csendőrségi já>őr a nyomozást meg-
indítván, a tettest menaságujfalvi  Ferencz József 
személyében kipuhatolta s a bíróságnak átadta. 

— Szent Istváni tánczmulatság. A 
gyergyószentmiklósi ifjúság  ez évben is nirgfngja 
tartani szokásos Szt, Istváni tánczmulatságát. F. 
hó 11-én volt erre nézve az alakuló gyűlés, hol a 
mulatságnak megtartását elhatározták. Belépti díj 
személyenkint 1 korona lesz, mely tisztán, — mi-



Augusztus 14. C S Í K I L A P O K 33. oám. 

Után a mulatság költségeit az ifjúság  tagjai hor-
dozzák — a szegény tanulókat segélyező egyesület 
javára fordittatik.  Meghivók má;- szétküldettek. 

— Késelés. Erdész András impé,-j és ká-
szonfeltizi  Máté Balázs s Pál Jóákim K. Feltizen 

K 0 2 G 4 Z D A N Á G é « I P A R . 
Mezőgazdasági statisztika. 

Földművelési miniszter urnák alább szószerint 
k ? Z ! ' e n k '. iZÍ,ÍU f e , h i v á 8 A *  gazdaküzönségünk meleg éidekló-

desébe és kiváló figyelmébe  ajánljuk. A mezógazda-„sszeszóllalkozván, Máté Balázs zsebkést, rántott 
elő s a korcsinároson könnyebb és az ennek se-
gítségére siető odavaló Bodó Lajoson súlyosabb 
sebeket ejtett, Máté Balázs a csendőrség előtt 
lettét, beismervén, a bírósághoz bekisértetett. 

— Meggyilkolt milliómos. Augusztus 
7-én délután óriási szenzácziót keltett a főváros-
ban az a hir, hogy a jó idő óta országosan is-
uiert Haas és Deutsch czég egyik főnökét  Deutsck 
Lajost agyonlőtték. Világos nappal, négy órakor 
délután, a legmozgalmasabb utczák egyikében, a 
Teréz-körut 44 sz. alatt levő irodában. A gyilkos 
egy intelligens uri ember. Jólészi Chászár Kálmán, 
liirészgyára van Máramarosban s a gyilkosságot 
azért követte el, mert valami követelést formált 
a Haas és Deutsch czéggel szemben, a melyet ez, 
ugy látszik nem volt hajlandó kielégíteni. Jólészi 
Chászár Ká mán, a kit jórava'ó derék embernek 
ismert mindenki, azzal az eltökélt szándékkal lé 
péti be Deutsch Lajos irodájába, hogy gyilkosa 
lesz, ha nem teljesili követelését, melyet méltá-
nyosnak és jogosnak vélt. Elkövette irtózatos tet-
tét. aztán csöndesen átadta uiagát a rendőrség-
nek. A vizsgálat most azon iparkodik, hogy kide-
rítse okait a merényletnek, a közönség tétovázva 
keresi rugóit. Hogy az ország emez óriási vagyont 
szerzett czégnek főnöke  ily véget ért: megdöb-
benti az embereket. 

— Két ló megmérgezése . Simon Miklós 
szeutsimoni molnárnak két lóból álló vagyona volt, 
melyek a megélhetésnek főbb  eszközei vollak, mit 
odavaló Ballő József  irigy szemmel nézvén, mind-
kettőt megmérgezte. Nevezettet a csendőrség vizs-
gálat alá vévén, a nála megtalált bűnjelekkel együtt 
átadta a kir. járásbíróságnak. 

— Nyilvános számadás. A gyergyószent-
miklósi ipartestület állal f.  évi junius hó 23 án az 
ralsó nyíren" s folytatva  az ipartestület kertjében 
rendezett nyári mulatság alkalmával felnllizetése-
ket tettek : Szekula Imre 4 Irt 50 krt, ifj.  Már-
ton Ferencz 80 krt. Csergő Gyula, Er.'.nosz Bog-
dán és Bocsánszky István 50—50 krajczárt, De-
meter Ferencz és Bajna András 30—30 ki t. Fo-
gadják a czél nevében köszönetünket. A mulatság 
összes bevétele 58 frt  50 krt, kiadása 27 frt  20 
krt, tiszta jövedelme tehát 31 frt  30 krt tesz, mit 
ezennel nyilvánosságra hozni kötelességünknek is-
merünk. 

