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Csikvármegye birtoka Oláhországba. 
Cs.-Szereda, május 4. 

Országosan ismert ügye Csikvármegyé-
nek, mint magán tulajdonosnak, liogy a 
magyar-oláh határ kiigazítása alkalmával 
Csikvármegyének több ezer holdra terjedő 
erdősége Oláliország határába esett. A ha-
tárigazitást eszközlő nemzetközi bizottság an-
nak idején az ilyen kölcsönösen átszakadt 
területekre nézve kimondotta, hogy azok 
magán használatában mindkét szomszédos ál-
lam magán tulajdonosai háboritliatlanul meg-
hagyatnak és az illető állam által meg is 
védelmeztetnek. 

Ez a határozat és mindkét állam által 
elismert szerződés azonban Oláhország ré-
széről egy perczig sem respektáltatott. 

A Csikvármegyétől átszakadt területet 
azelőtt is, azután is egyformán  pusztítják és 
lopják az oláhok a nélkül, hogy ez ellen 
valami jogorvoslattal élni lehetne, 

Ghyka herczeg, a hatalmas oláh főúr, 
az addigi jogtalan prevarikáczioi révén plane 
jogot formált  Csikvárraegye erdeihez, s a 
vármegyének hosszas és költséges perleke-
dést kellett folytasson  ellene — természete-
sen — oláh bíróságok előtt. 

Csíkvármegye végre a pert jogerős Íté-
lettel megnyerte. A törvényhatósági bizott-
ság felhatalmazta  a vármegye alispánját, 
hogy a kérdéses területet adja el. A/, alis-
pán el is adta a területet: de a vevő nem 
képes a terület fáját  kihasználni, mert 
Oláhországban semmi nemű védelmet a ki-
használás körül nem nyer. Ghyka herczeg 
az erdőt most is ugy vágatja és hordatja, 
mint azelőtt; sőt megtörtént, hogy a vásárló 
által levágatott és feldolgozásra  előkészített 
fatömeget  Ghyka herczeg emberei more 
patrio elhordották és elhordják. Ily körül-
mények közt Csikvármegye mint tulajdonos, 

nem képes megvédelmezni az erdőterület vá-
sárlóját a szabad használatban 

Sajnosán emiitette fel  a vármegye alis-
pánja a fennebbieket  az állandó választmány 
közelel.bi ülésén, felsorolván,  hogy e sérel-
mes ügyben nap-nap után/felír  és sürget a 
belügyminisztériumhoz, átír és panaszol az 
osztrák-magyar konzulátushoz és ügynökség-
hez a nélkül, hogy valahol valami orvoslást 
találhatna. 

Ez a dolog évek óta, évtizedek óta hú-
zódik minden orvoslás nélkül. Nem fojthatja 
el az ember magában, hogy ki ne fakadjon 
ezen országos gyávaság miatt. 

Önkéntelenül azon feltevés  vesz erőt 
az emberen, hogy azaz osztrák-magyar ügy-
vivőség, mely a monarkia ügyeit Oláhor-
szágban képviseli, legkisebb gondjai közé 
számitja, hogy ott a magyar érdekeket is 
képviselje; mert különben megfoghatatlan 
ez az állapot. Bármilyen hatalmas ur is 
Ghyka herczeg Oláhországban, azért talán 
ő sem teljhatalmú ur, kinek Oláhország tör-
vényei határt ne szabnának ; mert hát ugy 
tud|uk, hogy Oláhországben is van törvény, 
vagy legalább arról kellett meggyőződjünk, 
hogy lenni kell, hiszen Csikvármegyének sa-
ját vagyonáért ott hosszas perlekedést kel-
lett kihúzzon. 

Szóvá kellett tegyük ezt az ügyet az 
ország szine előtt s felhívnunk  rá a m. kir. 
belügyminisztérium és az összes miniszté-
rium figyelmét  nyilvánosan is. Hiszen a 
legszelídebben szólva sem nevezhetjük ezt az 
ügyállást másnak, mint szégyen és gyalá-
zatnak nemzetközi ügyeink ellátása körül. 
Elég szégyen és gyalázat Oláhországra, hogy 
egy szomszéd állam birtokossának ily uton 
enged saját területén kellemetlenségeket ós 
mi több tetemes anyagi károkat okoztatni. 
De elég szégyen és gyalázat a hatalmas 
osztrák-magyar monarkiának, hogy annak 

egyenjogú áHama érdekei imigyen vannak 
érvényesítve és kezelve. Mikor egy várme-
gye maga sem képes nyilvánvaló és két-
ségbe vonhatlan jogait — sőt privát tulaj-
donát — megvédelmezni s anuak az útját 
és hatásos módját kitalálni, akkor mit vár-
hatunk, ha egyes védtelen állampolgárok 
magán érdekei és iogai megóvásáról fordul 
elő kérdés ? 

Felhívjuk a magas kormány figyelmét 
arra, hogy egy ilyen bagatell kérdésben ne 
engedje az állampolgároknak, hogy külügyi 
és nemzetközi ügyeinek és jogaink érvénye-
sítése körül kételyei támadjanak s nyilváno-
san azon meggyőződés verjen gyökeret, hogy 
a monarkia nemzetközi képviseletében Ma-
gyarország polgárai érdeke csak Hekuba. 

Az erdélyi ooadjutor felszentelése. 
M a j l á t h G u s z t á v gróf  újonnan kinevezett er-
délyi coadjutort folyó  hó másodikán Bien telték fel 
püspökké a budavári Mátyás templomban. Az uj 
egyházfő  a Szent Háromság téren levó Majláth pa-
lotában várta a felszentelési  czeromoniának kezdetét, 
hol pont 8 órakor megjelent a segédkező papság 
éa égő gyertyák fénye  mellett kÍBérte át a fiatal 
főpapot  a templomba, melyben egy improvizált oltár 
volt felállítva.  A templomot a kíváncsiak tömege már 
jóval azelőtt megtöltötte. Megjelentek a Majláth, 
Ziehy, a Csáki, Pallaviczini család több tagja, br. 
Jósika Samu minlsiter, mint ai erdélyi státus elnö-
kének vezetése alatt Ugrón Qábor, dr. Qyörffy  Gyula, 
dr. Oroisz Gusztáv, dr. Tódor József  s mások. A 
gyula-fehérvári  káptalant Fábián Sándor kanonok, 
a fővárost  Medvey Zsigmond képviselte. A felszen-
telést Csáazka György kalocsai érsek végezte, mel-
lette az egyházi assrisztenoziát Steiner Fülöp székes-
fehérvári  püspök, Boltizsár József  esztergomi segéd-
püspök, Rosszival kanonok, Bogislch püspök, Véslnger 
apát, Drechsler bécsi esperes s Galcsek theologiai 
tanár és nagyszámú papnövendék képezte. A. föl-
szenteléa után az erdélyi kath. status tagjai tiszte-
legtek a püspöknél, kiknek nevében Jósika báró 
szép beszédben üdvözölte, melyre Majláth gróf  meg-
hatott hangon válaszolt. Déli 12 órakor az éneknél 
reggeli volt, hol Caászka érsek a királyt s pápát, 
Majláth a felszentelő  egyházfőket,  dr. Qyörffy  Gyula 
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Irta: Sándor Lánló. 
(Folytatás.) 

