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A/t mondják, korunk a cselekvés kora 
és azt látjuk, hogy a gyakorlati életben a 
gravaminális politika helyett egy kis — 
ha bodvavölgyi is — viczinális vasút job 
ban mUsoron van ; a gazdasági életben az 
elméletben nyargal ál ók s nemzetközi obstruk-
cziónálW gazdatanfolyamok  vannak. Míg a 
negyedik gazdakongresszus két súlyos kö-
tetre menő határozati javaslatai kö/.iil annyi 
nincs átültetve, mint a körmöm feketéje: 
már körmönfont  módon egy uj nemzetközi 
szóözön fenyeget,  liogy az agrárpártnak 
fogja  csinálni a propagandát, liogy akarv;i 
nem akarva, a közjogi, felekezeti  téren ré-
szekre tagolt társadalmi osztály közé még a 
közgazdasági határárkot is meghúzzák s ;i tila-
lomfát  felállítják.  Ugyan mi s/.ükség van arra ? 

Egyre feltétlenül  jó lesz, liogy a kon-
gresszusoktól örökre elvétessék a kedv. Mig 
annak a társadalmi embernek, a kinek csak 
háromféle  kongresszusra kelletett kongresz-
szusi IViter-filléreket  adakozni : egészben véve 
jól megunta. A kefekötők  és pinc/.érektől 
kezdve, a dalosok és színészekig mindenki 
kongresszusozott. 

Most a gazdák jönnek >.-'zo s őszintén 
óhajtjuk, legyen valami foganatja  az ő gyü-
lekezésüknek, ue ugy, mint a — többinek 

De sokat ne várjunk tőle. Mert a gazda 
mai helyzetében nagyon bölcsen alkalmaz-
hatja a régi péhl aszót: „Segita magadon és 
Isten is megsegít." A nemzetközi kongresz-
szus legfeljebb  arra jó, hogy az idegen ná-
cziók gazdáinak sopánkodásait meghallva, 
tudomásul vegyük, miként Eldórádóból senki 
sincs a kongresszuson. 

Vagy a megelégedettek hallgatnak V 
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Menyé lik törvényhatósági bizottsága mai 

napon népes közgyűlést tartott Mikó Bálint fő-
ispán ur őméltósága elnöklete alatt, melynek kü-
lönösen a karzaton volt nagy hallgató közön-
sége azon tanulóitjak kiiziil, kik ösztöndíj- és 
segélyezés iránti kérésük eredményére kíván-
csiak voltak. 

F"i pán ur őméltósága az előre kiküldött 
iiiegliivó-Ui/ottság élén a diszes tanácskozási te-
remben délelőtt 1(1 órakor megjelenvén, elnöki 
székét éljenzési'k között foglalta  el, s a gyűlést 
riividi'ii megnyitotta. A gyűlés minden ncveze-

I tesebb iiKv.idens nélkül Iblvt le. -Jfelszóllalások 
inkább a segélypénzok kiosztása fcli'tt  történtek, 
melye!, csaknem valamennyien az illetőkre nézve 
kedve;:") e:vdméiiyt biztosítottak. Egyébiránt a 
részletekre nézve közöljük a következüket: 

Főispán ur őméltósága Hogos István megyei 
állatorvos elhalálozását bejelentvén, indítvá-
nyozta. liogy emléke jegyzőkönyvileg örökittessék 
meg, mely indítvány határozattá emeltetett. 

Yárdutfalvi  Fodor Róza. az országos minta-
rajztauoda növendéke a vármegye iránti hálá-
jának kifejezéséül  király őfelségének  általa meg-
festett  és diszes rámába tétetett arczképét a köz-
gyűlési teivm számára megkiildvén. a közgyűlés 

i jegyzőVi.tvvilesz-ivazott köszönetet az értékes 
ajándékén. s a köszöuő-írat kézbesítésével a 
megye alispánját bízta meg. 

Kereskedelemügyi miniszter ur a vármegye 
közönsegéllek mult évi szeptember 20-án tartott 
az >n határozatát, minélfogva  a inegye közönsége 
terhére megajánlva volt 2öo.(*Hl frt.  az útalap 
terilén- számított ;{7">,SliO Irt és a községek által 
kilátásba helyezett 74.140 frt  vasútépítési hozzá-
járulási-költség: befizetése  részben megtagadtatott, 
megütköz ései fogadván,  fölhívta  a megye közön-

iségét, liogy a kérdést még egyszer vegye tár-
gyilagos megfontolás  alá. mert el van határozva, 
iiogy a ine.iiiy.jen az adott Ígéret beváltására 
nem számíthatna, a vasúti díjszabások megálla-
pításánál oly intézkedéseket fog  tenni, melyek 
alkalmasak lesznek arra, hogy a megtagadott 
segélyek a vasutba befektetett  tőke megfelelő 
mérvében a vármegye területének forgalmára 
áthárittassanak. 

A gazdakongresszus. 
Mikor a közélet újra felébred  tespedé-

séből, a politikai élet harczi sorompóinak 
megnyitása előtt, a millennária kongresszu-
sok tömegéből megjön az ideje a gazdák 
gyülekezetének is. A demográfiái  kongresz-
azus arányaival jelentkezik, mert minden 
nemzetek, még az argentinai köztársaság is 
ide killdi képviselőit. 

Hímezés nélkül nem sokat tartunk a 
nemzetközi sokadalomró). Sokan jönnek össze, 
sok eszme elhangzik, melyi I legtöbbre 
azok becsülnek, a kik felolvassák  s a leg-
többen meg sem érlik. Egy-két szaktudós 
szivesen megfogja  hallgatni Levasscur Emilt, 
a I1 Institut de frânez,  a magyar tudomá-
nyos akadémia külföldi  tagját, a ki felolva-
sási szándékát, tanulmány nyal fenyegetve, 
már be is jelentette, valamely nemzetközti 
nemzetgazdasági kérdésben ; hanem az ősz-
Bzetoborzott gazdasági egyleteink nem ezt 
várják: inkább egy-két szercny biztatást, 
a Dil-Amerikai nagy ültctvényességről, a 
muszka birtokosokról, hogy ők felhagynak 
búzatermeléssel és pedig: inert nem fizeti 
ki magát. Ha ők ezt neui mondják — pe-
dig azzal tisztában van mindenki, ilyen ta-
nulmányról senki sem fog  olvasni — sajnos! 
minekünk nem kell mondani. 

Hasztalan hányjuk a fi.lra  a borsót a 
tekintetben is, ne szúrja ki a gazdák sze-
ntét az illetékes tényező azzal, hogy a szó-
Rzátyároknak módot nyújt szereplésre s rin-
gatja a kongresszusokat, ne csak teoretikus 
sopánkodásokra adjon módot a gazdának, 
hiszen egy terlu-s kocsi elméletnél (öbbet ér 
egy kis iezi -piczi tett.. 