— Tenyészkanok beszerzésére ked-
vezmény a községeknek. A in. kir. földmive-
lésügyi miniszter azon ötletből, hogy az országban 

sági statisztikai összeírások pontos és lelkiismeretes 
keresztülvitele minden gazdának saját érdekében 
fekszik,  miért annak keresztülvitelét nemcsnk támo-
gatnunk, hanem abban segédkeznünk is kell. A mi-
niszter felhívása  igy szól: 

Felhívás 
Magyarország  gazdaköziinségéhez. 

Az 1805. évi VIII. t.-cz. a f.  évi november hó 
20. és 30-ika közt Magyarország területén általános 
mezőgazdasági statisztikai összeírást rendelt el. Nem-
csak a kormány óhajtása volt ez, hanem hazánk 
gazdaközönségének is évek óta hangoztatott kívánsága. 

A tengerentúli nagy gabonatermesztő országok 
versenye s a termények árának rendkiviili hanyat-
lása Európaszerte, évről-évre nehezebbé teszi a me-
zőgazdaság helyzetét. Súlyosan érezzük mi is ezt a 
válságot s a kormány és a társadalom vállvetett 
erőfeszítésére  van szükség, hogy megállhassunk a 
mostani viszonyok közölt s megvethessük a mező-
gazdaság ujabb virágzásának alapját. 

Do arra, hogy helyesen tűzzük ki a czélt s 
jól válaszsznk meg az utakat, és módokat a hely zet 
javítására, szükségünk van a hazai viszonyok és 
állapotok beható, alapos megismerésére, a mit azon-
ban nem érhetünk el máskép, mint egy lelkiisme-
retes, pontos, részletes statisztikai összeírás segítsé-
gével. 

lielátta ezt a mezőgazdasági érdekek minden 
igaz barátja és illetékes képviselője ; belátták leg-
kiválóbb gazdáink, belátták a gazdasági egyesületek, 
belátta a kormány. A törvényhozás pedig áldozatot 
nem kiméivé, pártkülönbség nélkül, ritka egyértel-
műséggel szavazta meg a nagyterjedelinii adatgyűj-
tés és feldolgozás  költségeit. 

Lesz-e haszna az áldozatnak '! Lesz-e sikere a 
fáradozásoknak  ? Az egyedül a gazdaközünségtöl 
fiigg  ! Ha a valóságnak teljesen megfelelő  adatokat 
nyerünk, megvethetjük azt a biztos alapot, melyre 
ny ugodtan építhetünk, de ha a valóságtól eltérő ha-
mis adatok folynak  be, nemesük a sok költség, 
munka, fáradozás  vesz kárba, hanem a magyar me-
zőgazdaság felvirágoztatásán  fáradó  hatóságok és 
szakkörök annak veszélyére is ki lesznek téve, hogy 
a valótlan adatoktól félrevezettetve,  hasznos helyett 
káros intézkedéseket tesznek. 

Az adatok bevallásánál tehát legelső leltélel a 
teljes őszinteség. A titkolózással gazdaközönségünk 
csak magának ártana ; olyforma  volna ez, mintha 

A magyar gazdaközönségnek nemcsak hazafi-
ságára, hanem saját jól felfogott  érdekére hivatko-
zom s gazdáinkat a legelsőtől a legutolsóig teljes 
bizalommal kérem fel,  hogy a mezőgazdasági sta-
tisztikai összeírás nagy munkáját minden kitelhető 
módon támogatni és előmozdítani szíveskedjenek. 

Budapest, IHO.j. julius hó 19-én. 
Gróf  Festetits  Andor,  s. k. 
földmivelésiigyi  m. kir. miniszter. 

több helyt uralgó sertésvész miatt, elpusztult te-1 a beteg azon igyekeznék, hogy az orvos valahogy 
nyészkanokat. némely községek pénzhiányában be- j el ne ti.lálja baját, hanem egészen más betegség 
szerezui s igy a szükségletet pótolni képtelenek,' ellen gyógyítsa. 
elhatározta a kanok beszerzését megkönnyíteni, 
még pedig olyképpen, hogy a folyamodó  községek 
részére a mezőhegyesi állami ménes uradalom sei 