Waldától sohasem tartott, rábízta volna 
még a lelke üdvösségét is. Ha ez feleségével 
együtt volt, nyugodtan hagyta magnkra, félté-
kenység sohasem gyötörte. Azt tartotta, a ki 
feleségét  félti,  már elvesztette. 

Waldát jól ismerte, mint magamagát, fele-
ségének azonban nem találta el Boha egy gon-
dolatját. 

A táncz újra megkezdődött s reggelig tartott. 
Walda a souper után feltűnően  sokat foglalkozott 
a tanácsosék Tinikéjével, a ki neki a Gabiék 
esküvőjén is párja volt. Szüntelen tánczoltatta, 
nem tágított egy pillanatra se mellöle, mindig 
csak a szerelemről beszélt Tinikének. Ellensú-
lyozni akaţta a souper alatti hatást. Ez olyan 
hasonszenrí gyógymód, ugy hívják, hogy vergődés. 
8ehogy sem sikerült neki, pedig nagyon erőltette. 
Tiniké olyan boldog volt, mintha mindaz igaz 
lenne, a mit neki az albiró a szerelemről beszélt. 

Oabi maga figyelmeztette  a feleségét,  hogy 
nézze Samut, milyen kitartó a Tiniké mellett, s 
milyen jól mulat. Ez jó jel, ebből házasság lesz, 
alig is várja, hogy egyszer már 0 is meggondol-
kozzék. 

Az asszonyka oda sem nézett, oda sem fi-
gyelt és mégis mindent jól látott 

Látta a mosolyt a Samu arczán, észrevette 
a jókedvét, a mely oly szokatlan volt előtte, szive 
kétségbe kapott, areza láogba borult, majd elhal-
ványít, reszketni kezdett mint a nyárfa  ezüstös 
leyele. 

Hátha mégis a Tinit szereti, hátha eddig is 
őt szerette oh akkor vége mindennek. 
Nem, nem, az lehetetlen, kflzködőtt  tovább az 
asszony magában, nem csalhat annyira a tekintete, 
két sötét szemének a biztató fénye  . . , 
ő csak engem szeret, mást nem szerethet. 

Reggel felé  járt már az idö, a mikor tá-
vozni készültek. Mind egyszerre, a kik addig ott 
maradtak. Walda is visszakerült Gabiékboz a ő 
kisérte le az asszonykát a kocsijukhoz. Szótlanul 
haladtak le a lépcsőkön, mind a ketten gondola-
taikkal tépelődtek. 

— Haza megy most? — kérdé Waldától 
hirtelen Csantháné. 

— Nem. Előbb benézek a kávéházba egy 
tbeára. 

— Jó. Magával megyünk mi is; Oabi ké-
rem ! én theázni akarok, menjünk a kávéházba — 
szólt most a férjéhez. 

— De Nnsil az Istenérti hová gondol? 
Hiszen szép reggel van, nekünk már otthon a 
helyünk. 

— Én igy akarom, velem tart, vagy nem? 
— szólt határozottan az asszony s azzal előre 
indult. 

Oabi bosszús lett s a bajusza alatt valamit 
dörmögött az asszonyi szeszélyéről. 

— Legalább menjünk kocsin, — ba kávé-
házba is megyünk — szólt Oabi, — megvesz az 
Tsten hidege ebben a csúnya időben. 

— Minek, hiszen alig vau ide egy pár lé-
pésnyire a kávéház, addig elgyalogolhatunk t ki 
tart velem? — kérdezte az asszonyka ás gyors 
léptekkel haladt előre. Mit volt mit tenni, csatla-
koztak hozzá, Walda is meg s férj  is. 

Az asszony a két férfin  karjába eslpesske-
dett s játszi csúszkálássá! haladt előre. Atlasz 
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czipöje egészen megtelt hóval s az a ţilrtelen hi-
degség ugy égette forró  testét. Neki hevült egé-
szen, majd dideregni kezdett, a hogy szokott az 
ember, ha nagy melegből dermesztő hidegbe lép, 

A tanácsosóknak la kedvük jött Csantháékat 
követni, ök is betértek velük együtt a sarkon 
lévő kávéházba. 

Szép kis társaság verődött össze ngy hirtele? 
nében. A hideg kávéházban dideregtek, mint a 
fagyos  bzentek. Gyorsan tüzet rakattak és mind-
annyian a kemencze mellé telepedtek. A jó forró 
thea kellemesen fölmelegítette  őket, ás nemsokára 
rózsás hangulatba jöttek. 

Tiniké elemiben volt, mindig Waldával in-
gerkedett. Most már ö emlegette sokat a szerel-
met. Walda szivesen ráállott továbbra Is a bolond? 
ságra, csak néha akadt el a hangja, ha tekintete 
találkozott, ha beleütközött a Csantháné szemébe, 
A kicsi asszony nagyon sápadt volt s minden 
izében reszketett. Izgatottsága szinte elárulta. 
Bolyhos belépőjét keblén szorosan összevonta, pré-
mes bundájába belebnrkolódzva, kényelmes karos-
székében egészen eltemetkezett. Piczinyke lábalt 
odatámasztotta a kemencze falihoz,  és a hótól 
átázott rózsaszínű ezipöit szárítgatta. Néha össze-
rázkódott, mintha beteg lenne, s ilyenkor mély 
sóhaj emelte keblét. 

Bánatos tekintete szüntelen osak Waldát 
kísérte. Irgalmat kért töle, kegyelmet, hiszen na? 
gyon szenvedett. 

A bál után ngy pár napra, Walda benézett 
a Csantháékhoz. 

Csak az asszonyká volt . otthon és gyöngéi? 
kedett. Közéi a kemenczéhez, egy nagy karos-
székben, párnák közt pihent. 

Bágyadt volt és elgondolkozó. Szótlanul 
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pedig az erdélyi status nevében az uj segéd-püspokot 
köszöntötte fel.  Általában az e g é s z felszentelési  szer-
tartás oly nagy fénynyel  s pompával ment véghez, 
a milyen a kath. egyháznál megszokott külsó fény 
mellett is ritkaság számba megy. 

= A budapesti kiállitás igazgatósága 
eredeti módon tesz pénzre szert. A mult évben rá-
bírta Csikvárinegyét arra, hogy a kiállítási falu  ré-
szére egy székely házat építtessen, a mi meg is 
történt. Most aztán a székely házat a megye az 
igazgatóság közbenjárásával eladta és értesítette a 
megyét, hogy a vételárból 300 frtot  levon a fel-
írások és a szobákban elhelyezett bábalak költsé-
geire. Igen különös eljárás ez, mert ha a megyénok 
szüksége lott volna a bábalakokra, akkor bizonyára 
olcsóbban és jobbau elóálliihatta volna. Hanem ugy 
látszik a kiállítási igazgatóság nem veszi tekintetbe 
azt, hogy valaki csak akkor köteles fizetni  az ilyen 
dolgokért, ha azt megrendeli és egyúttal megfelel 
is a feladatnak.  Ámde a vármegye nem is rendelte 
meg e bábokat s hozzá olyan gyalázatosan voltak 
készítve, hogy azt a székely ember osak szégyel-
hette és igy rósz alakokért 300 frtot  követelni, az 
már túlmegy a megeugedhetóség határain. Epen 
azért a 300 frt  levonását nem kellene megengedni 
ós inkább a megye peres uton is követelje a vissza-
tartott összeget, mintsem ily módon megadja magát 
az igazgatóság egyoldalú határozatának. Különben 
ugy tudjuk, hogy a székely ház vételárának le nein 
vont része is még mindig a kiállítási igazgatóság 
pénztárában hever, miután a megyének többszöri 
sürgetése daczára sem küldték el. 