ALCSIKI LAPOK^TÁRCZÁJA-

A j á t é k . 
Látja Magda, az én életemen, szeretném mon-

dani, a mi életiiukön, a ineunyibeii egymást érintik 
bizonyos végzetszerüség uralkodik. Két évvel ezelőtt 
távoztam, nem azért, mint a hogy az általános hie-
delem volt, mert a vidéket meguntam, mit nekem 
különcznek, minden további magyarázgatás nélkül 
elhittek, hanem távoztam egy erkölcsi kényszer be-
hatása alatt, mely megkövotelto tőlem az előzékeny-
séget. 

És a mit, mert kénytelen volt vele, dicséretes 
buzgalommal is teljesite. 

Nem lehet már titok maga előtt, előbbi szavai 
szerint, hogy ez elhatározásomat nagyban befolyá-
solta egy komoly beszélgetésem a papával. A be-
szélgetés tárgya, mint gondolhatja ezen esemény 
volt, mely köztünk az akkori vármegye bálon leját-
szódott, s melyet életem legboldogabb pillanatának 
fogok  mindig tartani, a miről miudaddig csak há-
rom személynek van tudomása, miucküuk és a pa-
pának. 

Engedje meg közbevetnem, hogy feltétlen  gyön-
gédlelkü lovagra vall az, hogy legelső találkozá-
sunkor is, életünk egy kellemetlenségét szellőztetni, 
udvariasságnak tartja. 

Ép en ez által akartam bebizonyítani és meg-
magyarázni előbbi szavaimat. Elválásunk és utolsó 
találkozásunk hidegen udvarias, mondhatni fagyos 
volt A végtelen boldogságot, mit egy Öntudatlan 
peres megszerzett, agy látszott, mintha a legride-
gebb kösdny, gyfllölség  váltotta volna fol.  Pedig ha 

tekintetbe vesszük a körülményeket, melyük tettem 
vakmerőségét csak enyhítni vannak hivatva, a bün-
tetés szigorú, sót tulszigoriinak mondható. A kábító, 
illatos levegő, a zene, s szépsége Mngda meghódí-
tott. Esküszöm, nem tudtam, mit cselekszem, mikor 
vállát föléje  hajolva, hogy belépőjét rá tegyem, c 
helyett megcsókoltam. 

És a mit én a papának egyszerűen rögtön 
elmondtam. 

Csak az ezt követő másodperczekben tudtam 
felfogni  cselekedetem horderejét, de már késő volt. 
Ereztem, mint lovagias embernek mit kell tennem 
ily esetben és harmadik személy közbejötte nélkül 
is tudtam volna kötelességein. Távoztam s vissza-
térve azon fentemiitett  végzetszerüségiiek tudtam 
be, hogy legelső nő kivel találkoznom kel le épen 
maga volt az Magda. 

— Talán igaza lehet, — mondá Magda el-
gondolkozva. — És mindezt mért mondja épen ne-
kem most ? 

— Ha megengedi őszinte leszek. Ezt azon 
halvány reményben teszem, hogy azon jóindulatot, 
melyet irányomban akkor szemeiből kiolvasni vél-
tem, újból visszhangra keltsem. 

— És mit gondol, fog-e  sikerülni ? — kérdé 
Magda élesen rászögezve szómét Zádorira, ki pár 
perczi habozás után, merészen feleié. 

— Remélem, taláu igen. 
— Gondolja, kedves uram ? — mondá gúnyo-

san M&gda, s a parkból kiérve, idegesen és kipirult 
arczczal nézott szejjel az ott várakozó fogatok  kö-
zött és a fiatal  emberek vig csoportja felé  tartva, 
kiáltA. 

— Zoltán, jöjjön csak I Mm a maga kocsiján 

fogok  iilni. Erre a csoportból egy szóké, beteges 
kinézésű lialal ember váll ki, s meglepetve az ért 
kitüntetéstől kipirult arczczal közeledett Magdához 
és zavartan kérdezé : 

— lís Zádori'? 
— <) — talán kísérni fog  lóháton. 
Megérkezvén a társaság nemsokára, felültek 

fogataikra,  liogy áthajtsanak Enlakára Zudoréklioz. 
Magda kecsesen ugrott fel  Zoltán jukketjére, s gon-
dosan szeilto össze a gyeplőt. A vidéknek elismert 
legjobb hajtója volt. Ma azonban remekelni akart, 
hogy vérig bosszantsa, sértse Zádorit másodszori 
vakmerőségéért. A két valódi Orloff  toporzékolt alig 
lehető már féken  tartani. Végre elindultak. A mint 
kiértek a széles országútra, Magda egy merész ka-
nyarulattal elékerült s a két nemes vérű állat mintha 
érezte volna, mily édes terhet visznek, fokozódó 
rohammal nekiindult a többi kocsit messze maguk 
mögé hagyva. Pár perez inulva már csak porfcllcg 
jelezte az elmaradt jármüvek hollétét. Az egész tár-
saság távolodott, csak egy lovas igyekezett nyo-
mukban maradni. A lovak, mint a szél repültek 
tova, Mtgda által futamuk  folytonos  gyorsítására 
ösztönöztotve, előre nyújtva nemes fejüket,  mint 
pelyhet röpítették a könnyű kocsit. A nap lemenő 
félben  volt. Visszaverődő sugarai megaranyozták a 
vágtató alakokat. Zoltán bámulva nézte Magdát, a 
mint kissé előrehajolva, pihegő kebollel, égó arcz-
czal ült mellette, szenvedélyesen unszolva gyorsabb 
ügetésre a nemes állatokat. A nap sugara beara-
nyozta alakját, ugy tetszett mintha Diana vágtatott 
volna végig a földön. 

Szivét kéjes érzés fogta  el, tekintete ellenáll-
hatatlanul tapadt az ingerlő alakra, s e bájos lóuy-
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A közgyülér- a miniszteri leiratra ismételten 
kijelentette, hogy most sein térhet el a fentebb 
jelzett, innlt évi határozatától, mert azon vasút-
vonal, melyre az engedményeseknek vármegyénk 
a hozzájárulást törzsrészvények kikötése mellett 
felajánlotta  volt, államilag megváltoztatott, to-
vábbá az útalap terhére számított 375,81)0 frt, 
mely a megye 1893—94-ik évi közúti költség-
vetésébe felveteti  tt volt, a kereskedelmi kormány 
által niellőztetef,  s végül, inert a vármegye 
községei az általuk korábban megígért 74,140 frt 
hozzájárulási kölNég kifizetését  (»00 frt  kivéte-
lével ujabban hozott határozataikban megta-
gadták. 

Belügy minister ur a Budapesten junius hó 
8-:in megtartott diszfelvonulásra  megszavazott 
12,000 frt  bandeiiumi-költségnek a vármegyei 
pénzalapokból viló kifizetését  azon kikötéssel 
liugyta helyben, hogy a felhasználandó  összeget 
az alap részére visszatérítendő kölcsüniil tekinti, 
» utasította a törvényhatóságot, hogy az igénybe 
vett összeg mérvét, valamint az ununk vissza-
térítése iránt létrejött közgyűlési megállapodást 
annakidején jelen'se fel. 