A tiszta valóságnak bevallásából senkire sem-
miféle  kár vagy hátrány nem háramlik. Felkérem 
ennélfogva  a hazai gazdaközönséget, hogy ha ne-

tés állományából nagyobb szántban eladásra kije- talán itt-ott olyan balvélemények támadnának, hogy 
lölt kondorszőiü mangalicza fajta,  teljesen egész-j ez az összeírás adóztatási c-zélból történik, világosit-
séges kanokat enged ál í5« frt  éri, melyeknek az sák fel  a tévelygőket és félrevezetetteket  s mngya-
ára különben 60 frt  volna. Egyúttal megengedi ! rázzák meg, hogy ezek az adatok kizárólag a me-
azt is, hogy a 36 Irt vételár 3 félévi  részletben : zőgazdasás és a földmivelö-nép  érdekében gyiijtet-
törlesztessék. Miniszter ur ö nagyméltóságának nek ; adóhivatalok vagy más pénzügyi hatóságok 
ezen kedvező ajánlatát a községi elöljáróságok még esak látni sem fogják  ezeket: szóval a mezó-
figyelinébe  ajánljuk. I gazdasági statisztikai összeírás nincs összekötve sein-

— „Millenium" név alatt az államvasutak j , I , i f , : ' l e  adóztatási ezéllal. 
fennhatósága  és annak budapesti városi menetjegy-1 1 , e felkérem  gazdaközőnségunket, ügyeljen 
irodája vezetése alatt egy oly vállalat alakult, mely arra is, nehogy egyesek tréfából  vagy hiúságból 
a jövő évben tartandó E z r e d é v e s Ü r s z á- j valljanak bo hamis adatokat s az ily kicsinyes, ne-
gos K i á l l í t á s t meglátogatók részére módot j vetséges emberi gyarlóságok meghiúsítsák a nagy, 
nyújt kedvezményes vasúti utazásra és mérsékelt, országos mú sikerét. 
áru, már most biztosított elszállásolásra és ellá- ! A mezőgazdasági statisztikai összeírás az egész, 
tásra és pedig ez utóbbit az összes előkelő ven- " W gazdaközönség buzgó, tevékeny közreműködése 
déglőkben és kávéházakban ugy a főváros,  mint a "élkül eredményes nem lehet. Az ország és saját 
kiállítás területén. Összköltségek a vasúti meuet- | érdekük egy aránt kivánja, hogy tegyenek meg nnn-
térti jegygyei és 2, 3, 4, 5 napi teljes ellátással den k , | l L ' t l ' l t 11 munkálat érdekében. Minden gazdál-
12 frttól  felfelé.  A másik figyelemre  méltó előnye k o ( J " , 1 , ! l r i" e l í ' r e t e k i l l t s e n k i i r i l 1 figyelmesen  gaz-
afenti  vállalatnak az, hogy" a kibocsátandó füze-  j daságában, jegyezgesse fel,  hogy mennyi földön 
tek kiegyenlítésére részletfizetést  köt ki illetve! gazdálkodik, mennyi és milyen gazdasagt eszköze, 
enged meg. Különben utalunk a szerkesztőségünk- j l l i i i ! Í «"ata, s t l )- V Í U 1 ' l l 0 g y 1 , n , i a k l l l o j é n e g é s z p o n " 
ben is kapható felhívásra.  jtosan jelenthesse bo az adatokat az osszeiro ügy-

nöknek. 
Az egész üsszeirási mnkálatban legfontosabb 

személy az összeíró ügynök. Kívánatos, hogy erre 
az igen fontos  állásra a legintelligensebb gazdák, 
birtokosok vállalkozzanak. Nem alázza ezzel meg 
magát senki, Jegyen bármily nagy ur vagy előkelő 
személyiség. Sőt dicsőséget szerez vele, mert pol-
gári kötelességet hiven teljesíteni s osztályérdeket 
tisztes munkával szolgálni : csak emelhet mindenkit 
a közbecsiilésben. Ne engedjék gazdáink, hogy ösz-
szeiró iigynükökül olyanok alkalmaztassanak, kik a 
földmiveléshez  csak alig értenek, vagy ha értenek 
is, nincsenek közvetlenül összeforrva  a mezőgazda-
ság érdekével. Az öntevékenységre a legszebb al-
kalom kínálkozik, mutassák meg gazdáink, hogy 
abban a nagy és fontos  társadalmi osztályban, me-
lyet ók képviselnek, van oJég közszollem, vau elég 
értelmiség, van elég buzgóság s mikor saját javuk, 
boldogságuk forog  szóban, nem állnak félre  össze-
dugott kézzel. 

