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Miniszteri hang a vidékért. 
Nem minden aktualitás nélkül írjuk e 

aorokat. Tárgyunk nem olyan, mely a 
hírlapírói szolgálatban először foglalkoztatna, 
hiszen mióta csak Beksics a nemzeti politi-
kai sine (|u:i nonjáért a vidéki erős enipo-
riumokért küzd, mióla csak látjuk, hogy 
a lőváros mindent centerálizáló politi-
kája, mint vágja el a vidéki városok élet-
erejét, mint senyvcezti meg a közéletét, for-
galmát, iparát és kereskehuét a központ, a 
mely világvárosi arányokban fejlődvén,  fa-
luvá degradál minden vidéki várost. 

A pannonhalmi millenáris ünnepély al-
kulmáiiiik tarthatj i .k, liogy a kormány 
képviselője elleste a vidék ajkain az öriiküs 
ps.naszt. s ő pendíti meg. 

Azt mondta a miniszter, hogy a magyar 
kuli ura nagy problémáját kell megoldanunk. 
Azt is mondta a miniszter, hogy a ki Ma-
gyarország politikai pszichológiáját és életét 
ismeri, az tudja, hogy a városi élet fejlesz-
tésén fordult  meg minden, hogy megtudjuk 
oldani a nagy missziót. A régi római min-
ták szerinti czentralizáció magában véve 
bennünket boldogítani nem fog.  Nekünk 
szükséges, hogy legyenek erős vidékii köz-
pontjaink, melyek kulturájokkal bélyegüket 
az egész körzetre nyomják, a mely azokat 
köriil veszi. 

így szólt a miniszter. E miniszteri szó 
jelentőségteljes aktuálitúsa adja nekUnk is 
újból megezikkezní kedvencz thémánkat, 
mert a vidéki sajtónak nincs, nem lehet 
uemesebb feladata,  mint köztudattá tenni, 
hogy a vidéki emporiumok kormány és 

egyéb erőkkel való fejlesztése  nélkül a 
centralizáció mai, vezető eszmekörében meg-
maradva : nemzetünk fokozatos  erősítése le-
hetetlen. 

A miniszter a vidék fejlődését  csak 
kulturális téren sürgeti, azt sejtve, hogy a 
kulturi'cQs! rolqdás nyomában sarjad a vá-
rosi fejlődés  egyéb sikere is. 

Mi azonban a vidéki emporiumok ki-
fejlesztését  az anyagi téren is látjuk és 
élénken sUrgetjUk, hogy ne minden kor-
mányintézkedés egyúttal a fővárosnak  fej-
lődését segitse. A kereskdelemi, gyári, ipari, 
közforgalmi  vállalkozásokból immár itt az 
idő, hogy a vidéknek isjussonn ideje, hogy 
a kuli ura hajlékaiból a fölösen  centralizált 
hivatalokból közintézményekből jusson a 
vidéknek is; ideje hogy az állameszme dia-
dala szempontjából kijelöltessenek a vidéki 
központok, melyek az amalgainizáczió té-
nyezőit megszerezhetik. 

Súlyt fektetünk  a miniszteri szóra, 
éppen azért, mert a mindent preponderáló 
fővárossal  szemben államférfiak  ritkán vetik 
szemüket a jó vidékre. Mi a szép miniszter 
szót nem annak tulajdonitjuk, a minek má-
sok, hogy a milleniumi esztendő ugyis elis-
mert szezonja a nagy n-oiylásóknak és fé-
nyes szóvirágoknak, köszönet illet Wlassics 
Gyulát Győrben elmondott szónoklatáért. 

HisszUk, hogy e beszéd elhangozván, 
nem lessz ugy, mint eddig volt, hogy t.. i. 
mikor a vidéki városok érdekében telire ke 
rtllt a sor, az illetékes tényezők csodálatos 
leleményességet tudtak kifejteni  abban, hogy 
a városokra nagy sarezok kivetésével lehe-

letlenné, vagy legalább is küzdelmessé és 
kétségbeeselté tegye annak a közművelődési 
hivatásának tejlesitését, melyre tulajdonkép-
pen az állam volna köteles a szükséges 
eszközöket az elméletben oly mód felet  meg 
becsült városoknak rendelkezésére bocsátani. 

Azt. hisszük a miniszteri fényes  szónok-
lat után nem fogunk  a jövőben ily kinos 
tapasztalatokat tenni. 

A N z e n x á c z i ó . 
A /I. mondják, az ujságii ók csinálják a szen-

zácziót. Pedig dehogy oinilják ; a közönség maga 
éhezik iá. Megváltoznit a kor, az ízlés, idegesebb 
lett, a vénülő század ; az egyszerű étlap nem tet-
szik ; a nagyérdemű közönségnek íranezía konyha 
kell. Manapság kaviár és pikáns dolgok után álti-
to/ik mindenki. 

Az ujsf'girö  csak a publikum gusztusa sze-
rint tálal s ganiiinz/.a fel  az események sovány 
csemegéjét. 

Még tiz évvel ezelőtt is nagyon kevés igé-
nye volt az újságolvasó közönségnek. 

De az Ízlés éppen n^y fejlődött  a hírlap ké-
szítésnél. mint a Miliák divatjánál. 

Ma terjedelmes abroncsú krinolin, holnap már 
szűk princzessze ruha kell: hol ilt horpad be a 
termet, hol amott, dagad meg. Az újságok is ez-
előtt krinolinszerii ter|engö< modorban voltak ösz-
szeférczelve,  semmi ízlés, semmi csiii a szabásban-
i kiAIIiti'.jbr.n, a beosztásban. 

Figyelem fárasztó  hosszú czikkek nyújtózkod-
tak végig a hasábokon, mint a boa konstriktor 
lomha teste az ős erdő bozótja között. 

De a hii lap.i ó fejlődött  ízlése ma már színes 
pántlikát köt a végnéikiili czikkek termetére s fel-
találták a pihenésre szolgáló oázt, az alcímedet. 

A ki nem akarja végig élvezni egy-egy hosz-
s/u czikk minden sorát, hát belekóstolhat teszése 
szerint. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A j á t é k . 

(Foljt) 
Vidáman elköltött estebéd után n társaság 

szép holdvilágnál egyet lement sétálni az indulás 
elölt. A mint & parkba leértek, Magda megfordult 
és Zádorit látta vésztjósló tekintettel feléje  tartani. 
Megrémült. Ha o szeuvedólyes férfi  elég vnkmeró 
lesz öt kérdőre vonni magaviseletééit, ére;.te, nem 
lesz képes hazudni, kénytelen les/. megadnia mimát, 
ö lesz a legyőzött. Nem, százszor i:cin. Kp;i Zoltán 
közeledett. Türelmetlenül szólitolla meg teliül: 

— Zoltán, Zoltán, adju a karját! — Végtelen 
boldogsággal közelgett feléje  Zoltán, hálásan emelve 
tekintetét Magdára. A mint érezte, mily önfeledt 
bizalommal nehezedett karjára a szép nó, legfor-
róbb vágyának tárgya, százszoros mértékben támadt 
fel  lelkében a keserű érzés a sors ellen, mely 
testi előnyökkel nem ruházta fel.  Remélni, merész 
gondolatnak tetszett neki, hisz Magda út csak a 
kegyelem morzsáiban reszesité. Szomorúság fogta 
el lelkét. Bús gondolataiból Magda zavarta fel. 