Ezen leirattal szemben kijelentette a köz-
gyűlés, liogy miután a törvényhatóság seninii 
oly alappal nem rendelkezik, melynek megtaka-
rítható fölöslegéből  a visszatérítés eszközölhető 
lenni', s tekintettel arra, hogy a törvényhatósájz: 
a tulajdonát képező magánjavak pénztárából a 
szükséges pénzt. — kivéve az elszámolás köte-
lezettségét. — minden más feltétel  nélkül sza-
vazta meg: felir.-itilug  megkéri belügyminiszter 
ur ömiíryméltóságát, miszerint a visszatérítést 
elrendelő intézkedését hatályon kivül helyezni 
méltóztassék. 

A segélypénzek és ösztöndijak hivatása 
iránti tervezet. - - a mint előbb is jeleztük. — 
keltett nagyobb érdeklődést., s a gyűlés tagjai 
minden ellenmondás nélkül szavaztak meg se-
gélytöbbleteket a/ok részére, kikért egyes tusok 
szavukat fölemelték.  Véleménykülönbség csak a 
lóbeszerzcsi-alapból való segélyezéseknél történt, 
melynél még oly abszurd indítvány is merült fel, 
hogy a nőágon velő segélyezés szüntettessék be. 
nem gondolva indítványozó arra. hogy sokan 
lehettek oly lófő-személyek,  kiktől a sors a fiú-
gyermeket megtagadta, s igy női örökösüket 
hagytuk hátra, kiknek jo.̂ n annyira evidens, mint 
a i'órti örökösök. — Indítványba tétetett ugyan-
ezen alapot illetőleg az is, hogy a volt huszár-
családok hivassanak fel  a segélyezés módjának 
és mérvének megállapítására, hogy aztán jöven-
dőben uz általuk megalkotandó osztály alapján 
történjék a segélyezés. Minthogy azonban tartani 
lehet attól, miszerint az összehívandó jugosultak 
inkább az alap végleges felosztása  meiiett fognak 
lándzsát törni, tekintve, liogy az ezelőtti években 
és jelenleg is igen sokan a Ikís.-..';: -u. aládok közül 
elemi iskolába jáió gyermekeik részére vettek 
segélyeket igényin', kiknek a háztól való iskolába! 
járatasa semmi költséget nem okoz: a közgyűlés 
határozatikig kimondotta, liogy tvz alapnak ha-
szontalanul való elfwsérlését  megakadályozandó, 
jövőben a törvényhatóságnak 1892. évi augusztus 

30-án hozott határozata alkalmaztassák a lóbe-
hzei-zési-alapból való segélyezést kérőkkel szem-
ben is, t. i. csakis felsőbb  tanintézeteket, s a 
gymnasiumok felsőbb  osztályait hallgató ifjak 
részére adassék segély. 

Tájékozás végett megjegyezzük, hogy az 
ösztöndyas-helyek betöltve lévén, ez évben a 
felosztásra  kijelölt összeg segélyezése vétetett 
igénybe. Beadatott pedig összesen 255 kérvény 
és pedig: egyetemi, műegyetemi s más felsó  in-
tézeti növendék részérói 37-, érettségit tett ifjak 
részéről 10-, polgári iskolai- és elemi iskolai ta-
nitó- és tanitónó-képző intézeti növendékek ré-
széről 51-, gymnasiumi tanulók részéről 135-, 
siketnéma intézeti növendékek részéről 3-, külön-
böző czimeken 10-, s végül papnövendékek ré-
szérói 3 ifjútól. 

Segélyt kaptak a nevelési-alapból a felsőbb 
tanintézetek hallgatói 50—100-, a gymnasiumok 
hallgatói 10-30-, a lóbeszerzési-alapból felsőbb 
tanintézetek hallgatói 50-, gymnasiumi-. tunitó-
képezdei- és elemi iskolai növendékek 5—30 
frtig  terjedő részletekben, szem előtt tartva az 
illetők vagyoni állását, s iskolai bizonyítványuknak 
minőségét. 

Az 1807—08-ra a közigazgatási bizottság 
által készített közúti költségvetést a törvény-
hatóság is elfogadta,  s kimondotta, hogy a kézi-
minimum folyó  árát 1 forint  50 krujezárban. az 
igás-minimum folyó  árát 3 frthan,  a kivetendő 
utad ó-százalékát az állami egyenes adó 10 szá-
zalékában, az egyenes adót nem fizető  utadó-
kötelezettekre kivetendő három kézi napszám 
váltságárát pedig 1 frt  50 krban állapítja meg. 
s az 18! 10. évi I-ső t.-cz. 24. §-ában megengedett 
természetbeni útadó-lerovást igénybe nem veszi. 

Ágoston «József  szenttamási közjegyzőnek, 
mint a jegyzői egylet alelnökének azon folya-
modványára, hogy a 400 írttal javadalmazott 
kör- és községi jegyzők fizetése  (»00 frtra  hiva-
talból felemeltessék,  a törvényhatóság kimon-
dotta, liogy bár tudatával bir a jegyzőkre ne-
hezedő sokoldalú terhes munkáknak, s igy a 
400 frtos  fizetés  nem áll arányban terhes fel-
adatukkal, de tekintve, hogy a törvény világos 
rendelkezést; szerint a szükségesség mellett a 
lehetőség kérdése is elbírálandó, az általános-
ságban tartott kérés felett  ezen elvi kijelentésen 
tiilterjeiló érdemleges intézkedést még sem tehet; 
azonban az előterjesztendő fizetésjavitási  egyes 
kérvényeket a fennforgó  körülmények méltányos 
figyelembevételével  fogja  elintézni. 

A vármegye alispánjának javaslatára a 
gyimesi határszéli vasúti állomásnál a forgalom 
megnyíltával a szükséges rendőri teendők vég-
zésére egy szolgabírói állásnak 784 frt  évi fize-
téssel és J50 frt  lakbérrel; továbbá egy hivatal-
szolgai állásnak 200 frt  fizetéssel,  40 frt  lak-
bérrel és 30 frt  ruhailletménynyel való rend-
szeresítése, s ezen összegeknek a vármegye 18!)7. 
évi költségvetésébe leemlö fölvétele;  végül a 
megye területén lévő három gyógyfürdőre  kikül-
dendő biztosok részére egyenként 300—300 frt 
fizetésnek  ugyancsak ti jelzett költségvetésbe 
való felvétele  elhatároztatott. 

A vármegye részéről a junius 8-iki buda-
pesti diszfelvonuíásra  küldött bandérium költsé-
geire a törvényhatóság által megszavazott 12,000 
frt  költség elforditásáról  az alispán által szer-
kesztett számadás 2517 frt  pénzmaradékkal el-
fogadtatott,  s alispán urnák a felmentvény  meg-
adatott ; a bandérium tagjainak pedig a vármegye 
érdekében teljesített fáradtságukért  elismerő kö-
szönet szavaztatott és egyúttal a diszöltönyök 
s lófelszerelésekiiek  illető bandéristák részére 
emlékül való átadása kimondatott. 