— Pléhedények t isztítása. A vaspléhből 
készült edények, ha hosszabb időn keresztül tüz 
fölött  állanak, elvesztik szép fehér  színüket s meg 
feketeduek.  Hogy ismét visszakapják fehér  színü-
ket: keverjünk össze fahamut  közönséges olajjal, 
oly arányban, hogy az folyékony  pépet képezzen; 
ezen péppel kenjük be aztán a pléh tányért s kis 
idő múlva dörzsöljük le száraz gyapjurongygyal. 

— A hírlapokról. Jelenleg mintegy tizen-
két millió példány hírlap jelenik meg egy év alatt. 
Ha ezt az óriási csomó hírlapot egymás mellé rak-
nánk nagyobb területet lepnének el, mint Buda és 
Pest együttvéve. — Megmérve a hírlapok súlya 
781-250 tonna lenne; egymás felé  rakva pedig 
800 kilométer magas oszlopot képeznének. Ha va-
laki egy lapot öt perez alatt olvasna át, a hírla-
pokon száz évig volna olvasni valója. 

— Egy vidéki fiatal  füszerkereskedö-segéd 
alkalmazást keres. Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

C S A R N O K . 
-A-z ő s e r ó . 

— Rajz. — 
(Fotj tatás.) 

— Egyszer egy ünnepnapon a templomban 
ülünk — folyttá  tovább az öreg — hallgassa meg 
tekintetes ur. — A pap olvassa az imádságot. Én 
kísértein a könyvemben a könyörgést. Egy helyt 
azt vettem észre, hogy a pap rosszul mondja az 
imádságot. En sc leszek rest, oda kiáltok, hogy : 

— Hohó ! rosszul mondta : a könyvben nem 
ugy áll I 

Nagy csendesség következett erre. A pap mé-
regbe jött, oda kiáltott a megyebirónak: 

— Vezesse ki ezt az embert! 
— Ekkor én felugrottam  a helyemből s azt 

kiáltottam : 
— A ki ide jő ! 
Senki sem mert hozzám közelíteni. 
Annyi bizonyos, hogy nem kellett ébresztgetni 

a templomban a hiveket ez alkalommal, mint az-
előtt. Ébren volt ott mindenki s csak az éli kezem-
ben marokra fogott  könyvet nézte apraja, nagyja. 

Mikép bonyolódott le ez ujabb csomó: nem 
részletezem, csupán a végeredményt mondom meg, 
mely szerint a papi szék, melynek elébe került az 
ügy, meghagyta Mátyás bának, hogy ezután hasonló 
kirohanásoktól — az Isten házában — tartózkodjék. 

Nein teljesült ekkép irigyeinek az a baljóslata, 
hogy az „úrfit"  (igy nevezték Máréfalván  Pál Mátyást) 
bizonyosan megbüntetik legalább ezer forint  erejéig. 
Nem bizony, mert az udvarhelyi nagy pap előtt is 
bebizonyította, miszerint nem a papjának, hanem 
neki volt igaza. 

És ő vigan dalolgatta hazafelé  meuve a sze-
kerén, a mint megszabadult a szent szeszszió elől, 
kedvencz nótáit: 

Sárgaiáim madárka, 
No szállj minden ágra: 
Én sem hálok mindenkor 
Derekalyos ágyba' 
Aló neki kendeifíi, 
Ez a papok láneza; 
Rókafarka  vadniacskin&k 
Ez a fordítása." 

Kölcsön lisztet kértem, 
Pénzzel vajat vettem : 
Mégis galambomnak 
Pogácsát sütöttem. 

„Ugy mcgytlnk a menyországba, 
Mint a galamli a ljukába" slb. 

De nem mondanék igazat, ha azt állítanám, 
hogy Mátyás bá minden pappal szemben ily kegyet-
lenül viselte magát. Akadt közöttük egy, a kit — 
bárha a papokkal egyátalában nem rokonszenvezett 
— kisegített a hínárból, a melybe egy alkalommal 
egy czigány-gyermek temetésén keveredett. 