-=. A csik-szeredai temető elhanyagolt 
állapota miatt a múltkor beküldött czíkkre vonat-
kozólag illetékes helyről azt a felvilágosítást  nyer-
tük, hogy miután az egyházmegyének setnmi pénze 
nincB, a fentartáat  és gondozást a patrónus város 
tartozik teljesíteni. Mi a felelősség  kérdését csakugyan 
nem akarjuk ezúttal bolygatni, annyit azouban el-
várhatunk a városi tanácstól, hogy ó szorítsa rá a 
rendre a temető tekintetébeu akár önmagát, akár 
az egyházmegye gondnokát, mert a jelenlegi állapot 
tényleg közbotráuyt okoz és első sorban a közigaz-
gatási hatóságnak feladata  nem tűrni a közbotrá-
nyokat. Egyébiránt ezzel kapcsolatosan arról is nyer-
tünk felvilágosítást,  hogy a temető útjaira és belsó 
berendezésére nézve a helybeli plébános már évek-
kel ezelőtt nyújtott be a városi tanácshoz egy tervet, 
mely elintézetlenül hever, noha már csakugyan ez 
a kérdés is elég érett kérdés. Reméljük és várjuk 
is az uj polgármester úrtól, hogy ezt az ügyet is 
előkeríti a lombtúrból s nyélbe üti azt, a mit elődei 
elmulasztottak. 

A g a z d a s á g i egyeaüle lbő l . 
Cs.-Szereda, ápr. 25. 

Vármegyénk gazdasági egyesülete folyó  hó 
21-én tartotta ez évi rendes közgyűlését Becze 
Antul alispán elnöklete alatt, melyen az egyesü-
let tagjai meglehetős számmal jeíentek meg. 

A közgyűlést megelőzőleg a megyei állandó 
választmány tartott gyűlést, mely miatt a köz-
gyűlés csak 11 órakor kezdődhetett. 

Elnök üdvözölvén a megjelenteket, meg-
nyitja a közgyűlést s a mai jegyzőkönyv hitele-

sítésére Madár Mihály és Kertész István tagokat 
kérte fel. 

Ezután titkár olvasta az egyesület 1890. évi 
működéséről szóló jelentését, melynek folyamán 
megemlékezett az egyesület által fenntartott  törzs-
gulya és biknneveló telep válságos állapotától s 
arról, hogy e tárgyban az igazgató-választmány 
a telep állatállamányának leszállítását s esetleg 
az állattartás és nevelés eddigi fóczéljának  más 
irányba való változtatását határozta el, valamint 
azt, hogy esetleg a telep adassék át az iskola 
részére. Ez utóbbi esetben téritessék meg föld-
inivelési minisztériumnak a telep segélyezésére an-
nak idején ideiglenes kölcsön czimén adott segély. 

Közgyűlés az igazgató-választmány intézke-
déseit és határozatait jóváhagyta s egyúttal el-
határoztatott, hogy a törzsgulya ügyéhen felirat 
küldessék füldmivelésiigyi  minisztériumhoz. 

A mult évi számadások a számvizsgáló bi-
zottság jelentése alapján elfogadtattak,  mely sze-
rint a házi pénztárban volt 477 frt  31 kr bevé-
tel. 550 frt  4 kr kiadás s igy 78 frt  7:5 kr tul-
kiadás; a tenyészállat alapnak volt 45% frt  7<i 
kr tényleges bevétele, 4339 frt  24 kr tényleges 
kiadása, 7843 frt  75 kr bevételi illetéke, 3247 frt 
bevételi hátraléka és 257 frt  51 kr készpénz ma-
radványa; a faiskola  számadásai 200 frt  55 kr 
bevételt, 13!> frt  99 kr kiadást és 120 fit  50 kr 
pénzmaradványt tüntetetnek fel;  az alaptöke-
számla 1800 frt  kiadással és 200 frt  készpénzzel 
zárult; a vagyon kimutatás pedig 25S52 frt  41 kr 
vagyonértékkel és 118 frt  73 kr teherrel zára-
tott' le. 

Az 1897. évre előirányzott költségvetés 3488 
frt  7 kr bevétellel és 5921 frt  73 kr kiadással s 
igy 2433 frt  00 kr hiánnyal állapíttatott meg. 

Az egyletnek a gazdasági egyesületek or-
szágos szövetségébe való belépése iránti határo-
zathozatal a jövé közgyűlésre hal asz tátott. 

Kihirdettettek az egyesületnek inint várme-
gyei mezőgazdasági bizottságnak uj alapszabályai, 
mely után az uj alapszabályok értelmében a vá-
lasztások ejtettek meg. Egyhangúlag elnökké vá-
lasztatott Becze Antal alispán, a többi állások tit-
kos szavazás utján töltettek lie. Szavazattöbbség-
gel alelnökökké választattak: Mihály Ferencz. 
Böjthy Endre és Lázár Domokos, igazgató vá-
lasztmányi tagokká: Antal József  (pap), Bura Já-
nos, dr. Molnár József,  Tompos János. Czikó 
Sânilor. Szántó József,  Sánta Simon, Nagy Jó-
zsef,  Márton Ferencz és Kovács Gergely. Az egy-
letnek eddigi két tiszteletbeli elnöke Mikó Bálint 
főispán  ur 6 méltósága és Bethlen András gróf 
ur ö nagyméltósága titkár indítványára újból egy-
hangúlag tiszteletbeli elnökökké választattak. 

Ezzel az elnök, megköszönve a tagok buzgó 
részvételét a közgyűlést a tagok éljenzése mel-
lett bezárta. 

KSlele i t l i izkárbixIosiláN. 
t'sikváriuegye egy szabályrendeletet alko-

tott a kényszerű tüzkárbiztositása tárgyában, mely 
ha a miniszter által jóváhagyást nyert, végtelen 
közgazdasági előnynek lehet forrása,  a miért is 
a kezdeményezésért csak köszönet érdemel a me-
gyei gazdasági egyesület, illető annak fáradha-
tatlan elnöke és titkára. 

A rendkívüli közérdekű szabályrendeletből 
közöljük a következő főbb  pontokat : 

A tüzesetekből származó gyakori károsodá-
sok kárpótlása érdekében, Csikvármegye törvény-
hatóságának területén minden tulajdonos vagy 
birtokos köteles a város vagy a községek belte-
rületén elhelyezett épületei és egyéb eléghető 
javainak becsértéke szerint a megállapított bizto-
sítási díjat a városi vagy községi elöljáróságnak 
befizetni. 

A biztosítandó épületek közé tartoznak 
lakhazak, csűrök, sütők, színek, istállók, magtá-
rak, ólok, minden nevezendő középületek. Gyár-
epületek és felszerelések  után dij nem lizetundő 
s ezekre a biztosítás ki nem terjesztetik. 

Ivó vagy téglaépületek csak szarvazata. fe-
dele, felső  és alsó padozatai, belsó eléghető ré-
szei, ajtói és ablakai képezik becslés és biztosí-
tás tárgyát. 