— Min gondolkozik oly nagyon, Zoltán ? 
— Aggodalommal emlékezem vissza a dél-

utáni jelenetre. Mily óriási szerencsétlenség történ-
hetett volna, mily felelősség  hárult volna lelkemre, 
ha valami baj esik. 

— Most jobban fogom  viselni inngam. Vissza-
felé  nem hajtok. Belátom, hogy meggondolatlan-
ságom majdnem veszélybe döntött. Igazán oly gond-
terhes perezeket okoztam magának. Ugy-e nein 
haragszik érte '? 

— Ha megengedi Magda, a inai nnpot életein 
legszebb napjai közé fogom  sorolni. 

A visszatérés ideje elérkezve, Mugda újból 
Zoltán kocsijára Olt. A hold ezüst fényével  behin-
tette az egész vidéket, hüa szeli0 lengedezett, a 
rét ezernyi virágából felszabadult  illat kábitó édes 

seggel töltötte el a levegőt. A fák  lombjai halkan, 
oly titokzatosan zizegtek. A távolból hazatérő mun-
kások bús danája liaugzott, olyan nyugodt, ünnepé-
lyesen csendes volt minden, oly varázslatos, mint 
egy édes álom. 

Csendes ügetésben haladjţak tova gondolataikba 
merülve, átongedték lelküket a természet szépsége 
által felkeltett  boldog érzéseknek. Magda szivén oly 
édes nyugalom honolt, mintha visszatért volna szí-
vébe a rég óhajtott béke. A mint igy vizsgálta 
Zoltán nemes arczát, melynek minden vonása becsü-
letes. igaz érzelmet tükrözött visszn, megrettent 
magúban, elgondolva, mily lulkiismeretlenségot cse-
lekszik, de megvigasztalta azon uyugodtság, melylyel 
viselkedett Kzalatt beértek a faluba.  Ott már min-
den csendes volt, éppen lassan, méltóságteljesen 
ütött az óra. Az ulczák néptelenek voltak, csak 
egy-egy elkésett ember inent haza, görcsösen szo-
rongatva markába botját, hogy alkalmas időben 
szétcsapjon a kóborló kutyák között, melyek cso-
portba verődve, rágódtak egy-két kapu alatt az el-
hurczolt csontokon. — Végre megérkeztek. Már pár 
perez óta állottuk. Azon édes zsibbadás fogta  el 
tagjaikat, melyet liosszab út után érez az ember. 
Mintegy varázslatból felébredve,  ugrott le Zoltán n 
bakról, s nyújtotta kezét Magdának, ki lankadtun 
ereszkedett le karjára. Szó nélkül haladtak végig a 
százados fák  alatt, mintegy igézet alatt állva. 

— Mily csodálatosan szép a természet, Zoltán. 
— E gyönyörű éjtól kezdve számítom éle-

temnek annyi sivár percze után boldogságom kez-
detét. Megengedi-e, akarja-e, kedves Magda, hogy 
ezt tehessen ? — kérdé Zoltán remegő hangon, 
gyöngéden megfogva  kezét, s kérdőleg tekintvo rá. 
Magda megrezzent az érintésre, édes borzadály fu-
tott át testén és egy kis kérdés után, a varázs-
latnak engedve, mintegy öntudatlanul mondá : 

— Zoltán b í zzék bennem. — Zoltán bol-
dogságtól eltelve, szenvedélyes csókot nyomott 
kezére. 

— Köszönöm Magda, cpy embert adott vissza 
e perezben az életnek. — Sokáig állottak némán' 
boldogan egymás indiait, sokáig érezte kezén -Magda, 
nyomát egy forró  könycseppnek. 

Mit senki sem hitt ily közel bekövetkezlie, 
tőnek, de mindenki sejtett nz utóbbi eseményekből, 
nemsokára megtörtént. Magda Zoltán neje lett. Zá-
dori, mint egy sebzett oroszlán, húzódott vissza 
kastélyába, tehetetlen dühöngésben töltve napjait. 
Kgé.sz idejét az erdőben élte, s kegyetlen élvezete 
telt minden állatot, mely puskája elé került, ha-
lomra gyilkolni. A diili. a szégyenérzet, a vissza-
utasított szerelmes csalódása szinte m< g njitették. 
O, a híres L)on Jüan, ilyen csufus  kudarezot vall-
jon éppen attól, kivel ugyan merész, de bizti s: a!< 
hitt játékot kezdett. Nem hitte el, nem akarta el-
hinni, hoay ez megtörténhetett, nogy az n nő még 
most is ne szeresse ötet. 

Klliatázozta, hogy el fog  menni hozzá és meg-
kérdi, mi indította e tettre. Minden áron beszélni 
log vele. Hisz maga az illendőség is ugy hozza 
magával, hogy barátjának és jő ismerősének egybe-
kelésükhöz szerencsét kívánjon. liel'og'Uolt tehát, 
lioey (ieezöékhez ellátogasson. Nagymérvű felin-
duíás vett erőt rajta, a mint a kastély bejárata elé 
ért, s izgatottan kérdé a kapustól : 

I'tlion vannak V 
— A méltóságos úr nincsen, de a méltósága 

fenn  van termében. Zádori egész testében megrez-
zent. Klsö gondolata az volt, hogy visszatérjen, de 
mit s/tolnám; k hozzá a cselédek, maga István és 
Magda is. Nevetségessé tenné magát mindenki 
előtt. í'sy látszik, a sors maga is kezére játszik. 
Idegesen sietett fel  a lépcsőn, s miután senkit sem 
tolált, belépett a terembe. Mintha legyökereztek 
volna lábai, ugy állott meg a feltáruló  látvány elölt. 
Magda egy pamlngon feküdt,  könyvvel kezében. 
Igéző pongyolában, melynek siirii csipkefodrai  köriil 
kaczéron kandikált ki két, tökéletes formájú  láb. 
Gömbölyű karjai feje  fölé  volt hajtva, s a vissza-
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Fel van irva a vignetta : muskotály, bakator, 
asszu, lőre, ürmös és a liirszomjas olvasó bele-
márthatja a nyelvét, ihatik, a melyikből tetszik. 