— Meghal egy gyönyörű, göndörhaju czi-
gáuypurdé a máréfalvi  határban tanyázó czigány-
csapatnál. Tehetős szülők gyermeke lévén, a czi-
gányok illendően akarták a gyermeket eltemettetni. 
Meghívták a helyiség lelkészét a szertartás végzé-
sére és hogy annál bizonyosabb legyen megjelenése, 
előre kifizették  neki a temetés árát. 

A hídon ültem s néztem a temetési menetet, 
a mely felém  tartott. Egyszer — a mint a patak 
hídján tul már a sirgödörhüz értek volna — hát 
látom, hogy számtalan meztelen fenyegető  kar emel-
kedik egymás után az ég felé,  miközben a czigá-
nyok egyre azt kiabálták : 

— Prédikáljon tisztelendő ur, inert mi meg-
fizsettük. 

A szegény pap zavarba jött. A czigányok még 
hangosabban követelték a szolgálattételt. Már szinte 
ütlegekre került a dolog. 

— De ilyen amolyan adta! Én a papunkat 
nem hagyom — gondolám magamban — s egy ug-
rással az egymást lökdöső, megszomorodott szivü 
atyafiak  között termettem. 

— Mit akartok a pappal ? kiálték hozzájok. 
— Azst, hogy prédikáljon, mert megfizsettük. 
— Ugy, hisz ládátok, hogy rosszul lett szegény. 
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— Mindegy, mi megfizettük  I — zúgták 
iasonyuan. 

Nekik igazuk volt, hiba volt a paptól, hogy 
eldre felvette  a paptól a temetés árát. Ók azt tet-
ték csupán, a mit velők szokott tenni egy-egy vig 
legény, a mikor kezükben hegedűt lát, kiabálták 
veszettül: huzd rá 1 

A nagy zavarban egy gondolatom támadt. 
Mórék ! — mondám, ha elfogadtok,  én 

folytatom  a tisztelendő ur helyett a szolgálatot. 
— Lássuk — kiúlták egyhangúlag. 
Oda állottam a sir szélére fejtói  és — miután 

a pap beszentelte a halottat — elkezdettem az 
éneket: 

.Vidd el uram, vidd e magas, szép czigány-
purdénak a lelkét és a magas mennyországban öl-
töstesd fel  zsinóros, piros nadrágba, sárga sarkan-
tyús csizmába, mert itt a földöu  eleget járt hajon-
fejt  és mezitláb. 

Idrezlégy te szép czigányszál, 
Mennyben értünk ugrándozzál!" 

Az örök nyugodalmat nem inertem mondani, 
mert azt a czigány nem szereti. 

A inig én ezt a nótát énekeltem a temetési 
ének nótájára, az alatt a pap és kántor beszöktek 
a szilvásba s elmenekültek. Senki sem ügyelt reájok, 
mert az összes czigányság csak engemet bámult. 
Eléfutottak  mind közelembe és ugy hálálkodtak. 

— Fizesse ineg uz Isten ! fizesse  meg az Is-
ten I Tiszta papságot érdemelt volna, tisztelt kántor 
ur! Maga a mennyországban is jól fog  ugráncsolni, 
inert itt a földön  is jól ugráncsolt. 

— Természetes, hogy az egész szertartást a 
legkomolyabban végeztem, pedig szinte megfojtott 
a kaczagás. 

A temetés végeztével körülfogtak,  nem tudtam 
tólök megmenekülni; részt kellett vennem velők a 
torban. Majd megettek ugy szerettek. Mindent elém 
raktak, a mi jó volt a sátor alatt. Mit volt mit 
tennem: ennem innom kellett velők egész éjjel. 
Szerettem volna megszökni tólök, de féltem,  hogy 

észreveszik s megvernek, mert a czigány, ha arany-
füstös  az orra, akkor is csak czigánynak marad. 
Csak 3-ad nap reggel tudtam elmenekülni tőlük, 
akkor is ugy, hogy holtrészegen mind elaludtak a 
földön  hosszan nyúlva. 

Anyám s a feleségem  sirva jöttek elém. Azt 
hitték örökre oda lettem s már harangoztatni akar-
tak, hogy misét szolgáltassanak a lelkem üdvösségiért. 