A megye tulajdonát képező, rozzantá vált 
gózcséplógép helyett egy egészen uj, négy ló-
erejü gőzgépnek a hozzá szükséges cséplószer-
kezettel együtt csere utján leendó beszerzése 
határozatta emeltetett. 

Komárom városa által néhai Klapka György 
volt honvédtábornok emlékére állítandó szobor 
javára 20 frţ  adomány megszavaztatott. 

Sopron vármegyének a törvényhatósági 
tisztviselők temetési járulékának az elhalálozas 
napjától a hó végéig járó fizetés  levonása nél-
küli kiszolgáltatása tárgyában a belügyminisz-
terhez intézett felirata  hason szellemű felirattal 
pártoltatni határoztatott. 

Nemkülönben felirattal  pártoltatni határoz-
tatott Zúlyominegyének az állami anyakönyvek 
vezetésénél életbeléptetett hosszadalmas eljárás 
egyszerűsítése tárgyában a kormányhoz tett elő-
terjesztése is. 

A csiksomlyói Szent Péter egyházmegyét 
alkotó négy község tulajdonát képező .Bálvá-
nyos' nevű erdörészből 1158 kat. hold területű 
erdőségnek Kissing és Möllmán Izerlon czég ré-
szére 51,000 frtnyi  árban lett eladását kimondó 
egyháztanúcsi határozat helybenhagyatott. 

Márton Ferencz törvényhatósági bizottsági 
tagnak azon indítványa, hogy a regálabérlók és 
szeszgyárosok kölcsönös megegyezéséből meg-
teremtett szesz-nionopuliutnmal szemben a szesz-
áraknak fokonkint  hét tized krajezárban való 
megállapítása, s az ezek által elfojtott  szabad 
versenynek visszaállítása iránt á in. kir. pénz-
ügyminiszterhez felirat  intéztessék, elfogadtatott. 

Tekeröpatak községben augusztus 15-én 
megejtett jegyzőválasztás megsemmisíttetett, s 
uj pályázat-hirdetés reudeltetett el. 

Ezek és több községi ügyek letárgyalása 
után az ülés délután 1 órakor véget ért, mit fó-
is]>án ur őméltósága zsögödi lakásán fínyes  kez-
ebecl követett, hol szellemes felköszöntésekben 
nem volt hiány. 

nck közelében, mintegy megerősödve, képesnek érezte 
magát megküzdeni egy félvilággnl.  Elkeseredve gon-
dolt azonban arra, bogy e nő kegyét nélkülözi, s 
kénytelen megelégedni azon szánó mosolylyal, moly 
részérói neki osztályul jutott. Kzalatt a lovak őrült 
vágtatást kezdettek, ugy, hogy a lovas mindiukább 
elmaradt. .Magda :niudeu erejéből igyekezett már 
őket visszatartani, de ezek megvadulva, rohamukat 
mind gyorsították. Már lankadni érezte karjnit, már 
Zoltán segítségét :<.karta kérni, midón a kocsi egy 
hatalmasait ugrott, s a gyeplőt kiejtve kezéből hátra 
hanyatlott. A vúgtutó koesi egy kidobott határkőre 
ment rá, s ha Zcltán feleszmélve,  idejekorán fel 
nem fogja,  .Magda a kocsiból kibukik. A megbokro-
sodott lovak még jobban megijedve és a gyeplőt 
magok között érezve, rendetlen iramodásuak ered-
tek. A koesinülők végveszélybon voltak Egyfelől  az 
elalélt Maga, másfelől  a megbokrosodott lovak. Zá-
dori, ki folyton  nyomukban volt, látta a távolból, 
hogy Magda bátra esik éa hogy a lovak megbokro-
sodtak. Megsarkantyúzva lovát tehát ő is, elkesere-
dett hajsza kezdi-dött a kocsi és a lovas között 
Végre sikerült Zoltánnak inasa segélyével őket meg-
fékezni,  a mire Zádori oda ért, már csendesen sé-
táltak a tajtékzó mének. Magda a puha fiivön  tilt, 
a kiáltott félvlcmt.'d  kissé sápadtan. Mellette állott 
Zoltán ki aggodalommal leste arezvonásait. Zádori 
gyorsan leugrott lcváról, a hozzá sietve kérdé: 

— Az istenért, mi törtéut? 
— Itt Zoltán volt szíves életemet megmenteni, 

mindössze ennyi, semmi egyéb, miért is én örökké 
hálás leszek. Köszinöm Zoltán. Adja a karját, men-
jünk gyalog be a kastélyba, ugy is csak egy pár 
perczuyire van incen. Zádori ur nem tart velünk? 

Zádori összeharapta ajkait, s idegesen, szinte dur-
ván feleié  : 

— Nem! 
Magda és Zoltán karbaültve, mély gondolatokba 

merülve haladlak tova. Magda érezte, hogy vesze-
delmes játékba kezdett. Csupa hiúságból, liogy egyik 
vakmerőségét megbüntesse, ngy becsületes férfi  lel-
két teltu biztos eszközévé, kiről tudta, mily beteges 
szenvedélylyel rajong szépségéért. Most is, a nélkül, 
hogy ránézett volna, érezte arczán, hogy tekintete 
rátapad, mint félve  vizsgálja arczát, kitalálni igye-
kezvén gondolatait, melyek szivében fakadnak.  — 
Hátha egykor ez elbolonditott jó fia  számou kéri 
tőle érzelmeit, mit fog  felelui  ueki akkor. Kissé meg-
borzadt a gondolatra. Ej mindegy, az lesz, mit a 
sors hoz magával. Szivét valami merész kétségbe-
esés fogta  el, mint mikor ez előre sejtett veszély 
elöl többé menekvés nem lévén, ez édes megsem-
misülés lassan, de feltartóztatlanul  közéig. Végtére 
is nem veszít semmit. Zádori Elemér, ki iránt ugyan 
heves szerelmet érez, de ki jövőjét biztosítani épen 
nem látszott alkalmasnak, csekély vagyonával, pa-
zar költekezési modorával, szenvedélyes és nyers 
természetével, nem állotta ki az összehasonlítást, 
tieczd Zoltán jóságos, becsületes jellemével és óriási 
vagyonával, mely képen lesz neki azt a kört, mint 
asszonynak* is állandóan megadni, melyet születése, 
rangja megkíván. A Cheimőy lányoknak ugyania 
szépségttkön, ősi nevükön, s nagy nemzetiségükön 
kivül nem maradt egyéb egy pernél, mely már vagy 
száz éve folyik,  a melynek még valószínűleg két 
százados jubeleumát is Inegfogják  ülhetni, nem lé-
vén kellő anyagi erő annak sikeres folytatásához. 
Végre már úgyis határoznia kell jövője felől.  Ha-
sonló gondolatok között értek fel  a kastélyba, hol 
már örömmel várták a kedves vendégeket. 

(Folyt, kar.) 

Mi i rgő* i i i l<»p|Mtl láesiA« v á r a e g j r e 
t a n ü g y i k ö r e i h e z ! 