Mert szomjas vagy édes kedves közönség, 
szomjas bizony és pedig sokszor vérre s ember-
társaid becsületére szomjazol. Bocsáss meg, hogy 
vádollak, de vadabb vagy, mint a pogány czirku-
szok publikumai, azok tapsoltak, ha a felbőszült 
bestiákkal birkózott a szerencsétlen áldozat; ne-
ked ez kevés! Te a megalázottak vergődésében, a 
porbasujtottak hörgésében, az erkölcsi halottak 
pirnlásában gyönjörködöl. Ha egy hamis kártyást 
kigolyóznak a kaszinóból, neked arról részletes 
tudósítás kell. Ha egy léha, könnyelmű ember el-
sikkasztja a közpénzt és golyót röpit az agyába, 
annak a históriáját a te számodra töviről hegyire 
el kell mesélni. A törvényszéki termekben piron-
kodó bün, a leleplezett gyalázat egész mesztelcii 
ségében érdekel téged; mert ha a társadalom és 
egyesek botlásait, vétkeit, szennyét meg nem irja, 
le nem festi  az újságíró, kész a vád ellenök „» 
sajtót megvesztegették, azért hallgat." 

A „Szenzáczió" az uj időknek eme rettenetes 
bálványa lölib áldozatot követel, mint a szörny is-
ten : Moloch. Csakhogy az oltáron nem mi éleszt-
jük Kain földrecsapó  füstjét,  hanem a korszellem, 
mely ezivtelenül, könyörtelenül követeli a meztelen 
valót, a mindennapi áldozatot a modern bálvány a 
Szeuzáczió számára. 

Mi sem vagyunk követelök, daczára, hogy 
felkent  papjai vagyunk a szent Journalisztikának. 
A ini nyomunkban is olt kullog a sanda gyanú és 
a káröröm, irigység kisérnek bennünket, mint a 
Samummal küzdő beduint a paszták vadjai, az 
éhes hiénák s ha valaki elbukik közülünk, vihogva 
rohannak ránk. 

És ezen a kegyetlen, szeretet nélküli irány-
zaton segiteni nem lehet; mert a ki útjába áll, 
el söpri, mint a vihar a gyönge kórót. 

Az idegbptfgség  erőt vett e század társa-
dalmán, a változó és újra támadó korszellem se-
gíthet a bajon, de emberi kéz, usjágiró toll nem-

M i k é n t l e l i e l p é n z t M z e r e z n i ? 
— Egy angol könyv nyomán. — 

Az első fö  kellék, hogy légy takarékos. Ha 
ninns pénzed, légy takarékos, liogy legyen. Pénzt 
szerezni nem mindég nehéz, megtnrt.ni: a legnehe-
zebb feladatok  egyike. Mindkét cselben fődolog  ke-
vesebbet adni ki, mint a bevétel. 

A takarékosságnak helyesnek kell lenni. Az 
nem takarékosság, ha a készítőt, vagy eladót meg-
károsítjuk, hunéin az, ha a kiadásokat józanul le-
jebb szállítjuk. Hosszabb ideig kell egy-egy ruhát 
viselnünk, minden tovább viselt ruha kész kamatot hoz. 

A paroláéi ösztön ellen legjobb ha kiadásain-
kat kettős tételre osztva „Szükséges" és .Fölösle-
ges" czimek szerint el könyveljük, akkor fogjuk 
látni, hogy a pénzügyi egyensúly helyreállítására mi 
szükséges, s melyik fölösleges  kiadás maradhat el 
a jövőben. A meggazdagodásnak föltétele  az egészség 
is, kevés beteges ember jut vagyonhoz, mert a be-
teg rendesen apathikus és nem rendelkezik kitar-
tással. 

Bármily intelligcs is valaki, nem végez jó 
eredményes munkát, ha agyát szeszes italok meg-
zavarják s ítélőképességét befolyásolák. 

Barátunkkal egy-egy pohár bort üríteni, az any-
nyit tesz, mind a munka időt meglopni. A harma-
dik főszabály,  hogy ki-ki maga mesterségét folytassa. 
Hány rossz iparos lett volna jó tanár vagy orvos 
s hány ügyvéd volna inkább iparosnak való! Meg-
folelő  hivatást találni, a siker titka. Ha alkalmatlan 
vagy már tultümött helyre megyiiuk, nehéz ered-
mént elérni. 

ICp oly fontos  adósságot csinálni. Ne vegyünk 
soha kölcsönt, mert az adós embert az a veszély fe-
nyegeti, hogy egész életére szogény marad és ün-
beesUlését is elveszti. A hitelező, a ki lefekszik 
reggel, gazdagabban ébred föl,  mert pénzének ka. 
matni PZ éjjel megszaporodtak; az adós azonban 
álmában szegényebb lett, mert a kamatok az ő ter-
hére növekedtek. Föltétlenül szükséges továbbá a 
kitartás is. A kitartás egyenértékű a bizalommal. 
A remény soha se hagyja el az embert és ne le-
gyeu posszimista. 

Aztán szorgalom kell még és energia. Hivatá-
sának komolyan és tűzzel szenteljük magunkat. 
Dolgainkat sem hulogassuk. 

Ne feledjük  továbbá : a gazda szeme hizlalja 
az ökröt. Ki nem érti mesterségét és másokra bizza 
magát, ne csodálkozzék, ha reményei nem valósul-
nak meg. 

Megjegyzem kívánjuk, hogy oz érdekes kö-
nyvet Braum, a híres reklám-király, panorámás, 
úllatscrcglet és primadonna impresszáris irta, a ki 
.iá éves ember korában tavaly hunyt el és életclvei 
vállalkozása daczár» szegényül halt el. De ezért 
életelvei okosak I Tessék követni! I 

Sz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Tallyán Miklós csíkszeredai 

segédlelkész Zágonba lelkésznek neveztetett ki. 
Őszintén üdvözöljük az ifjú  lelki pásztort uj ál-
lomásán ! 

— Áthelyezés. Tódor János csíkszeredai 
postafőnököt  Kolozsvárra helyezték át, s helyébe 
Székely István neveztetett ki. — Midőn őszinte 

csúszott bő új egész valóságában tiinteté fel  szo-
borszerű, hófehér  karjának szépségét. Mint egy 
tigris nyúlt el a kereveten, s gyönyörű, telt ido-
mait hanyagul folyta  körül n bű redőzetii ruha. 
Zádori reszketett felindulásában,  s öntudatlan köze-
ledve feléje,  szenvedélyesen suttogá : 

— Magda, édes Magda ! Magda 
megrémülve ugrott fel.  A magas szőnyeg ellepte a 
belépő lépeseinek zaját, s kedvencz „Heine"-jába 
elmerülve, nem vette észre a közeledőt. De arra-
fordulva,  reszketve kérdezé: 

— Maga itt, Zádori, hogy jött ide ? Végre 
legyőzte izgatottságát, B nyugalma helyreállvún, ki-
mérten, de udvariasau szólt a még most is bámuló 
Zádorihoz : 

— Fogluljon helyet, kedves barátom. Zoltán 
nagyon fogja  sajnálni, hogy nem találkozhattak. 