A községek belső területén elhelyezett ja-
vak közül becslés és biztosítás tárgyát képezik : 
Szalmás takarmányok, gabna neműek (szalmában 
és szemül) akár fedél  alatt legyenek ezek. akár 
szabadon; továbbá gazdasági eszközök és szer-
számok, deszka és léczkeritések és tűzifa  kész-
letek. 

Az apadó és növekedő mennyiségben talál-
ható takarmány neműek és gabnák, valamint tű-
zifa  készletek becslésénél évi közép arány érték 
állapítandó meg és veendő becslés és biztosítás alá. 

A becslést és az értékek megállapítását a 
községi jegyző és az elöljáróságnak erre a kép-
viselőtestület által kiküldött két tagja a tulajdo-
nosok közreműködésével eszközli. 

Biztosítási díjul minden megkezdett 100 frt 
becsérték után 30 kr állapittatik meg. mely ilij 
a községi elöljáróság által közadók módjára sze-
dendő be és külön számolandó el. 

Ha valamely évben az itt megállapított 30 
kr dijakból bejövő összeg, az azon évi tűzkárok 
kárpótlására elég nem volna, a dij felemelhető, 
de ez a törvényhatósági közgyűlésnek a kártala-
nítási összeg megjelölésével mindig előre beje-
lentendő. 

A befolyó  dijakból s azok esedékes kamt-
taiból külön „tüzkárbiztosi alap" képeztetik s 
mint ilyen külön kezeltetvén, a befolyó  pénzek 
valamelyik takarékpénztárba helyeztetnek gyii-
mölcsözés végett. A pénztárnok 500 frtnál  többet 
pénztári készletben nem tarthat. 

Az évi tűzkárok kifizetése  után fennmaradó 
összeg tókésittetik s az alaphoz csatolíatván, 
mindaddig gyarapittatik, mig az a 100 ezer frtot 
eleri. Ennek bekövetkeztével a törvényhatósági 
közgyűlés elhatároztatja a dijak alább szállítását, 
avagy egy uj tartalékalap képzését, melynek ka-
matai a tűzkárok fedezésétől  eltekintve a me-
gyebeli községek más gazdasági czéljaira fordít-
tatnak, még pedig olyan aránybau, a mily arány-
ban, az egyes községekből a biztosítási dijak 
évenkint befolynak. 

Ha a biztosított javak tulajdonosa változik, 
az uj tidajdonos a biztosító jogába és kötelessé-
geibe lép. 

A tűzkár biztosítás vezetésérc és ügyeinek 
ellátására egy igazgató és egy írnoki állás rend-
szeresittetik, kik a megye székhelyén kötelesek 
lakni s fizetésűket  biztosítási alapból veszik. 

nyújtotta kezét csókra Waldának és fáradtan  ke-
reste a sötét szemnek szelid fényét. 

— Nagyon gyengén érzi magát ? — kezdte 
az albiró. 

— Igen, meglehet, _ felelt  halk reszkető 
hangon az asszonyka, és kezével hátra simitá 
homlokáról fényes  fekete  haját — Walda! emlék-
szik-e mit mondtam volt a megyebálon, hogy sze-
retnék elmnlni a többet nem szenvedni. Ugy hi-
szem, most ez a% óhajtásom beteljesül. 

— Hová beszél az Istenért? 
— Mondja csak Walda! sajnálna egy piczi-

két engem, ha meghalnék ? Gondolna vagy egy-
szer reám a halál után, a mikor már én többé 
senkire nézve nem létezem. Moudja csak, jutnék-e 
néha eszébe, én, a Nnsi, a kit. maga sohasem 
szeretett, a kit maga mindig ugy megvetett, de 
a ki magát azért mégis mindig 

— Ne beszéljen igy tovább, az égre kérem, 
édes uagyságos asszonyom! — esdekelt elfojtott 
hangon az albiró, — nem látja,, bogy mpgőrOlők 
a fájdalomtól,  elvesztem a józan eszem, s még 
őrültségeket teszek. 

— Nem tesz maga Walda! Tudom, hogy 
nem tesz, hiszen olyan hideg éa zárkozott mindig, 
mintha érezni sem tndna. 

— Nnsi! — először szólitva életében egy-
szerűen nevén, — miért üz harezba önmagammal, 
miért nem hagyja a maga utján az én kietlen 
életemet? Nem sejti, hogy összetört szivemnek 
minden részecskéje vérzik s gyötör? Ne éleszsze 
ezt az emésztő tűzet, érzem ngy is, hogy elsor-
vaszt, hatalmába ejt. 

— A maga szive Samui hát van magának 
szive, a mely érez és szeretni tnd? Eddig soha-
sem tett említést a szivéről; mondja csak, ngy 
dobog az is, pint a másé, ha szerelemre gyulád ? 

Lám az enyém majd megszakad ugy ver, nem 
halija? én minden dobbanását ballom. 

Néma csend lett a szobában, egyik sem szólt 
tovább, mintha az asszonyka szivének dobogását 
hallgatták volna, még lélegzetűket is visszafojtották. 

Walda egy alacsony zsámolyon ült, az asszonyka 
karosszéke mellett, fejét  odabajtotta a szék kar-
jára s elgondolkozva belebámult a kandallóba. 

Ott a parázs közt épp fahasábok  voltak, 
melyeket előbb körülnyaldosott a fölcsapó  láng, 
azután össze-vissza csónolt s csókja nyomán min-
denütt tűz fakadt.  Kékes volt előbb a láng színe, 
azután világossárgába csapott át, és mikor a láng 
lelohadt, elfeketült  a parázs, elszállott a meleg s 
hamuvá vált minden. Olyan hideg az a hamu, ha 
nincs parázs közte, s milyen hamar hamuvá is 
lesz az a lángbaborult életi 

Walda ngy elnézte a hamvadó tüzet, mintha 
tanulmányokat tenne; talált valamihez hasonla-
tosságot s közben észre sem vette, vagy ha vette, 
olyan természetesnek találta, hogy az asszonyka 
keze ott babrál a fején,  hullámos hajfttrtei  között. 
Mily zsibbadás vett eröt rajta, tompult volt, mint 
a ki nehéz harrzban halálra fáradva,  várja a 
kegyelemdöfést,  jobbnak tartva az elmúlást, mint 
a végnélküli küzdelmet. 

Fejét kezébe temette s ekkor érintkezett 
kezük. Megfogta  az asszony kezét gyengéden, a 
bogy tudta, szép csendesen levonta fejéről,  oda-

, szorította ajkához s csókolta hosszasan. 
Az asszony kéjesen összerázkódott, felült  a 

párnái közül, a másik kezével átölelte a Walda 
nyakát, megszorította gyönge erejével, odahajlott 
bozzá, közel, bogy rorró lehellete érte a férfi 
arczát, valamit keresett azokban a nagy sötét 1 szemekben, és mikor aztán megtalálta, oda boralt 

a Walda arczára, s agy zokogott, hogy az egész 
teste remegett belé. 

— En édes szerelmem I — sóhajtotta az 
asszony. 

— Nusi I boldogságom I — súgta a férfi  és 
az ajk megtalálta az ajkat, a beteg asszonykának 
pedig halovány arczájára oda ült az a szelid pi-
rosság, mely a láznak az előhírnöke. 

Bágyadtan dőlt vissza a párnái közé, nem 
hunyta le szemeit, hanem csak nézte, soká. azt a 
nagy erős férfiút,  a ki most egyszerre olyan enge-
delmes, kedves gyermek l eve . . . . 