1. Van-e tudomásuk arról, hogy a csiksom-
lyói i óm. kath. főgimnázium  első  osztályába  felvé-
telre jelentkezett tanulók száma már f.  évi aug. 
hó 31-én — tehát még mielőtt a hivatalos beiratás 
megkezdődött volna —• a 68 tanulóban megálla-
pított törvényes létszámot tetemesen felülhaladta 
s hogy a beiratás utolsó napjáig a jelentkezők 
száma rohamosan szaporodni fog? 

2. Van-e tudomásuk arról, hogy az intézet 
igazgatósága a törvényes létszámon felül  jelentke-
zett vármegyei sztkely tanulókat jxírhuzainos  osz-
tály  hiányában elutasítani  volt  kénytelen,  a hogy 
ez okból több elkeseredett szülő ily nem remélt 
csapásra az utolsó pillanatban kénytelen volt gyer-
mekeit más vármegye intézeteibe elvinni? 

Van-e tudomásuk arról, bogy e gazdag vár-
megyének ilykép elutasított számos székely gyer-
meke ily ok miatt tanulmányaival teljesen felhagyni 
kénytelen ? 

S ha mindezekről tudomásuk nincsen, haj-
landók-e a vármegye mélyen tisztelt tanügyi kft-
rei, a vármegye tanügyi áldozatkészségére mély 
homályt vető eme sajnálatos állapotokról sürgős 
tudomást szerezni és vármegyénk eddigi jó hirneve 
érdekében egy párhuzamos ehü osztály  soronkivüli 
felállítása  iránt  az illetékes tényezfiknél  a szüksé-
ges lépéseket haladéktalanul megtenni ? 

Több elkeseredett szfllő  és gyám megbízásából: 
Borsay 

Az interpellációhoz csak annyi megjegyzésünk 
van, hogy az tévesen van czimezve, annak ügye 
nem a vármegyéhez, hanem az erdélyi róm. kath. 
statushoz tartozik; mert sajnos, a vármegyének , 
vagy a vármegye tanügyi köreinek a gymnasiumhos 
csak akkor enged a kath. status valami beleszólást, 
mikor segélyeket kell osztogatni. Még sajnosabb, 
hogy ez a tultömöttség már évek óta jelentkezik, 
s még sem tesz semmit annak megszüntetése érde-

kében az illetékes róm. kath. status. 8 aerk . 
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L E T E L E Z É S . 
Gyergyó-Békás, aug. 27-én. 

Gycrg>ó-Békáson f.  évi májas hó S-t. és 25. 
megtartott millenniumi ünnepély alkalmából ala-
kult rendező-bizottság elhatározta, hogy Magyar-
ország ezeréves fennállásának  emlékét ezen köz 
séuUu «gy „Magyar Olvasókör" létesítésével örö-
kili meg. 

Folyó év julius hó 27-ére az értekezlet össze 
is hivatott és Miklós Lukács egyhangúlag elnök-
nek, Gencsi Endre titkárnak és Mezei Imre 
pénztárnok gazdának választattak meg. A millen-
niumi ünnepélyek költségéből fennmaradt  23 frt 
80 kr összeg kiegészítésével elhatároztatott egy 
zászló beszerzése. A zászló be is szereztetett s 
annak felszentelése  augusztus 20-án szép flnne-
pélylyel folyt  le. 

Köszönet illeti Miklós Lukácsné asszonyt, 
valamiut Miklós Olga és Piroska kisasszonyokat, 
kik szívesek voltak a zászM szalagjára igen csinos 
hímzéssel „Gyergyó-Békás 1896. V. 25. Millenni-
umi ünnepély emlékéül" czimü felíratott  elkészíteni. 

Augusztus hó 20-án reggel a község ünnepi 
szint öltött, a házakon nemzeti lobogók hirdették 
a nap jelentőségét. 

Az ünnepi misét B;.li>g La;os plébános mon-
dotta, mely alatt a dalkör Imets Tamás tanitó 
vezetése alatt énekelt. 

Isteni tisztelet után történt a templomban a 
zászló (felszentelése,  melyet a plébános szép be-
széd kíséretében végzett s meekös/ftnte  Bara An-
lalné ö nagyságának mint zászléanyáiink szívessé-
gét. hogy ezen tisztséget elvállalni kegyeskedett, 
és ha jelen nem lehetett i*, de ezen hazafias  ügyet 
felkarolni  és pártolni méltóztatott. 

A plébános az egyház nevében „í>len áldá-
sát és oltalmát kérem az ügy érdekében" jelmon-
dattal, Ferenczi Károly szenlmiklósi esperes távirati 
kérése folyt'II  mint az Euike fiókkör  elnökének 
nevében: „A haza mindenek elüti" jelszavakkal, 
Miklós Lukács az olvasókör nevében: „A kör fel-
virágzására" és Gencsi Eudre a békási m. kir. 
állami alkalmazottak nevében: „Szorgalom és ki-
tartás" jelmondatokkal vertek szegeket a zászlóba. 

Erre a dalkör elénekelte a Szózatot és kö-
vetkezett az ünnepélynek fényképben  való meg-
örökítése 

Ezután a társaság közebédre gyiilt össze a 
Szommer líenedekné vendéglőjébe. Ebéd közben 
számos felköszöntő  mondatott, melyek közül fel-
említjük a Balog Lajos és Mezei Imre köszöntője 
millett az Urzicsianu Jánosét, ki meleg hangon 
kívánta az egyetértést. 

Este a társaság százló alatt zeneszó mellett 
bevonult a Nagy Gyula lakására, hol a mulatság 
reggelig tartott. 

vizsgálatok 14-én ejtetnek meg, s ugyanezen na-
pon van a „Veni sancte", mely ntán a rendes elő-
adások megkezdődnek. A megyei polgári leányis-
kola igazgatósága. 

— A vasútépítő vállalatot kérnünk 
kell, liogy munkálatait oly helyfckt̂ i,  hol a köz-
úti közlekedés hónapokon keresztül akadályozva 
van, igyekezzék több munkás alkalmazásával 
siettetni, mert az olyan állapotot, a milyen pél-
dául Szentkirály közt, valamint a zsögödi kő-
bánya körül van, már tovább tűrni alig lehet. 
A közlekedés ugy el van zárva ezen helyeken 
már hónapok óta, liogy életveszélylyel jár az 
arrafelé  való közlekedés. Az országutak is ugy 
megvannak rongálódva mindenfelé,  hogy rajtuk 
járni nyaktörő vállalkozás. 

— A gy.-alfalvi  állami gazdasági felső 
népiskolánál a beiratások f.  évi szeptember hó 
1—8-ig eszközöltetnek, a rendes tanítás 9-én veszi 
kezdetét; miról az érdekeltek értesíttetnek. 

— A muszka czári pár Bécsben. Fon-
tos esemény történt augusztus 27-én Iiérsen. Egy 
hadsereg tisztelgése, óriási tömegek zugó lelkese-
dése mellett vonult be az Oroszbirodalom uralko-
dója Bécsbe, a hol első Ferencz Józsefnek  Magyar 
ország királyának és Ausztria császárjának ven-
dége volt. Az egész világ sajtója, az egész európa 
közvélemény feszült  érdeklődéssel tekintett a bé-
csi Üunepségek felé,  melyekből a béke megszilár-
dítását várták. Hatalmas előkészületek történtek 
a fejedelenii  vendéglátásra, s niozgósiiiatott az 

azért nem oláhok, hanem székelyek, s mint ilye-
neknek hazafias  kötelességük Szent IsU'áu napját 
megttnnepelniök. 