De még az öreg pap is megköszönte, hogy 
megmentettem őt a halálos veszedelemből. 

A humornak mily megbecsiilhetlen ere van a 
Mátyás bá kebelébe rejtve, már ez az egy történet 
is eléggé igazolná, ha nem volna mindon szava 
egy-egy gyöngyszeme az örökké derült kedély mo-
solygó terményeinek. 

Hiányos lenne a kép, a mit eddig Mátyás 
bárói elmondottam, ha el nem mondanám még azt 
is, mily nagy ügyességgel van megáldva, mint va-
dásznak is az ó szemre való alakja a természettől. 

(Vége köv.) 

A p r ó s á g o k . 
A színházban. Budapesten a városligeti színkörben 

oda uól minap egy apa kisebbik fiihoz  : 
— Ne hajolj ngy ki gyerek, mert ha lepolyogsz a zárt-

uékbe 1 frttal  többet kell majd érted fizetnem 

A költői lelkű disznópásztor. Németországban az 
eaahenbachi erdőben pár nap előtt egy 24 éves disznópásztor 
felakasztatta  magát egy fenyőfára.  Zsebébe papiroíba csavar-
fUfa  egy darab szalonnát találtak, a mely valószínűleg utolsó 
ÍUatozásából maradt meg A szalonnánál érdekesebb volt az 
• papiros, a melyen a következő vers volt olvasható: 

„A tölgyek pusztainak g nem adnak makkot; 
Szegény kis koczáim, de sovinyok vagytok! 
A mezőket Isten szintén nem locsolja, 
A határba nincs egy tenyérnyi pocsolya 

Ilyen viszonyok közt én hát minek éljek? 
Hogyha szebb jövendőt immár nem remélek. 
A haláltól nekem egy togam sem vaczog. 
Isteu veled világ, disznók és malaczok! 

Jelenet a fogorvosnál,  a N. fogorvosnál  egy na-
pon egy fiatal,  Bzerény hölgy jelent meg • mikor az orvos 
•lövette a kis foghuzó  szerszámot, a kisasszony reszketni 
kesdett: 

— Ah, ugy félek  doktor url 
— Kérem mindjárt tul leszünk. 
— Igen ám, de azt halloUam, hogy drágán dolgozik. 

Ai utolsó fogak. 
Tanítónő: üogyan nevezzük azokat a fogakat,  me-

lyekel utoljára kap az ember? 
Leány: llamis fogaknak. 

AB első ember. Egy vendéglőben hol magyarok és 
németek vollak a hivatalosok, az a kérdés merült fel,  hogy 
magyar vólt-e az első ember vagy német A német sógorok 
nagyban hangóztatták, hogy de biz német volt ő kegyelme; 
mire egy magyar ekkép válaszolt: 

— Megadjuk magunkat Ádámnak csakugyan németnek 
kellete lennie, mert az Isten, a mint Mózes megírta, néhány 
nap múlva — igy szólt vala: „Hunom, hogy embert terem-
tettem." 

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

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

KLADO- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 2481—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi Benedek János végrehajtatónak 
odavaló Balázs József  (Istváné) végrehajtást szen-
vedő elleni 100 frt  tökekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) terüle-
tén lévő Gy.-Szentmik[ós község határán fekvő  a 
gyergyószentmiklósi 071. sz. tjkvben foglalt  2216. 
hrsz. a. ingatlanára az árverést 400 friban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az az I8S5. évi 
szeptember hó 26-ik napján délelőtti 9 órakor ezen 
telekkvi hatóság hivatalos helyiségében megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/„-át vagyis 40 fi  tot készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
malszámitott és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi május 

hó 10-ik napján. 
Pál l Venczel, 

kir. aljbirú. 