— Eljöttem én is, mert nem akartam hiá-
nyozni azok közül, kik úgynevezett boldogságához 
szerencsét kívánnak. Állítólagosnak mondom azért, 
mert nem hiszek, nom tudok hinni benne. 

— Nem érten Önt, uram. 
— Nem ért? Csodálkozom. Hisz egy olyan 

éles elméjű nő. :nint maga, könnyen megtalálhatná 
a lnnczoliitot jelen szavaim és a múltban történtek 
között. Tehát világosabban beszélek. Emlékezhetik 
még azon időpontra, mikor, mintegy hnllgatag rneg-
egyezessel kerestük egymás társaságát. Hallgatag, 
mert feltünk  önmagunknak megvallani azt, mi szi-
vünket akkor édes lázba hozta, nehogv a prózui 
kmmejarázgutások által egyszerre elszáiljon az a 
csendes boldogság, mely látszólag egész valónkat 
cliolintie. Ekkor következett be azon végzetes bal-
lépéséin, mely társaságától egyidöre megfosztott. 
Mire visszatértem, szebbnek, százszor szebbnek ta-
láltam azon kép,ül, melyet mindig szivemben hor-
doztam hosszú utamon. Felébredtek lelkemben új-
ból a regi szép emlékek, e a vágy fokozott  n.ér-
tékben. Inrlintm osmtlannl azt, kinek jelenléte va-

rázslattal töltötte el szivemet. Kétségek között vol-
tam. Váljon kitörlődtek-e szivéből atna csendes bol-
dogság emlékei ? Azon ijedelem, inegremegés, a 
melyet első találkozásunkkor tapasztaltain, legtit-
kosabb reményeimet voltak hivatva táplálni. Vagy 
talán nem igy történi? 

— Igaz. Klsű látásakor bizonyos nyugtalan 
érzés vett erőt rajtáin, mely közelgő veszélyt jó-
solt. S ma sejtelmem igazolt volt. Miért is tért 
vissza hozzánk. 

— Vgy, tehát maga megvallja, hogy nem 
voltam közönyös előtte, s az az ijedelem, melylyel 
fogadta  mai meeielonésempt is. « zfívfirtsás,  Mzas 
izgatottság mindazt, mondja, hogy lehetetlen, mi-
szerint most is l.ij/ii;ivos legyek maga előtt. Kedves 
Magda, miért játs;.oitai velem, miért tetted, hogy 
szived ellenére cselekedtél, hiszen te még inost is 
Bzeretsz, kell szeretned, — akarom 1 — 

— Eresszen ol, Elemér I 
— Mit mint lány szűzi lelkeddel nem értettél 

meg, mog kell értened, mint asszonynak. Meg kell 
értened nzou szenvedélyes szerelmet, melylyel 
irántad viseltetem. Hiszen egész tested remeg. Kéjes 
izgntottságod elárul. Ne tagadd, szeretsz, enyémnek 
kell lenned ! 

— Elemér, az Istenért! Nem, nem, soha! 
— Ah, tehát nemcsak magadat, de lelkedet is 

eladtad a nyomorult pénzért, ezekért a selyem ron-
gyokért, ha I ha ! ha i 

— Uram I egy siót se többet I — kiáltá halál-
sápadtan Magda, s sietve megnyomta a csengőt. A 
megjelenő inasnak pedig mondá: 

— A méltóságos ur kocsija legyen készen. 
Kiegyenesedve, mint egy királyné, méltóság-

teljesen állt olt Magda, lesújtó tekintetével össze-
zúzni látszott Zádorit. Ez, ökölbeszorított kezekkel, 
izgatottságtól reszkető hangon dadogó: 

— Megértettem. 
(Vége ka».). 

sajnálkozásunknak adunk kifejezést  páratlan előcé-
kenységü, kitűnő modorú, nngyrabecsiilt postafő-
nökünk: Tódor János úr távozása felett,  őszintén 
óhajtjuk, hogy elfoglalandó  uj állomáshelyén találja 
fel  azon ritka becsülést, melynek annyira részese 
vala itt, kisérje uj állomáshelyén tartós egészség 
és állandó boldogság I — Egyidejűleg őszintén üdvö-
zöljük uj otthonában Székely István posia- és táv-
írda felügyelő  urat, mint postafőnükiinket,  kinek 
idejövetelét, áthelyezése alkalmából n kolozsvári 
társadalmi körökből oly szép hírek előztek meg. — 
Volt postafőnökünk  a következő sorokkal búcsúzik 
el csíkszeredai ismerőseitől: „Mindazon nagyra-
becsült tisztelőim, barátaim és ismerőseimnek, — 
kiktől elfoglaltságom  miatt egyenként és szemé-
lyesen bucsut nem vehettem, — Kolozsvárra távo-
zásom alkalmából ezúton mondok .Isten liozzád"-ot, 
kérve, miszerint nyolcz évi ittlétem alatt tapasztalt 
szíves jóindulatukat és barátságos érzelmeiket — 
melyekre mindenkoron hálás tisztelettel emlékezek 
vissza, — a távolság daczára és a jövőben is ré-
szemre fenntartani  kegyeskedjenek. — Csik-Szereda, 
189H. szeptember 8-án. Kiváló tisztelettel: Tódor 
János , m. kir. postufőnök." 

— Halálozás, özv Gábosi Ignáczné szül. 
Nagy Borbála életének 59 ik évében, szélhűdés 
következtében folyó  hó 2-án este 7 órakor meg-
halt. Hült tetemeit folyó  hó &-én reggel helyezték 
örök nyugalomra. Béke poraira! 

— A csiksomlyói főgimnáziumnál  fel-
állíttatott a párhuzamos első osztály csikvármegye 
segélyével. A kérdés ugy oldatott meg, hogy a 
pái huzamos osztály fel.llitására  szükséges költség 
felét  a róm. kath státus, másik felét  pedig Csik-
vármegye fogja  hordozni az 189/67-ik iskolai év-
ben. Csikvármegye közönsége jövőre nézve kikö-
tötte, hogy csak az esetben járul a további se-
gélyezéshez, ha a róm. kalh. státus legalább egy 
tanár választási jósát átengedi a vármegyének. 

— Keresztfeltétel.  A csíkszeredai temp-
lom tornyát Erőss Elek bádoggal újra fedetvén, 
a torony tetetején nj diszes bádog keresztet készi-
ttett, melyet f.  hó 6-án délelőtt Dom ikos János 
plébános a hívek jelenlétiben felszentelt  s a kereszt 
nyomban fel  is helyeztetett a toronyra. A régi 
kereszt, melyet most a toronyról le vettek, ezelőtt 
118 évvel helyeztek volt a toronyra. A bádogos 
munkát Szász András csíkszeredai bádogos végzi 
s ő helyezte fel  az nj keresztet is a toronyra. Kö-
télcsigán húzták fel  az uj keresztet s alig egy né-
hány perez müve volt az elhelyezés. 