— Hálátlan élők. Egy idegen utazó figyel-
meztetett arra, hogy a Csik-Szépviz és Szentmiklós 
közti mezőn levő temető mélyen elhagyatott álla-
potban vnn. Megnéztük csakugyan az emiitett teme-
tőt s szégyenkezve kell bevallanunk, hogy az ide-
genuek nemcsak igaza van, do az ott az ország útja 
mellett közvetlen elterülő temetőliely oly valódi vad-
állapotban van, hogy szégycnli az ember ránézni. 
Hogy ki ennek oka, azt most nem kutatjuk, de 
mondjuk, hogy szégyelje meg magát és gondoskod-
jék, hogy az a kegyelet-hely ne legyen sokáig oly 
szégyenletes állapotban. 

— üj iskolaépület. A gyergyószentmik-
l'»si polgári iskola uj épülete már elkészült és a 
beálló tanév szeptember 1-én már ebben kez-
dődik meg. Az épület szép és modem stylben 
épült, s a négy osztályú iskola czéljaira 15 tan-
terein, illetőleg szoba, egy tágas tornaterem 
van szánva. Külsőleg szép és impozáns, s a köz-
ségnek egyik kiváló disze ezen iskola, — belső 
berendezése és tantermei pedig ugy a paeda-
gógia. mint az egészség kívánalmainak teljesen 
megfelelnek.  — A tanügyért lelkesedni tudó 
községi képviselet és elöljáróság büszkeséggel 
tekinthet e maradandó becsű alkotására. 

— Dr. Damokos Antal, a tordai kir. 
iörvénys/ék köztiszteletben álló elnöke, kir. tör-
vényszéki elnökségének 25 éves évfordulóját,  a 

egész politikai kombináczió, hogy eltalálja, mik'tordai kir. törvényszék, összes járásbirósági és 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára. A nevezet czélra Szentes város tanácsa 5 
frt,  Nagy Elemér főszolgabíró  Nyárádszeredán 1 
frt,  Györvármegy« alispánja 14 frt  7 kit, Nagy-
Kői ös rendezett tanácsa 5 fit,  H.-Nánás város 
polgármesterétől 9 frt  30 kr, Orosz János p. ü. 
fő*igyá/ó  Tenies-Kubimól 2 fit,  körjegyzőség Löpte 
Vasmegye (iO kr, körjegyzőség Acsád 95 kr, Adánd 
község 1 frt. 
Jel. n számunkban ki van mutatva 38 frt  92 kr. 
Az eddigi gyűjtés . 3201 frt  20 kr 

Főösszeg: 3242 frt~l2  kr. 
Azaz: Háromezerkétszáznegyvenkét forint  12 kr 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
figy  nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Kinevezések. Az erdélyi nini. kath. 
status igazgató-tanácsa esikkozmási Hallj István 
jeles képzettségű tanárt a csiksomlyói fógymna-
síumhoz ideiglenes minőségű tanárrá nevezte ki. 
— Csikvármegye főispánja  a Balló János nyug-
díjazásával megürült megyei levéltárnok! állásra 
Gyórffy  Sándor eddigi segéd-levéltárnokot, ennek 
helyére pedig csekefalví  Miklós Sándort szep-
tember hó 1-étól kezdődőleg kinevezte. — Gra-
tulálunk az előléptetésekhez! 

— Vasúti közigazgatási bejárás. A 
sepsi-szentgyörgy és csíkszeredai vasútépítő válla-
lat állal szent-imre község határában tervezett 
kavicsbánya vágányok alkalmazására nézve a 
magyar államvasutak igazgatósága közigazgatási 
bejárást rendelt el, minek batáridejéül Szentimre 
községházánál szeptember hó 5-ike tűzetett ki. 

— Értesítés. A csikmegyei gazdasági 
irányú felső  népiskolánál a beiratások az 1896—97. 
tanévre f.  évi szeptember hó 1-étól ő-éig tar-
tatnak. 7-én fölvételi-  és ismétlő vizsgák. 8-án 
a szentlélek segítségül hivása az uj tanév meg-
kezdésére, mire a t. szülők figyelme  felhivatik. 
Csik-Szereda, 1896. augusztus 30-án. 

Az igazgatóság. 
A polgári leányiskolában az 1896/7. tanévre 

f.  é. augusztus 9-én kezdődnek; a felvételi  és pót-

történhetnek a kulisszák mögött, mikor elöl a 
színpadon hét hatalmas monárcha ölelkezik. S most 
hogy együtt lálta a bécsi nép az ősz királyt, az 
időkkel megküzdölt, viharedzett bölcset s a fiatal 
délezeg fejedelmet,  a ki egy világon való uralko-
dás öntudatával tekint szélyel, ugy érezték a 
tömegek, hogy a béke nemcsak áloin, hanem 
hogy a két ellentétes államszövetségnek életföl-
tétele a világnjugalom. Bár esős, borongós volt 
az idő, a czári pár Levonulása impozáns volt. 
A 3700 méter hosszú ut menten 33 zászlóalj gya 
logság, 33 lovas század, 18 üteg tüzérség és 13 
zenekar állott sorfalat  a bevonulási ut mentén. 
Nagy feltűnést  keltett egy óriási magyar zászló, 
mely a Praterstrasse 59. számú ház tetejéről lo-
bogott, s melynek felirata  igy szólt: „Éljen a 
Ilákóczi-kard császári ajándékozója. 

— A székely vértanuk sir ja. A Kolozs-
vár közelében kivégzett székely vértanuk hamvai 
pihenő helyének kutatása ügyében augusztus 25-én 
nagyobb kirándulást rendezett a kolozsvári lion-
védeiulék bizottság, melyen számosan vettek részt. 
A honvédemlékhez érve, azt megkoszorúzták. 
Kelenn-n M'hály külvárosi gazda földjén  a 83 éves 
Pántkoczky Ferenczné utniulalása után megálla-
liitolták a veszlöhelyet, hol a magyar szabadság-
harcz két véi tanujának : Tamás András alezredes-
nek és Sándor László őrnagynak hamvai pihennek, 
s Kelemen Mihály beleegyezett, hogy az elmosó-
dott sirok fölé  a már elkészített sirkő elhelyez-
tessék. A kirándulással tehát tisztázva lett. a szé-
kely vértanuk kivégeztetésének idejére, körülmé-
nyeire és helyére vonatkozólag minden kérdés, me-
lyet a történelmi inuztum a mult év november 
elején felvetett,  birtokába került a mnzeumnak az 
Urbán eredeti Ítélete, kétségbevonhatlan bizony-
sággal megállapittatott az a pont, hol a vértanuk 
porai nyugosznak, fenn  áll a honvédemlék; most 
tehát minden kérdés tisztázva lévén a szeptember 
30-iki ünnepélyes felszentelésnek  végre semmi sem 
áll uljábau. 