Szálló mosoly volt a bucsuzásuk és édes 
reménység a boldogságuk. 

Másnap a Gabival együtt jött a Walda, 
hogy meglátogassa a kicsi asszonykát. Az ntezán 
találkoztak össze, a Gabi hivta fel.  Nagyon gyen-
gén volt a felesége. 

A délelőtt folyamán  kétszer is hazahivatták 
őt a hivatalból, hirtelen oly magasra hágott a 
láz. Isten tudja mi az oka, talán a Nnsi nagyon 
meghűtötte magát s most a miatt szenved. Bizo-
nyosan a bál után való atezai séta alatt kapta a 
hűlést. Atlaszczipőben a hóban járkálni I S neki 
akkor az nem jntott eszébe. Csak a jó Isten, mi-
előbb meggyógyítaná, hiszen oly iszonyatos, ha ő 
szenved. S igy beszélt tovább a jó Gabi Waldá-
nak, hogy könnyítsen valamit az aggodalmán, vagy 
hogy a másiktól vigasztalást nyerjen. 

De az albiró csak szótalan maradt, minden 
megjegyzés nélkül hallgatta barátja panaszkodá-
sait. Ugy tetszett, mintha gondolataival, vagy 
saját magával lenne nagyon elfoglalva.  Föl sem 
tűnt ez a Gabinak, hiszen ő a Samut mindig ilyen-
nek ismerte. 

Otthon már- az asszonyka ágyban feküdt  s 
rendkívül erőtlen volt. A lés teljesen elgyöngltettei 
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Az igazgató nyugdíj igénynyel biro varme- i 
gyei tisztviselő. A tűzkár ügyeknek előadója es I 
közvetlenül az alispánnak van alárendelve. Vele . 
az alispán mint vármegyei más tisztviselővel, az 
188« évi XXI. t. cz. 68. §. I. pontja szerint ren-
delkezik. Az idézett t.-cz. 86. §. szerinti esküt te-
szi le s azon törvény VII. fejezetében  foglalt  fe-
lelősség hatálya alatt áll és ellene az 1886. évi 
XXIII.°t.-cz. értelmében fegyelmi  eljárásnak van 
helye. 

Az irnok az igazgatónak alárendelt közeg, 
önálló intézkedési jog nélkül. Eljárásáért azonban 
személyes és vagyoni felelősség  terheli. Nyugdí-
jazás vagy ellátás tekintetében az igazgatóra nézve 
felsorolt  határozatok irányadók. 

Az igazgatói állás az arra pályázók s a je-
lölő bizottság által kijelölt három egyén közül a 
törvényhatósági bizottság által 6 évről 6 évre vá-
lasztás utján töltetik be. A jelölő bizottságnak 
cliiöke az alispán vagy helyettesse, tagjai a tör-
vényhatósági bizottság közgyűlése által esetról-
esetre választandó négy bizottsági tag. 

Az írnokot az igazgató előterjesztésére a 
vármegye alispánja nevezi ki és bocsátja el. 

Az igazgató fizetése  1200 frt,  szálásbére 
200 frt.  napidíja 4 frt,  fuvardija  kilométerenkint 
ló kr. 

Az írnok fizetése  400 forint,  lakbér illet-
ménye 100 frt. 

Az igazgató és írnok fizetése  valamint 
egyéb járandóságai, nemkülönben n biztosító inté-
zet pénztárából fedeztetik. 

Az igazgató a következő könyveket köteles 
az ügykezelésről vezetni: 

a) Iktató könyvet, 
b) községenkint biztosítási anyakönyvet, 
c) évi nyilvántartást a biztosított tárgyak és 

értékek tulajdonosainak becsértékének és bizto-
sítási dijainak változásáról, 

(I) nyilvántartást a pénztárhoz be és onnan 
kiutalt pénzekről, 

e) postakönyvet. 
Az igazgató minden évről utólagosan, tehát 

a küvztkező év márczius hó l-ig a biztosítási 
dijakról két kimutatást készit, melyek közül egyi-
ket a községek szerintit, közvetlen a kebli pénz-
tárnak. a 2-ik egyénenkinti kimutatást községen-
kiut külön-külön összeállítva a biztosítási dijak-
nak a községi elöljáróság által való felhajtása 
végett a vármegye alispánjához beterjeszti. 

(Folyt kflv.) 

1 B O D A L O J L 
Budapesti lapok birálata az „őrangyal" 

czimü ima- és énekkönyvről. 
A Budapesten megjelenő „Katholikus Egyházi 

Zuue-Kö/löny" IV. évf.  havi folyóirat  idei 2-ik szá-
mában ez „Ő'r a a g y al cz. könyvet ekép ismerteti: 

„O r a u g y a l " , ima- és énekkönyv ; szerkesz-
tette Baka János csik-szentmártoni kántor. Meg-
jelent t i y ö r g y j a k a b M á r t o n n á l Csik-Szere-
üliban 368 oldal. Ara 45 kr. Nem szivesen teszazük, 
hogy imádságos és éuekköuyvet ismertessünk ; ez 
az egy azonban magérdemli, hogy vele foglalkoznunk. 

Az utóbbi két-három év alatt százerekre menó 
példányokban mejyelent, gyermekeknek szánt imád-
ságos könyvekkel árasztották el az országot. De 
ezek taralma naţyon is sovány; a zsidó uellem, 

A mikor meglátta a Waldát, mosolyra de-
rült az ircza s egy vágyó tekintettel üdvözölte a 
vendéget. 

— L'gy-e, liogy meggyógyulok nemsokára 1 ? 
— Igen, nagyságos asszonyom I — nemso-

kára, — válaszolt fátyolozott  hangon Walda. 
— Gyógyulj meg aranyos kicsikém 1 hamar, 

mert a Gabinak is ugy fáj,  ha betegen látja az 
ö angyali feleségét. 

Azzal oda térdelt az ágy mellé, ráhajtotta 
fejét  az asszony kezére, s ugy nézett a szemébe, 
nevetős, édeskés arczczal, a bogy szeretteinket 
beczézni szoktuk. 

Az asszony pedig csak nézte a piafond  vi-
rágait, mindeniket külön, majd lennebb ért, meg-
kereste Waldát, s mikor a tekintetük találkozott, 
újra mosoly játszott az ajkán. Bemélt, s mintha 
ez a remény erőt adott volna neki. 

Azntán napos vendég lett a Walda, de csak 
mindig egy pár pillanatra, mert ám az orvosok 
nem engedték, hogy senki a beteg mellett sokáig 
időzzön, még a Gabiék se; ők foglalták  le minden 
perczét. Napokig nem tudták megállapítani. a 
diagnosist. 

á láz csak nem akart esökkenni, sőt emel-
kedett. Eleinte a bagymázra gondoltak, később 
tüdőgyuladástól tartottak, mikor pedig végtére 
rájöttek a betegség mivoltára, már halva volt az 
a szép kicsi asszony. 

Orbánczot kapott, a mely belül vert ki. 
Megtámadta a szivét és az agyát s röviden vég-
zett egy élettel. 