— Képviselő jelölés. Gyergyó-szenlmik-
lóson augusztus hó 30-án Nagy Tamás elnöklete 
PS Vértes Lajos jegyzősége melett pártsziuezet 
nélkül nagy gyűlés tartatott, melyen a gyergyói 
választókerület választói n.gy számb.i jelentek 
meg. Gál Miklós ajánlatára egyhangúlag kijelöl-
tetett képviselőnek Lázár Menyhért. Eránosz Bog-
dán hozza járni a jelöléshez, de kivánja, hogy a 
jelelt pártonkívüli programmal lépjen fel.  Szóltak 
még Márt"n Lajos, Csergő Gyula és Lőrinc* Vil-
mos, kik mindnyájan a jelölt mellett foglaltak  ál-
lást. Szatmáry János és Puskás József  levélben 
teje/lék ki csatlakozásukat. A közgyűlés ekkor 
egy küldöttség által hivta meg Lázár Menyhértet, 
ki megjelenvén, hosszas beszédben kifejtette,  hogy 
a szabadelvű p - t zászlója alatt fog  küzdeni. Be-
szédét éljenzéssel fogadta  a nagygyűlés, mely 
után megalakittatott egy szélesebb körű végrehajló 
bizottság. A tölgyesiek 10 aláírással ellátott táv-
iratban fejezték  ki csatlakozásukat a jelöléshez. 

— Székely munkások alkalmazása. A 
marosvásárheyi kereskedelmi és iparkamara tu-
datja, kereskedelmi miniszter ur értesítése szerint 
folyó  évi junius hó 15 óta a budapesti gépgyárba 
2 székely vidéki munkás, még pedig egy géplaka-
tos, egy vasesztergályos vétetett fel  és hogy ezen 
gyárba szeptember hónapban több ügyes vasgyalus 
és vésős lesz felvehető.  Fölvétetni kívánók a ka-
marához fordulhatnak. 

— Ujabb adakozások a csiksomlyói 
róm.k&th. főgymnasium  zászlójára. Bocs-
kor E r z s i k e kiasszo.iy gyűjtő-ivén: dr. Sántha 
Albert & frt,  dr. Molnár László, Bálint Lajos és 
Bocskor István 2—2 frt.  Búzás Mihály, Orbay Má-
tyás, Birtha József,  Gergely Andor, Qagyi Dénes, 
Cseh Vilmos, Endes főhadnagy,  Kovács János, ifj. 
László Domokos, Ágoston Ignácz, Jakab Alnjos, Kó-
ródy Mihály, Kozmucza Péter és Szántó József  1—1 
frt.,  Nagy Sándor, Magyari Károly, Jakab János, 
Szüesy Oésa, Nagyné (Jakabné), Nagy Sándorné, Bán-
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dor Gábor, Jakab Ferencz és Sándor Izsák 50—50 
krajczárt, Szántó György ós Félegyházi 20—20 
krajczárt. — S z é k e l y A n d r á s nr gyiijtö-ivén: 
liálint Ignácz, Gál József  és Székely András 20—20 
krl, Kovács Elek, Zsigmond István, Ágoston János, 
i.zv. Szócs Ferenczné, Bálint István és Vizi Ist-
\ ! iné 10—10 krt, Both Ignácz 7 krt, Kálmán János, 
1,:,., Mihály, Bot Mátyás. Bot Ignácz, I'ál Sándor, 
J . t Márton, id. Albert József,  Horváth Mátyás, Si-
mon Ferencz, itj. Antal István, Antal Ferencz, 
iiiiihár János, Siinon Sándor, ifj.  Szöcs János, Imre 
-láiios. Zsák Ilyés, Gál István, Alhert István, Both 
András, Guczuj Péter, János György, Both István, 
liotli Mátyás, Both Alajos, Gál Péter, Kovács Elek, 
Kató Antal, Gál János, Both István, Albert József, 
(Iái István, Gál András, Biró Mátyás,, Kajtár András. 
Kiirácsou Péter, Antal Péter, Antal Ábrahám, Abos 
Gergely, Abos Péterné, Abos llyés, Abos Félix és 
Mészáros János együtt 1 forint  68 krarczárt. — 
özv. P o t o c z k y A n t a l n é ö nagysága gyiijtó-
ivén: özv. Potoczky Antalné 2 frt,  Imre Károly és 
Incze Domokos 1—1 frt.  Darvas Jáuos, Baka Jó-
zsef  és Bcke József  50—50 kr, Kapdebó Féter és 
Knsenfeld  Áron 30—30 kr, Márton Gábor 25 és 
Tompos János 20 kr. — Fogadják a neinesszivii 
adakozók ugy a nóegyletnek, mint a gymuasiumnak 
hálás köszönetét. — Csik-Somlyón, 1800. szeptember 
7 én. K a s s a i L a j o s s. k., fógyiniiasiuini  tanár 
és a nőegylet jegyzője. 

— A világ baza- és rozs termelése 1896-
ban. Már nyolczadizben történik, h»gy a magyar 
földmivelésűgyi  miniszter a világ gabonatermésé-
nek eredményét közvetlenül aratás után publikálja. 
Valahányszor megjelentek ezek az adatok, mind-
annyiszor a legnagyobb érdeklődés kiséi le azokat, 
nemcsak azért, mert megbízhatóság és pontosság 
tekintetében az elsők, hanem azért is, mert ezek-
ből az adatokból egy egész évre nézve a gabona-
árak, a gabonapiaczi viszonyok konjunktúráira 
nézve tájékozást lehet szerezni. E/.uttal a jelen-
tésben foglaltak  örömhírt hoznak a gazdáknak is, 
mert el van mondva a jelentés során, hogy a vi-
lágon az idéu ötven millió hektóliterrel kevesebb 
bu/.a és 56 millió hektóliterrel kevesebb rozs ter-
mett, mint a mult évben. A földmivel  \siigyi mi-
nisztérium mezőgazdaság statisztikai osztálya en 
nél a kijelentésnél nem marad meg, hanem tovább 
menve, konstatálja, hogy a kisebb termés és a 
csekélyebb készletek miatt annyi gabona sincsen, 
a mennyi a fogyasztási  szükségletet teljesen ki-
elégíthetné. Nagyon fontos  dolog ez s bizonyára 
megelégedést fog  kelteni nemcsak a belföldön,  ha-
nem a külföldön  is mindenütt, a hol a gabonaárak 
javulását nehezen várták. A teljes tárgyilagosság-
gal szerkesztett érdekes munkából kivonatban kö-
zöl iík a következő fontosabb  részeket. A löMmi-
velésiigyi minisztérium adatait ezen alkalommal is 
a külföldön  működő cs. és kir. konztilálu-októl s 
a hazai állandó gazdasági tudósítók utján szerezte 
be. A jelentés bevezető soraibau hivatkozik a mi-
niszter a külföldöi  és a belföldön  uralkodott, rossz 
id.ij írásra, minek következtében ngy a bevetett I 
leríilet, mint a termés is jelentékenyen kisebb volt. 
Egyfelől  orkán, jégeső, felhőszakadás,  rozsda, iiszög. 
másfelől  azonban a rekkenő hőség, aszály és szá 
razság annyi kárt okoztak a gabouaféleségekben, 
a mennyi pusztulás légen nem volt a világon. 