— Ribanczkodás. Lapunknak egy alcsiki 
barátja értesít arról, hogy Csik-Lázáifalvában 
Szent István király napján az oláhpap példa-
adására a liivek egész nap éppen ugy dolgoztak 
a mezőn, mint akármily más hétköznapon. Az 
oláh pap a helyett, hogy isteni-tiszteletet tartott 
volna, tüntetőleg arattatott a mezőn. Ajánljuk e 
ribanczkodást az illetékes hatóság figyelmébe. 
A lázárfalvi  gör. kath. tősgyökeres székelyekkel 
igy akarják elhitetni, hogy ók oláhok, daczára, 
hogy oláhul egy árva szót sem tudnak. — Elég 
szégyen azokra a székelyekre is, hogy engedik 
magukat egy ostoba oláh papáltal ilyen elvete-
medett hazafiatlan  cselekedetre rábiratni. Ideje 
volna már megtudniok, hogy azért, a miért nekik 
görög katholikus papjuk és szertartásuk van, ők 

a tordai kir. ügyészség folyó  évi október hó 17-én 
jubileummal me.;iitinep»|iií egyhangúlag elhatároz-
ván ; az értekezlet megbízásából, tiszteletteljesen 
felkérem  mindazon tisztviselő társainkat, a kik 
szerelve tisztelt elnökünk tordai kir. törvényszéki 
elnöksége alatt a tordai kir. törvényszéknél vagy 
uliuak bániu-ly járásbíróságainál szolgáltak, hogy 
neveiket, j-lenlegi állásukat, lakczimüket Pozsoni 
Antal tordai kir. törvényszéki biró úrhoz folyó  évi 
•szeptember 15-ig beküldeni szíveskedjenek. Egy-
szersmind tisztele tül felkérem  elnökünk mindazon 
helyi és vidéki tisztelőit, a kik október hó 17-én 
esti 8 órakor Tordán, a városi nagyteremben ren-
dezendő jubileumi vacsorán résztvenni kívánnak, 
liogy a Gombos László és Polonyi S. üzletükbeu 
kitéve lévő aláírási iveken, neveiket sajátkezüleg 
bejegyezni, vagy ugyan Írásban jelentkezni szíves-
kedjenek. Turda, 1886. aug. 20-én. Sándor Kál-
mán, kir. törvényszéki biró, rendező bizottsági 
nlnök. 

— Jégeső, (iyergyóra ugyancsak rosz 
napok járnak. Leírtuk azt a nagy jéghullást, 
mely augusztus közepe táján a gyergyói köz-
ségek határait — egy-kettő kivételével — majd-
nem egészen elverte. Ekkor Csomafalva  határát 
csak jelentéktelenül találta; de az elemi csa-
pást ez sem kerülhette ki;. augusztus '24-én d. 
e. 11 órakor a .Délhegy" fölött  kemény, viharos 
idó dühöngött, mely sürii jégesőt hozott. Ez le-
húzódván a Délhegyról, elborította ('somafalva 
határát is oly nagy mértékben, hogy az összes 
tavaszi veteményeket leverte, liogy még a szal-
máját is alig használhatják. Ez Gyergyóban a 
8-ik község, melyet az augusztusi jégesők tönkre-
tettek. 

— Öngyilkosság. Csiktnsnádi Sánta Fe-
renczné augusztus hó 20-án férje  és fogadott  fia 
hon nem lététében felakasztotta  magát, a vizsgá-
lat során az derült ki, hogy a boldogtalan egyik 
szemének elvesztése miatti bánatában vetemedett 
a tett elkövetésére. 

— Veszett eb kóborlása. Augusztus 
22-én Gyergyó-Szentiniklósra egy kóbor eb ve-
tődött. mely a község alszegi részén, a Faza-
kasok-utezáján szaladt végig, hol kis gyermekek 
játszottak a porban, a mint hozzájuk ért, a ját-
szodozó gyermekek egyikét, György Jánosnak 
Juli nevű 3 éves leányát vállán megharapta. Ép-
pen ekkor haladtak el ott gabonát hordó em-
berek, kik vasvillával agyonszúrták a veszélyes 
ebet, mely állatorvosilag felbonczoltatván,  ve-
szettnek bizonyult. A megmart leányt a szülék 
szegénysége miatt maga a község felküldötte 
Budapestre a Pasztór védoltó-intézetbe. 

— Fogbajban szenvedők figyelmébe 
czimü nyílttéri közleményünket olvasóközönsé-
günk b. figyelmébe  ajánljuk. 
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— Köszönetnyilvánítás. A gyergyószent-
niiklósi „kereskedő ifjúság"  állal folyó  évi julnis 
hó 25-én az örmónyorazági Ínségesek javára rende-
sen Anna-bál alkalmával felülfizettek:  Vákár Lu-
kács, Wellner üyula 5—5 korona, Laurenczy Rezsó 
4 kor., Oiacomuzzi János, Dendyuk Rudolf,  Merza 
Vilmos 2—2 koronn, Kelemen Elek, Márdiusz Kris-
tóf.  Kiss Antal, Abos József,  Bogdán János, Gáspár 
István, Lukácsfy  Zakariás, Krisztián Antal, Lázár 
Antal, Simon Ádán . Kopacz Lukács, Vákár Ferencz, 
üzv. Görög Józsefné  1—1 korona, összesen 33 ko-
ronát. Fogadják mindnyájan leghálásabb köszönet-
nyilvánításunk. Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. aug. 
25-én. A rendezőség nevében : Kritsa Konrád titkár, 
Lázár J. István pénztárnok. 

S z e x l c e s z t d l -CLzezxetelc. 
R. Csik-Szcntgyörgy.  Aláírás nélkül bekül-

dött tudósítást nem közölhetünk. 
A j á t é k jóii 
.A l é h a s á g á l d o z a t a . " Olyan terjengős 

és hosszura nyújtott rajz, melyet már terjedelménél 
fogva  sem adhatnánk. Ügyekezzék goudolatait rö-
videbben kifejezni,  mert ma már a szépirodalmi dol-
gozatokat nem singgel mérik. Az igen kevés cse-
lekmény nem áll nrányben a terjedelmes leírással. 

Egy ifjú  nnúnek. Azon kérdése, melyben 
felvilágosítást  kér: „ v á j j o n az Árpád név 
m i é r t nem i r h a t ó be a l i b e r á l i s anya-
k ö n y v e k b e , u iuthogy az anyakönyvvezető ily 
névnek beirúsn ellen tiltakozott, kijelentjük, hogy 
,a l e g ú j a b b t ű r v é n yek b ö l c s e i " oly ren-
delkezést nem iktu'.tak nz 18i»4. XXXI-ik törvény-
czikkbe, mely egy szép magyar hnugzásu kereszt-
név használatát tilalmazná, sót ellenkezőleg a in. 
kir. belügyminiszter 181)5. évi 8G22D. és folyó  évi 
«4(187. számok a'att kelt rendeletében szigorúan 
meghagyta, hogy i'ióg a külön nemzetiségekhez tar-
tozó szülők is tarteznak az utó- vagy keresztnevek 
adásánál oly neveket használni, melyek az általános 
névgyüjteméiiyben felvéve  vannak, s azok neki ide-
gen hangzása után n helyes magyar hangzású név 
is zárjd közzé bei/audó. Az illető anyakönyvvezető 
tehát — ha igaz — indokolatlanul tagadta meg a 
kívánt név beirásii'.. 