Kívánsága tehát beteljesült a szép asszonynak. 
Nemrég ugy szeretett volna elmúlni, hogy meg-
szűnjenek szenvedései s most, mikor már többé 
nem gyötörték azok, meghalt. Miért akkor, hogy 
egy kívánságunk is tsUsiedésbe megy 

minél olcsóbbat adni, ugy összesorvasztotta értéköket, 
bogy inkább kár, mint haszonba kell venni elter-
jedésüket. Fukar Júdás az, ki lelke árán akar pénzt 
takarítani. Jelen imádságos könyv terjedelmes és 
tartalmas és mégis olosó. Használhatósága nem egy-
két évre szól, hanem még a felserdült  iţju igényeit 
is kielégíti. Kiváló figyelmet  fordít  az egyházi évre. 
Magában foglalja  a keresztúti ájtatosságot. Imáit 
nagyrészt az egyház imáiból meríti. Énekei jól meg-
válogatottak. A minisztrácziót rendes helyesírással 
közli s azután adja a hozzá szükséges kiejtési sza-
bályokat. Dicséretesb is ez igy ; mert az a lábra-
kapott, magyar kiejtés szerint való átírás alig köny-
nyebbit valamit; mire való a gyermeket renyheségre 
szoktatni I Tanulás a feladata  a e szerint legalább 
a latin olvasást elsajátíthatja." 

A . N é p n e v e l ő * nevelés- és oktatásügyi 
lap a magyarországi latin és görög szertartású kath 
népoktatási intézetek számára kiadott heti közlöny 
III. évf.  idei 8. sz.-ban az . Ő r a n g y a l " czimü 
ima- és énekkönyvről eképen ir: 

Mily nemesítő hatással vau az egyházi ének 
a tanuló valláserkölcsi érzelmének fejlesztésére,  ápo-
lására, az a nmlt. magyar püspöki kar által meg-
állapított tanterv utasításából is kitűnik, mely azt 
mondja: „Semmi sem képesebb a szivet Isten imá-
dására hangolni, a lelket az áhítat szárnyain az 
égbe emelni, mint a jól vezetett és begyakorlott 
egyházi ének." Következéskép mily nagy kincs en-
nek eszközölhetése czéljából egy jól szerkesztett 
énekes könyv a kath. tanuló-ifjuság  kezében, az 
bővebb bizonyitgatáara nem szorul. Ily könyvet adott 
ezelőtt néhány évvel Baka J á n o s csik-szentmár-
toni róm. katholikus kántor-tanító „Őrangyal" 
czimü ima- és éuekkönyvével az ifjúságnak,  mely 
könyvet nmélt. püspöki hatósága is jóváhagyott s 
mint az erd. róm. kath. irodalmi társulat VII. ki-
adványa jelent meg. Tartalma gazdag, kiállitása szép. 
Miután ez utóbbi kiadás egészen elkelt, most ezen 
ima- és énekkönyvet szerző több, a nép által nagyon 
kedvelt énekkel — s a Székelyföldön  leginkább 
szokásos és képekkel díszített „Szent keresztutjá"-
val bővítve — újból kiadta. Megrendelhető : G y ö rg y-
j a k a b Márton, könyvnyomdász, mint kiadótulajdo-
nosnál, Csik-Szereda. 

Ara félvászonkötésben  46 kr, = 00 fillér. 
Nagymennyiségű megrendeléseknél kiadó árkedvez-
ményt biztosit". 

I rodalmi jelentés. Van szerencsém a fő-
tisztelendő papság s a székely katholikus nép becses 
figyelmét  . P a d u a i s i e n t Anta l T á r s u l a -
t á n a k t ö r t é n e t e és á j t a t o s s á g i ka-
lauza" czimü munkámra felhívni.  A munka Csik-
vármegyében az úgynevezett Kis-Somlyó hegyen, 
Paduai szent Antal tiszteletére épült kápolnának 
történetével s ugyancsak szent Antal tiszteletére 
keletkezett .Társulat" szervezetével foglalkozik. 
Teljesen felöleli  egyszersmind a Csik-Somlyón tar-
tatni szokott kilencz keddi búcsúknál szokásos ájta-
tosságot is, minélfogva  alkalmas imakönyvül szol-
gálhat. A mii már sajtó alatt van; május hó 20-ára 
elkészül. Körülbelül a 0—10 kis 8-ad ívre terjed. 
Minthogy jelen miiveoske az Uten nagyobb dioső-
sége-, a derék katholikus székely nép vallásossá-
gának előmozdítására törekszik, továbbá, miután a 
tiszta jövedelem s egy része a műben ismertetett 
szent Antal kápolnának segélyezésére fog  fordíttatni, 
azért tisztelettel kérem a főtisztelendő  lelkészkedó 
papságot s Bzékely katholikus testvéreimet, hogy 

A mikor nyolezadik napja volt betegségének, 
ott feküdt  Csantháné menyasszonyi ruhájában ki-
terítve, egy hideg érczkoporsóban. 

Kezében kis ibolyacsokrot tartott, melyet, 
ha elhervadt, mindjárt fölváltottak. 

Walda intézett el mindent. Gábi végtelen 
fájdalmában  megtörten ült a ravatal mellett s ugy 
elnézte könnyes szemekkel az 3 kedves halottját, 
hogy erőszakkal kellett onnan elvinni, nehogy 
beleőrüljön tépelődései ben. 

Ugy mondják, ha a halottnak nyitva marad 
a szeme, valakit az élők közül nemsokára magá-
val visz a temetőbe. 

Csanthánénak csak télig csukódott le mind 
a két szeme, ngy jött sokszor, a sok gyertya ré-
mes világánál, mintha valakit keresne, mintha oda 
is figyelne,  mi történik vele. 

Ott virrasztott a Walda mindig mellette. 
Odaállott szembe vele, a ravatal végéhez, ngy 
elnézte az asszonyka alig elváltozott, szelíd srcz-
vonásait, mintha örök emlékébe akarta volna 
vésni azokat. Valami osodálatos érzéketlenség 
vett erőt rajta, ha kettészakítják testét, azt sem 
érzi, ugy megbénült minden idege. 

Eltemette a barátságát, mikor életre kelt s 
szerelme, a most eltemeti öt, az életét, mindenét, 
hogy ne legyen szerelme. Oly sokst szenvedettt, 
hogy már szenvedni sem tndott. A halott ott a ra-
vatalon nem volt érzéketlenebb, mint az élö Walda. 

Néha megrázkódott egész testében, mintha 
az összeroskadás ellen akarná magát erösiteni. 
Hang alig hagyta el ajkát, egyszer sem csúszott 
ki rajta, még gondolatban sem bnesnzott tőle: 

— Isten veled Nusi I 
Nem akart bncsnzni, inkább vele menni. 

Arra a nagy útra lehetstlsn Nusit egyedül engedni, 
hisasa tlUvsd, lám aa élstbss is asŰúrát tévwlitt I 

művecskémet becses pártfogásukba  venni B ezáltal 
jó irányú törekvésemet elősegíteni aziveskedjenek. 

Csik-Somlyón, 1807. május 3-án. 
KOVÁOB  Gergely, 

szent Ferencz-rendi áldozó pap. 
A magyar olvasóközönséghez IA .V a-

s á r n a p i Lapok'-kal egy uj szépirodalmi heti-
lapot kap a magyar müveit olvasóközönség. Még 
pedig azt a lapot, a melyet oly régen várt. 

Mert ez az uj lap létjogosultságát arra az 
irányra alapítja, a melyet többnyire szem elől té-
vesztettek a hasonló vállalatok, vagyis: hogy ma-
gyar legyen és eredeti, írásban ugy mint képben ; 
kerülje a káros realisztikus irányt, de minden sorát 
a finomult  ízlés mondja tollba, s hogy a sziilő nyu-
godt lelkiismerettel adhassa serdülő lánya kezébe is 
e lapot, a mely a müveit magyar családoknál mél-
tán számit biztos kedves otthonra. 