Fokozza a gabonatermelésnél mutatkozó ter-
mé.xhiányt azoa faktorok  rossz termése is, amelyek 
a kenyértermények fogyasztása  kö;ül nagy szerepei 
játszanak ; ezek a különféle  növényi eledelek, neve-
zetesen a kukoricza, hüvelyes termények és főkép 
a burgonya, a mely termények az idén legkevésbbé 
sem sikerültek Magyarországon, Németországban, 
Oroszországban, Ausztriában ét Romániában. A ku-
koriczatermés-kiállitásokat Romániában és Orosz-
országban a szárazság és aszály, Magyarországon 
és Ausztriában óriási orkánnal párosult esőzések 
felhőszakadásszerű  záporok 26—50°/u-ig esőken tel-
ték. A burgonya a sok eső miatt rettenetes károkat 
szenvedett: rohamosan rothad Magyarország felső 
résziben, Ausztriában, Németországban és Orosz-
Lengyelországban. Pár szóval kifejezve,  az álta-
lános kép, ami a termést illeti, nem megnyugtató. 

— Világutazók Erdélyben. Érdekes 3 
turist a-vendége volt a mult hó 29-én Borszéknek. 
Az egyik Yohn Yoster Staser, a másik Sámuel E. 
Lnnn, a harmadik Fraofc  H. Lowe, londoni angol 
fiatal  emberek. Nem kisebb vállalatok, mint velo-
czipéden körüljárni a földet.  Borszékről, hol a 
fürdő-igazgatóság  vendégei voltak két napig és 
igen jól találták magokat, — Piatrára indultak, 
innen tervök Jassyn át Odesszába, majd Orosz-
Ázsián át Indiába menni, bol a telet szándékoznak 

tölteni. Tavaszkor szándékok ázsiai Oroszországon 
és Chioán át Japánba jutni, innen Amerikába, 
melyen keresztül végre reménylik, hogy két év 
mnlva hazaérnek Londonba. Nincs velők semmi 
egyéb, mint egy jó revolver, néhány gyógyszer, 
vagy 2 kilonyi élelmiszer, egy öltő fehér  ruha és 
térkép. 

— Csiktaploczai tüzkárosultak részére ujab 
ban adakozott Lutscli Márton rendórbiztos Uyergyó-
AlfalubAI  1 frtot.  Eddigi gyiijtésiink 9 frt.  Fogadja 
adukozó az égettek nevében hálás köszönetünket! 

— Székely v é r t a n u k emléke. Kolozs-
vártt tudvalevőleg emlékoszlopot állítanak a nemzet 
jogaiért vértanú-halált halt székely honvédeknek. Az 
emlék feliratát  így állapították meg: 

UoHcíd  vértanuk  emléíe. 
A HAZÁÉRT 

ÉS A MEMZET JOGAIÉRT 
1849. OKTÓBER 18 án 

A BITÓFÁN VÉRTANÚ HALÁLT 
SZENVEDETT 

TAMÁS ANDRÁS ALEZREDES, 
SZ. CSIK-MÁDÉFALVA, 1874. X/IO. 

SÁNDOR LÁSZLÓ, I. SZÉKELY EZRED 
1-SŐ ZÁSZLÓALJBAN ŐRNAGY, 

SZ. CSIK-TAPLOCZA, 1796. 
Az obeliszk oldalaira felvésettnek  a Kolozs-

vár» honvédnek beállt, s a csatatéren elesett hősök 
nevei. E tárgyban Kolozsvár város tanácsával tár-
gyalásokat is folytat  a honvéd-egylet. Az emlék 
alapzatára felvésik  Bem parancs-könyvéből a két 
vértanú ki végeztetésére vonatkozó szöveget is. 

— Nyilvános nyugtázás és köszönet. 
Azon nemesszivfl  adakozásokért, melyekkel P. A. 
gyergyószeulmiklósi szegény, de jó törekvésű ta-
nulónak a tanitóképezdébe való belépést lehetővé 
tették, nyugtázásásunk mellett ezen a helyen is 
köszönetet mondunk. — A befolyt  adományok a 
következők: Urmánczy Jáuos 10 frt,  Lázár Meny-
hért 5 frt,  Csiky Dénes 6 frt,  dr. Szentpétery 
Kristóf  5 frt,  Vákár Lukács 10 frt,  Dondon Jó-
zsef  1 frt,  Teleszky Ferencz l frt,  Merza Vilmos 
2 frt,  Giacamuzzi János 5 frt,  Fejér Gerő 1 frt, 
Lázár Oerő (Brassó) 3 frt,  dr. Lázár János 1 frt, 
Urmánczi István 2 frt,  Dobál Antal 2 frt,  Ur-
inánczy Nándor 1 fit,  Dudutz János 1 frt,  Návay 
Bogdán 1 frt,  Merza Kristóf  & frt,  Amiras Mi-
hály 1 frt,  Lázár Lu'-ács 1 frt,  Jakabfi  J. 1 frl, 
Burdács Béla 1 frt,  Csiky Kálmán 5 frt,  Lázár 
Péter 1 frt,  Görög Joáchim 2 frt,  Szentpétery 
János 2 frt,  dr. Sántha Albert 1 frt,  dr. Fejéi-
Dávid 1 fi  t, Kritsa Zoltán 1 frt,  Eránosz Bogdán 
I frt,  Eránosz Miklós 1 frt,  dr. Tiltscher Ede 1 
frt,  Orel Dezső 1 forint,  Sáska Kajetán 1 forint, 
Cziftra  M. 1 forint  és Bogdán István 1 forint. 
G)üjlők: Vákár Lukács és Kálmán István. 