Sz. 3340—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Veress Gábor 
csiktaploczai lakos végvehajtatónak, Silló Károly 
és Silló Bálint csikcsicsói lakosok végrehajtást 
szenvedő elleni 50 forint  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék területén lévő, Csik-Csicsó község hatá-
rán fekvő,  csikcsicsói 161. sz. tjkvben A f  alatt 
foglalt  Silló Bálint végrehajtást szenvedett nevén 
álló 1. r. 252. hrszámu belsőségre 400 frt,  2. r. 
471. hrsz. kertre 8 trt, 3. r. 1758., 1759., 1829. 
hrsz. szántóra 160 frt,  4. r. 1907., 1908. hrsz. 
szántóra 113 frt,  5. r. 1929. hrsz. szántóra 106 
frt,  6. r. 2747. hrsz. szántóra 48 frt,  7. r. 3469. 
hrsz. szántóra 43 frt,  8. r. 3498. hrsz. szántóra 
46 frt,  9. r. 3509. hrsz. szántóra 44 frt,  10. r. 
3814. hrsz. szántóra 74 frt,  11. r. 4026. hrsz. 
szántóra 77 frt,  12. r. 4272. hrsz. szántóra 126 
frt,  15. r. 4929. hrsz. kaszálóra 146 frt,  1G. r. 
6079. hrsz. kaszálóra 35 frt,  17. r. 6100. hrsz. 
kaszálóra 31 frt,  18. r. 6418., 6419. hrsz. kaazá-

lóra 218 frt.  0>ik-Csicsó község határán fekvő,  a 
csikcsicsói 745. sz. tjkvben A f  alatt foglalt,  Si'll6 
Károly végrehajtást szenvedett nevén álló 1. r. 
6366/1. hrsz. kaszálóra 82 frt.  C>ik-Csicsó kü/ség 
határán fekvő,  a csikcsicsói 1404. sz. tjkvben A 
falai t  foglalt,  Silló Bálint végrehajtást szenvedett 
nevén álló I. r. Gi>25/2., 6H2Ü., G'!27. hrszánm 
kaszálóra 70 frt.  C-ik-Csicsó község határán lek-
vő, a csikcsicsói 1405. sz. tjkvben A f  alatt f(,g. 
lalt, Silló Károly végrehajtást szenvedett nevén 
álló 1. r. 3281. hrsz. szántóra 17 kr s igy össze-
sen 1843 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi szept. hó ll-ik 
napján d. e 9. órakor Csik-Csicsó községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

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 elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgállatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csik Szeredán, 1894. ileczember 22-én. 

Kozmucza Péter , 
kir. törvs/.i liirú. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön V 

Budapest , Kerepesi-ut 65. I I . emelet 24. 
40 évi 5'/,, 50 évi í>°/o törlesztési köl-

csön földbirtokra,  vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak -52 övre t»°/o amorti-
záczió utón, házak épitkezési költ-sön 50o/° 
megkezdésnél. 50°/'o teljes felépítés  után <»°/0 
kamat mellett. Szeinélyhitel '/< évi törlesz-
tésre egész 10,000 frtig  G és 7°/o pontos 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

2 — 12 Budapest, Kerepesi-ut 65. 

felvétetik  Franki Dezső 
fűszer- és kézmüáru-

kereskedésében, Csik-Szereda. 

Csik-Menaságon, Benedek Gábornál G niéter-
mázsatiszta p e r g e t e t t mézmniázsánkint 
45 frt,  klgrainja 50 kr; t i s z t a c s e m e g e 
l é p e s m é z táblánkint, klgramja 80 kr ; 
m é z e c z e t litere ltí kr; végül 2 © c s a -
l á d m é h , családonkint 5 forint.  2—* 

eSy családból felvétetik  ZakariAi* 
J a k a b fűszer -  és v a s k e r e s k e d é s -

b e n , Csik-Szép vizén. 2—2 

CHLICK -féle vasöntöde és gépgyár 
részvénytársaság 

B C D A P E K T E S I . 
Gyár és irodák: Városi iroda és raktár 

VI. ker., külső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-utcza 14. 
G ő z - é s j ó r g ó u y c s é p l ő - k é s z i i l e t e k , 

számos első dijjal kitűnt. SCHLICK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 
m é l y í t ő é s e g - 3 7 - e t e r o . e s a c z é l - e l r é l s . 

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

valamint 
r 

Schlick-féle  szab. „ H A L A D A S " sorbavető-gépek. 
Takarmány készitő gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
dennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
és marokrakó arató-gépek, és fukassáló-gépek,  sk ál-

litható mezei vasutak atb. 
Elónyía fizetési  feltételek.  Legjntányoubb árak 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 8—12 

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdnos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