E tekintetben elég biztosítékot nyújt Benicz-
kyné Bajza Lenkének, a magyar regényolvasó kö-
zönség e dédelgetett kedvenczének tisztelt neve, 
nemkülönben dr. Prém Józsefnek,  irodalmunk e ki-
váló egyéniségének kipróbált jó iziése. 

Mellettük egy egész irói gárda fog  azon buz-
gólkodni, karöltve legjobb hazai illusztrátorainkkal, 
hogy leleményesség és jóság tekintetében a „V a-
sá rnap i Lapok* megfeleljen  a legcsigázottabb 
igényeknek is. 

A . V a s á r n a p i Lapok" a tulajdonos 
.Könyves Kálmán irodalmi részvénytársaság" kiadá-
sában jelenik meg s ugy e széles körben jó hírnév-
nek örvendő vállalat áldozatkészsége, mint a Wo-
dianer F. és Fiai elsőrangú könyvnyomdaczég és 
müintézet, teljes garancziát nyújtanak e lap ízléses 
és a külföldi  hasonló tartalmú lapok mögött semmi-
vel hátrább nem maradó kiállításáért. 

A midőn tehát a t. olvasó közönségnek ajánl-
juk, kérjük rokonai, barátai és ismerősei körében a 
„Vasáru ap i Lapo ku-at terjeszteni, részére elő-
fizetőket  gyűjteni. 

Szíves gyűjtőknek lekötelező buzgalmát viszon-
zandó, a kiadóhivatal öt gyűjtött előfizető  után egy 
t i s z t e l e t p é l d á n y t , tiz gyűjtött előfizető  után, 
a tiszteletpéldányon kivül még egy, a „Könyves 
Kálmán" kiadásában megjelent d i s z m ü v u t is 
küld szíves készséggel. 

E l ő f i z e t é s i  á r a k : egész évre 8 forint, 
fél  évre 4 frt,  negyed évre 2 frt.  Előfizethetni  a 
hó bármely napjától. Mutatványszámot készséggel 
küld a kiadóhivatal. 

A „Csikmegyeifüzetek"  13., 14. és 15-ik 
száma megjelent s lapunk kiadója által a napokban 
küldetett szét az előfizetőknek.  Nem mulaszthatjuk 
el ismételten e helyről ia ama füzeteket  lapunk t. 
olvasóinak s a vármegye múltja és jelene megis-
merése iránt érdeklődő lakósságnak a legmelegebben 
ajánlani. Szerző V i t o s Mózes eme sok utánjárás, 
fáradtságos  és tetemes költséggel járó füzetek  közre-
bocsátásával nem az egyéni hiúságnak akart töm-
jénezni, hanem az eddig minden rendazer nélkül 
vármegyénkre nézve hézagosan megjelent töredék-
munkákat kivánta ujabb adatokkal kiegészíteni s 
egy rendszeresebb egészszé alkotni. Hogy az ez 
iránti nemes és buzgó törekvésében a közérdek éa 
nem a haszonvágy vezérelte, bizonyítja azon körül-
mény, hogy a nyomtatási költségek felerészben  sem 
nyertek az előfizetési  dijakból fedezetet,  a a hiányzó 
részt aaját zsebéből egészítette ki. 

S ezen az albiró ugy eltépelfldött, 
Széles melle összeesett, rngányos járása 

olyan tapogatózó lett, mintha az elcsúszástól félne. 
Ha aztán megesett, hogy Oabi, ott a ko-

porsó mellett a mellére bornlt, s erősen zokogott, 
ugy elbámult azon. Miért is sir? Van-e joga 
hozzá, hiszen az asszony ott a koporsóban, soha 
sem szerette őt, mindig gyűlölte, akkor aztán 
miért siratja ? 

Ilyenkor még az a gondolata is támadt, 
hogy Gabit erősen megrázza, hogy eszméljen, le-
gyen erős, mert most nagyot mond neki, ha meg-
szakad is a szive, hogy Nnsit ő is szerette és 

I Nusi egyedül csak őt szerette, vége tehát a bar 
rátságuknak, mert ö, Walda Samu, az erős ember, 

i elárulta, nem is olyan rég, alig egy hete. Azért 
lökje is ki menten innen, mert 0 mir ugy-e 
becstelen? 

De még sem tette meg. Zavaros tekintetét, 
ha sokáig pihentette egy helyen, ngy elkibnlt, 

i hogy azt sem tudta, mit tesz. Ilyenkor rendkívül 
- sötét gondolatokkal foglalkozott.  Hanem ha ott 
I állott a ravatal végénél, ha az alvó Nusit nézte, 

akkor miskép gondolkozott, 
i — Én becstelen vagyok, az igaz, gyiva, 

tehetetlen, de 0 nem az. 0 tiszta ós ártatlan, 
mint az imádság. Nagy Isten 1 ha figyeled  az em-

- berek ügyeit, te tannnk lehetsz, hogy ő essk 
. szeretett, mert szerelmes szivet adál neki, de 
i Bohasem vétett szerelmével a Oabi ellen. Nem, és 
. ezerszer nemi Vétkezik a virág, ha nyilik, az 
t élet, ha ébred? Nem, ngy-e nem? Hiszen a fej-

lődő erőt magukban hordják, csak tip kell hozzá 
a a napnak édes melege és nyilisra fakad  a 

. bimbó, ha akarják, ha nem. Tiszták és érintetik 
, nek maradnak a szennytől, mint a Nusi. Igen, 
I atat a Htul. Ma is említsék as 0 drága nevét 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Klnevesé* Csikvármefeye  főispánja  a 

csik-szentkirályi Simon Ádám lemondása folytán 
üresedésben volt alcsiki ntmesteri állásra gy-szt-
miklósi Kolnmbán Istvánt, a 9-ik huszárezrednél 
szolgáló s polgári alkalmazásra igazolványnyal ellá-
tott őrmestert nevezte ki. 

_ Előléptetések és áthelyezések az 
államvasutaknál. Az államvasutak üzletveze-
tőségében és forgalmi  szakosztályában május 1-vel 
több előléptetés történt. Ezek között a kereske-
delmi miniszter Kovácsevics Tamás államvasuti 
felügyelőt  és gróf  Lázár Vincze mérnököt a szé-
kelyvasntak folytatólagos  kiépítési munkáinak ve-
zetésével bízta meg. 

_ Előléptetések a katonaság és csend-
őrségnél. , A közös hadsereg, kir. honvédség és 
csendőrség állományában május hó 1-ével töme-
ges előléptetések történtek. A többek között ki-
neveztettek : Csik-Szépvizi Császár (Zakarias) Já-
nos csendörszázados őrnagygyá, csik-szentimrei 
Csató Ferencz esendői-főhadnagy  századossá, csik-
azentmártoni Sándor Árpád huszárhadnagy, csik-
taploczai Lázár Dénes bonvédhadnagy és a szere-
dal honvédzászlóaljnál szolgáló kezelőtiszt hadnagy 
Hacker Mihály főhadnagyokká,  Horváth György 
főhadnagy  II. osztályú századossá, Schön Árpád 
II. oszt. százados a volt csik-szeredai telekkönyv-
vezető fia  I. oszt. századossá léptettek elő. 