— A férj  boszuja. Gyergyó-Hollóban 
Gr.ineaa Mihály mintegy 10 évig békességben élt 
teleségével Kopacz Virággal, ki azonban az utóbbi 
években hűtlen kezdett lenni férjéhez  s egy romá-
niai katoua-szökevénnye), Jákki Demeterel 'itkos 
szerelmi viszonyba lépett. A férj,  ki feleségét  na-
gyon szerette, a hűtlenségre csak akkor jött rá, 
midőn az asszony ura marháit titkon eladogatta, 
biilokait adó«ággal megterhelte s a pénzt magá-
val vive, kedvesével Romániába szökött. — A 
megcsalatott férj  a még ezekatán is szeretett 
felesége  után ment Romániába, ottan a csábító 
legényt, mint katonaszökevényt a hatóság kezére 
szolgáltatta s feleségének  hűtlenségét meg bocsátva, 
együtt békességben haza jöttek Hollóba. A nő 
bflnbánást  színlelve, csábitóját és a férfiak  gonosz-
ságát szidalmazta, az asszonyi nem gyengeségét, 
ingalngságát kárhoztatva, férjének  örökhűséget 
esküdött s ezen az alapon a házi béke ojra helyre 
állt. Az asszonyi esküre épült béke csak pár hé-
tig tartott, addig uganis, mig a csalfa  asszony 
kedvesének, ki miatta Romániába katonának be-
soroztatok, pár forintot  összegyűjlhetett. A férj. 
ki ezután jobban szemmel tartotta az asszonyt, 
minden tettére figyelve,  rájött, hogy felesége  őt 
hizelgő szavaival csak ámitani akarta s csak azért 
adta a bűnbánót, hogy ezalatt férjének  még meg-
levő értékesebb holmijából kedvese számára vala-
mit összecsinálhasson. E hó 1-én éjjel, midőn a hű-
telen asszony már útra készen volt, csak azt 
várta, hogy férje  elaludjék; a gyanakvó gazda 
lefeküdvén,  alvást szintéit, az asszony kedvezőnek 
találva az alkalmat, felkelt  ágyából és kiment az 

udvarra, hogy itt a már előre össze pakolt holmi-
kat magához vegye s azzal Romániába szökjék 
kedveséhez. A leselkedő férj  a szőkevény asszony 
ulán sietett, őt vissza tartva kérdőre vonla, hogy 
hová akar szökni? A asszony minden liimzés-há-
mozAs nélkül bevallotta, hogy megy Romá»iába 
kedveséhez, mert férjét  nem szereti. Ekkor látva 
Gráncsa Mihály, hogy oknélkül soroztatta be fele-
sége kedvesét, még így se ludta őket egymástól 
elválasztani, egy-két pil'analig tanakodott, hogy 
inikép nyerhetné vissza az asszouyt, így furcsa 
ötlete támadt, melyet hevenyében végre is hajtott. 
Lekapott a falról  egy kőt Iféket.,  a felesége  kezét 
azzal összekötözve, hogy az asszony magával te-
hetetlen volt; erre elővette bicskáját s vele 
a felesége  orrát és felső  ajakát három-szőri vágás-
sal le szabta. E műtét után azt moudotla felesé-
géuek: No, most mehetsz kedvesedhez, Záki De-
meterhez, s ha igy megcs inkitva nem fog  szeret-
ni, jere baza s én igy is szeretni foglak.  Ezzel 
felesége  kezeit feloldotta,  a levágott orrot zsebre 
téve, ueliogy azt felesége  visszavarrathassa, a 
cs ndörséghez ment, hol teltét elbeszélve, maját az 
igazságszolgáltatás kezébe adta. A csendőrség a 
bnszuálló férjet  letartó/.talta s a járásbírósághoz 
kisérte, hol mindent kivallolt s egyelőre szabadon 
bocsáttatott. 

— Uj fürdő.  Jakab György oroszliegyi 
(Udvailielymegye) lakos pár héttel ezelőtt „Ko-
vácstelej." nevü telkén kenilerázlaió-iavat akart 
ásni. A mint a mocsaras helyen mezítelen lábbal 
dolgozott, azt vttte észre, hogy lábára, melyet 
évek óta a köszvénybánlalmak gyötöitek, — 
a s/.ejkés víz igen jótékony hatással van reá. — 
Utánna tühbenkezdték e vizet használni s mindenki-
nek jótékony hatágún.ik bizonyult. Most bepadol-
ták és íny használják lurdő gyanánt. Igy .lakai» 
fíyörg)  sa|át szerencséjére kender áztató tó helyett, 
ember áztató-tavat ásolt. Io vina orvosilag is 
megvizsgálni, mert nem b li<-t tudni, nvly gyógy-
vizet rejt magában az ingovány. 

— Ko3sath Lajos kardja . Angyelícs, 
saliaczi prefektus  — mint az „Egyetértés" írja, 
— birtokában van egy történelmi n-vezetességii 
kardnak, melyről azl állit j'ik, hogy az Kossuth 
Lajos kardja. lStH-ben legalább Kossuth birto-
kában volt és futása  közben Ada KalehtŐl Vercsi-
orováig vesztette el. A kard egy szerb kezébe 
jutóit, a ki akkor halátör volt azon a vidéken, 
a hol a ké d '-ses kard elveszelt. A határőr ha-
lála ulán a kard az öiökösök kezébe jutott és 
ezek révén keriüi. Angyelir.sliez. A kard marko-
latán László király képmása van és köröskörül a 
magyar czimer. A kardon virágdiszitések is van-
nak (liliom vagy tulipán) beetetve és a iiengén 
más czirádák is vannak. És különösen emeli ér-
lékét ennek a kardnak az a tudat, hogy kinek a 
tulajdona volt, mielőtt elveszett. — A szerb mi-
niszterelnök, Novákovics, Sándor királynak aján-
lani fogja,  hogy a kardot, melynek kétségkívül 
történeti értéke van, a magyar nemzetnek aján-
dékozza. 

— A világ legértékesebb kardjai. A 
Figaró azon alkalomból, hogy Miklós orosz czár 
Magyarországnak ide ajándékozta az értékes Uá-
köczy-kardot, fölsorol  néhány kardot, nHyek sze-
r i n t e a legértékesebb a világon. Először is a 
kelelindiai Balóda fejedelmet  emliti, kinek kardja 
Ulán a legértékesebb. A markolat és a hüvely 
gyémántokkal s a legritkább rubinokkal és sma-
ragdokkal vau díszítve. Értékét 0,100.000 franki  a 
becsülik, mely köiülbelül ugyanannyi koronának 
telel meg a mi • énzünkben. Kiüömben a hindu 
bentszülölt fejedelemnek  igen drága kardiáik van-
nak, azonban a baródai fejedelmének  ériékét leg-
fölebb,  ha félig  megközelítik. Van egy drága kardja 
a per.-a sahnak is 250 000 frank  éitékii, melyet 
a mostani sah atyja európai látogatásai alkalmá-
val magával hordott. Jóval csekélyebb, de azért 
szintén nagy értékű az orosz czár és török szul-
tán ünnepi katdjai melyek színién drága kövek-
kel és gyémántokkal vannak borítva. — Angliában 
is van egy n a g y o n drága kard: ez \Vo!seley lordé, 
inelyit az egyiptomoktói kapott ajándékba. A mar-
kolata gyémántokkal van díszítve; értéke körül-
belül 2000 íorint sterling. (500.000 korona.) 