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

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADC- ti LAPTULAJDONO.S : 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Y I L T T É R.*) 
Fogbajban szenvedők figyelmébe 1 

Tisztelettel 1:ózzuk Csik-Szereda város és vi-
déke fogbajbau  és foghiányban  szenvedő müveit 
közönségének tudomására, hogy egy minden kénye-
lemmel berendezőit, a legkényesebb igényeket is 
kielégítő ideiglenes: 

foggyógyászati  termet 
rendeztünk be. 

Ajánljuk magunkat minden fogászntba  vágó 
munkák sikeres elkészítésére, ugyinint: 

Müfogak,  arr.ny, kautsuk, celluloid alapon, rá-
gásra alkalmas, jótállás mellett. 
M t " Müfogak  szájpadlás nélkül, a szájban 
semmi kellemotlenséget nem okoz. 

Fogtömós: Arany, ezüst, platina, üveg és odon-
tolitli anyagokkal, mely a fogak  romlását évtizede-
kig megóvja. 

Foghúzás: Érzéstelenítéssel miiiden fájdalom 
okozás nélkül. 

Fogtisztitás : a fogkő  és a szennyes zöld szin 
gyökeres eltávolítása ártalmas anyagok használata 
nélkül. 

KENDELÉS EGÉSZ NAP. 
Lakás: Jakab Lajos ur házában. 

Dr. Huszár és Wellner, 
speeziálistn fogászok. 

Értesítés. 
Van szerencsém értesíteni Csikmegye közön-

séget, miszerint G y e r g y á - S z e n t m < \ r -
l é s o n állandó 

fogorvosi  műtermet 
rendeztem l>e. 

Készítek müfogakat  és fogsorokat  iny-
l e m e u e l vagy Ínylemez nélkül és elvállalok 
bármely, a fogászat  körébe tartozó munkálatot 

Lakásom: özv. Ferenozy Györgynó 
házában. 

Rendelek és felvételeket  elfogadok  minden 
szombaton d. e. 9 órától d. a . 5-ig. 

dr. Tiltscher Jenő, 
4 — 6 fogorvos,  speciiálista 

Sz. 7846/1896. 
II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye központi állatorvosának elha-

lálozása folytán  üresedésbe jött vármegyei központi 
állatorvosi állásra pályázatot hirdetek. 

Ezen állással 448 frt  fizetés,  200 frt  utiáta-
lány és 64 frt  ideiglenes megyei segélypénzből álló 
évi javadalmazás jár, s Csik-Szereda varos állat-
orvosi teendőivel való megbízatása esetén a város 
pénztárából ezenfelül  még évi 300 frt  fizetés. 

Felhívom az ezen állást elnyernyi óhajtó és 
az 1888. évi VII. t.-cz. 133. §-ban előirt képesítő 
kellékekkel bíró egyéneket, hogy az ide vonatkozó 
okmányokkal, valamint erkölcsi magaviseletüket és 
eddigi alkalmaztatásukat igazoló bizonyítványokkal 
fölszerelt  kérvényeiket hozzám folyó  év szep-
t ember 20-áig annyival is inkább nyújtsák be, 
mert a későbben beérkező kérvények nem lesznek 
figyelembe  véve. 

Csik-Szeredán, 1896. évi augusztus 17-én. 
Becze Antal, 

2—3 alispán. 

Sz. 3632-1896. 
polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" c/.éljaira a 
Csik-Szentkirály község határában kisajátított in-
gatlanok közül azokra nézve, melyek fölött  a kár-
talanítási ár iránt az egyezség bíróságon kivQI 
nem sikerült, a kártalanítási eljárást elrendelte, s 
annak foganatosítása  végett határnapul 1896. évi 
szeptember hó 7-ik napjának délelőtti 9 
ó rá já t tűzte ki azon hozzáadással, hogy ezen 
határnapra a kisajátító nevében a m. kir. állam-
vasutak igazgatóságát, a távollevők és ismeretlen 
tartózkodásnak számára gondnokul kinevezett dr. 
Csiky József  ügyvéd, helyi lakost, továbbá a ki-
vonatos kisajátítási összeírásban foglalt  tulajdo-
nosokat, — ugy nemkülönben az összes telek-
könyvi érdekelteket, illetve azok törvényes kép-
viselőit hivatalos frlzeten  egyénenkint külön meg-
idézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás felett  hozandó érdemleges 
határozat hozatalát nem gátolja és hogy az 
egyéni külön értesítésnek elmaradása, vagy a tár-
gyalásról való elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. 3 — 3 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1896. évi julius hó 2l-én. 

Jerzsák János, 
h. elnök. 

Wellman Samu, 
jegyző. 

Pályázat. 
Medgyeai róni. kalli. egyházközségnél 

a kántor-tanitói állás rendszeresítetvén, erre 
f.  év szeptember 20 ig terjedőleg pályázat 
nyittatik: 

Évi fizetése  az elemi iskolai nlapból 126 
frt,  nagyméltóságú főpásztorunk  magánpénz-
tárából 50 frt,  a város közpénztárából 100 
frt  a hívektől, 60 frt,  stóla 30 írt és tíz öl 
fa,  melyből az iskola is íuttendő, tisztessé-
ges lakás, pincze és fáskamarával. 

A folyamodók  felhivatnak,  hogy ke-
resztlevél, szolgálati bizonyítvánnyal és ta-
nitói oklevéllel felszerelt  kérésüket folyó  év 
szeptember 20-ig alólirt lelkészi hivatalhoz 
haladéktalanul nyújtsák be. 

Medgyes, 1896. aug. 30-án. 

Both Názár, 
lelkész és iakai elnBk. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint a 
legjobb minőségűnek bizonyult br&88ÓÍ 
portland czement gyári raktárun-
kat Gyergyó részére kizárólagosan 

K E R E S Z T E S G E B Ő 
czégnél Gyergyó-Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — ft  frt  20 kr. 

1—10 Tisztelettel 
Brassói portland-czement gyár 

Angelle, Hock, Eugler és Paul Brassó. 

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3'V7», házakra 4 és 
'/j'Vo, másnemű ingatlanokra 5°/° mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönük, convertálásuknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

parczellázások átvétele. Bir-
tokok, szövetkezeteknek hosz-
szú leflzetési  tartamra el-
adatnak. 6-8 

Magyar Lloyd " 5 S 2 Í * 1 
Budapest, Király-utcza 70. sz. 

») K rovat a'att megjelentekért semmi felelősséget , W t o l * Síért 
Nyomatott Csik-Szeredában 1896. laptolajdonos ás kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