— Csinos fényképek  Gyergyó-Szent-
Miklóson. A közönség figyelmét  egy nagyon szép 
fénykép-kiiakat  vonta magára, mely a Vákár fivé-
rek üzleti háza oldalán, a csiki-utcza felöl,  látható. 
A kirakat szép és művészi fényképei  a fényké-
pész kiváló képességéről tesznek tanúságot Ho-
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nise L. István ftiadi  jóliirnevének örvendő fény-
képész megbízottja, ki mint speezialis fényképész 
széles körökben elismerésbe részesült, a fürdő  fri-
son után Borszékből többek óhajt ásának engedve, gy.-
szt.-miklósra jött, hol 2 - 3 hétig fog  tartózkodni, 
mely idö alatt alkalma nyílik a fénykép-művészet 
iránt érdeklődő és pártoló közönségnek, közte a 
biczikli sportot kedvelőnek magnknak ritka szép 
fényképet  csináltatni. 

S z e r l s e s z t d i -Cizie i ie teJr . 
Egy néppárti A különben elég tárgyilagosan 

megirt választ azért nem adhatjuk, mert politikai 
fejtegetéseknek  nem adhatunk helyet. Különben 
azért sem tartjuk szükségesnek ezt nzt iigyet to-
vább feszegetni,  mert maguk a közvetlen érdekeltek 
Bem kívánják azt. 

„Ö' ; A történet elég érzékeny ugyan, de a 
közölhetőség mértékét nem üti. Pili I'ali elég, bo-
londot tett, mikor meglőtte magát, mert arra n 
véres tettre az elbeszélés előzményei öt egy csep-
pet sem készítették elő. Ha a lövöldözés helyett 
jót ivott volna a iiiiizeumkerli forrásból,  bizonyosan 
okosabbat cselekedett volna, mert a hideg viz igen 
hasznos knra az oknélkiili fellieviilésck  ellen. Ezt 
tartja az öreg Hrassai bácsi. 

FELKLÖS 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 . 

KIADÓ- L'S I,APTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N Y I L T T É 11.*) 
Nyilatkozat. 

Pál Albert alfalvi  lakos és Nagy Imre között, 
felmerült  ügy lovagias elintézést nyert. 

Nyilatkozat. 
Férjem elhalálozása alkalmával Barcsay Ká-

roly kereskedő urnák nem mulaszthatom el szolid 
árak melletti temetés rendezésééit megelégedése-
met és elismerésemet nyilvánítani, s bárkinek is 
szükség esetén ajánlani. 

Cs.-Szereda, 18'JG. szeptember hó. 
Ozv. Iiogos  ístvniux''. 

Értesítés. 
Van szerencsém értesíteni Osikniegye közön-

ségét, miszerint G - y e r g y d - G z e n t m i k -
l ó s o n állandó 

fogorvosi  műtermet 
reudeztem be. 

Készítek miifogakat  és fogsorokat  iny-
lemezzel vagy inylemez nélkül és elvállalok 
bármely, a fogászat  körébe tartozó munkálatot. 

Lakásom: özv. Ferenczy Györgyné 
házában. 

llendelek és felvételeket  elfogadok  minden 
szombaton d. c. 9 órától d. u. 5-ig. 

dr. Tiltscher Jenő, 
fogorvos,  specziálista 6 - 5 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felel  össreet 
v A , l a l a Szór* 

Szám 3">3G—is:"i 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. jáiásbiróság, mint. 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyei-
gyorenietei idős Malik István végrehajtat ónak oda-
valo Laczkó (Imre András) János végrehajtást 
szenvedő elleni ifi  ; f,  t tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) 
területen lévő, Gj crgyó-Reinete község határán 
fekvő  a gyergyóremetei 120. sz. telekikönyvben 
fog,«I;  a 12., 217, hrsz. alatti 1H0 frt,  2826.'l.rsz. 
a. 3 frt,  5914. hrsz. a. II frt,  13587., 13588. hrsz. 
a. 5 frt,  19796— IÜ798. hrsz. a. 8 frt  22879 
hrsz. a. 7 frt,  26í5G. hrsz. alatti 2 frt,'  II8A/3' 
írsz- a. 160 frt,  1902. hrsz. alatti 2 frt,  5Ö78 
hrsz- a. 1 f,  t. 22938. hrsz. p. 4 frt,  21130. hrsz.' 
£•«.... 6 2 6 ! i - 6 2 7 3 - C 2 7 5 - h , s z - R , a t t i 5 frt, 

' l , r s / - «'alti 4 frt  becsértékü egész ingatla-
nokra az árverést a fennebbi  becsértékekben ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1896. évi 
l i ™ . " t h ° , 9 k n a P ' á n d- 9 órakor Gyérgyó 
Remete ko/sée|,.tz; „ál megtartandó nyilvánosárve 

résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/« át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-álmn 
kijelöli óvadékképes értékpapirban a kiküldölt ke-
zéhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Gy.-Szentmiklóson, 1896. évi jun. hó 11-én. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság. 
Páll "Venczel, 

kir. aljbiró. 
Sz. 7846/1896. 

II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye központi állatorvosának elha-

lálozása folytán  üresedésbe jött vármegyei központi 
állatorvosi állási a pályázatot hirdetek. 

Ezen állással 448 frt  fizetés,  200 frt  utiáta-
lány és 64 frt  ideiglenes megyei segély pénzből 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 vona.kozó 
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, 189G. évi augusztus 17-én. 
Becze Antal, 

3—3 alispán. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

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

K E R E S Z T E S O E R Ó 
czégnél Gyergy/vSzentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — 5 frt  20 kr. 

2—10 Tisztelettel 
Brassói portland-czement gyár 

Asgelle, Eock, Zugler és Paul Brusi. 

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3 ' h á z a k r a 4 é* 
Va"/o, másnemű ingatlanokra Bu/« mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönök, convertA1 ámíknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

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

Magyar Lloyd " S S Ű I Í 8 1 
Budapest, Király-utcza 70. sz. 

1 | 
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T T z l e t - é / Ű a L e l s r e z é e l 
Tudomására hozom a helybeli- és vidéki m. t. közönségnek, hogy Csik-

Szeredában, Csiitörtök-utcza 141. sz. a. (saját hízamban) a modern kor 
minden igényeinek megfelelő  és elegánsan berendezett 

férfi  szabó-üzletet 
nyitottam. 

így azon kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily kényes ízlését 
a ru. t.. közönségnek gyorsan és pontosan ti-ljesithetem. 

Az eddig — ily rövid idő alatt is — ir.intair. tnnnsitot.t szives párt-
fogásukat  azáltal hálálom meg, hogy b. rendclmónyeiknek mindenkor a leg-
készségesebben fogok  eleget tenni ezután is. 

Magamat a ni. t. közönség szives pártfogásába  ajánlva, vagyok 
kiváló tisztelettel: 

I 
1 

i i -3 — • Dóczy János, 
férfi  szabó. J é 

Nyomatott. Csík Szeredában 1896. laptuhjdonos és kiadó Györgyjakah Márton könyv nyomdájában 