— Esküvő. Szép esküvő folyt  le folyó  hó 
1-én délntán a helybeli róm. kath. templomban. 
Péter Árpád adótiszt vezette oltárhoz Sámuel 
Jnliska kisasszonyt, Mihály Ferencz megyei fő-
jegyző ur müveit, bájos nevelt leányát. Az egyházi 
szertartást polgári kötés előzte meg, hol a hiva-
tálos fnnkeziókat  Tamás Béla helyettes anyakönyv-
vezető végezte s melyen az egész lakodalmas ven-
dégsereg részt vett. Innen — mint törvény szerint 
már férj  s feleség  — vonult az nj pár a plébá-
niára, bol tiszt. Tőrök Ferencz s. lelkész ur az 
egyházi áldást is rájok adta. Vőfélyek  s nyoszolyó-
lányok voltak: Wellmann Samu Bogády Etuska 
kisasszouynyal, Merza Gergely Nagy Karolin kis-
asszonynyal s Balló Gábor Czikó T. kisasszonynyal. 
Este a főjegyző  nr az uj pár tiszteletére soupert 
adott, melyen a rokonság s legközelebbi ismerősök 
vettek részt. — Ugyancsak az elmnlt héten eskü-
dött örök hűséget a 24 esztendős Mozner Géza a 
40 éves Baka Máriának. 

— Eljegyzés. Ambrus Péter szolnok-doboka 
kékesi csendőrőrsparancsnok április hó 22-én el-
jegyezte csik-somlyéi Antal János kántortanító 
kedves leányát, Bertát. 

— Esküvő. M o g y o r ó s s y Imre fővárosi 
államrendórségi tisztviselő Oyergyó-Szentmiklóson f. 
hó 2ö-én tartotta mennyegzójét L á z á r Emmával, 
L á z á r János takarékpénztári igazgató leányával. 

— Menetrend vál tozás a vasutakon. 
A magyar államvasutak nyári menetrendjében tör-
tént változtatásokat az üzletvezetőség a napokban 
tette közzé. A szerint sepsi-szentgyörgy—csík-
szeredai vonalon habár a mostani menetrend váltó-

sába máséval együtt, mint csak a Gabiéval I Nem 
érdemli meg halála után se, hogy egy rossz szó 
is engedtessék meg róla. Ezzel minden férfin  tar-
tozik az ő szerelmesének. Mennyivel inkább .5. 

S mintha ez az nj gondolat egy kicsit ön-
tudatra ébresztette volna, Walda ezntán mindent 
hidegen és öntudatosan tett, cselekedett. 

A mikor eltemették a boldogságot, hazamén 
tek Gabival együtt mind a ketten a Walda laká-
sára. Gabi ott üjt nála egy hétig, a mig lassankint 
hazaszokott. Mért az első időben nem volt tanácsos 
magára hagyni. Reudkivül átérezte a veszteségét. 

A különben is erőtlen testű, gyenge férfin 
annyira elgyötrődött, hogy sokáig attól lehetett 
tartani, miszerint a felesége  félig  csukott szeme 
talán-talán őt viszi ki a temetőbe. 

Hanem aztáp utazni ment a megkönnyebbült. 
Mikor az útjából visszatért, Walda többé már nem 
volt ott. Visszakívánkozott föl  a tótok közé. 

Nem szeretett többé találkozni a Gabival. 
Ugy nyomta valami a, lelkét. Szólni még sem 
akart. Hadd pihegjen csendesen a temetőben az ő 
édes titkos szerelme. 

Nem zavarja az álmát. Megérdemli a pihe-
nést, oly sok szenvedés ntán. Megvívták mindket-
ten a becsület barczát s mikor oly közel voltak a 
bukáshoz, beleszólott a nemezis. Hogy igy volt-e 
jobb, vagy ugy . . . mit tndja azt egy összetört sziv 

Gabival fennmaradt  ugyan barátságuk, de 
Walda már mint csak emléket őrizte. Nem volt 
joga reá, hiszen egyszer szinté végleg bütelen lett 
hozzá. Nem az fl  érdeme, bogy be nem fejeztetett, 
méltó a bűnhődése. 

Néha aztán, az igaz, észébe jut a cselédek 
beszéde, ha Csanthánénak télig csukott szeme 
talán őt vinné el, de szivesen menne. Hiszen ngy 
sincs mit keressen sziv és érzés nélkül az embe 
r«k közt. Neki pedig a szive össze volt törve 
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zást nem szenved, de némi iqitás történik. Julius 
és augusztus hónapokban ugyanis egy vonat he-
lyeztetik forgalomba,  mely vonat Tnsnádfűrdőről 
délelőtt 10 óra 3 perczkor fog  indulni és Sepsi-
szentgyörgyre déli 12 óra 6 píi czkor fog  érkezni, 
mely ott a délután 12 óra 30 perczkor induló 
személyvonathoz é» ennek közvetítésével Brassóban 
csatlakozást talál a gyorsvonathoz Budapest és 
Bukarest felé.  A mint ebből látható a magyar 
államvasutak igazgatósága emez intézkedésével a 
tusnádfürdői  vendégek igényeire volt tekintettel. 

— Május 1. Szocziális gyűlések, munkásséták 
meg sétahangversenyek nagy napja beköszöntött 
meglehetős mord arczczal, zuhogó esővel. Hogy a szép 
május elsejének ezen rossz kedve visszarettentette-e 
a szocziálistákat a gyűlések tartásától, vagy a mun-
kásokat a sétálás tói, nem tndom, de hogy a mi czi-
gányainkat nem riasztotta vissza a májusi köszönté-
sektől, azt már reggel 5 órakor ágyamban dühösen 
konstatáltam. De konstatálnom kellett azt is, hogy 
haladunk, czivílizálódunk a czigánymuzsika terén is. 
Mig máskor ugyanis egyszerű szép május, jó május 
köszöntéssel igyekeztek tárczánkból elővarázsolni a 
koronákat, forintokat,  most sárga czédulákat osztó-
gattak — a barna fiuk,  a kik állítólag rokonok a 
fülemilével.  S inig máskor a népzenészek egyszerű 
magyar nótákkal verték ki szemeinkből az álmot, most 
a klasszikus gigerlkőnigin, januno stb. hangjai fakasz-
tanak bennünket átkozódásra a korai osendzavarás 
miatt. A mi különben végeredményében egyre megy. 

Felmentés v á d alól. Deák Pál gyer-
gyó-remetei körjegyző a kolozsvári fegyelmi  ható-
ságnál panaszt emelt K o v á c s Lajos kir. közjegyzó 
ellen azért, hogy ez ót állítólag a hivatalos helyi-
ségből kitaszította és megsértette. A tárgyalás a 
mult héten volt Kolozsvártt s a beidézett tanuk val-
lomása alapján a közjegyzőt a vád és következmé-
nyei alól felmentették.  Minthogy pedig az ügyészség 
magáévá tevén az ügyet, perköltségek fejében  a 
kincstárt 290 frtban  marasztalták el. A tárgyaláson 
a vádló nem is volt jelen, mert egyik állomáson a 
vonatról lemaradt; azt várta ugyanis, hogy a sze-
keres szokás szerint majd szólítja, ha befogott. 

- - Postamisériák. Delnéröl, Vacsárcsiból 
s Szentmiklósról egyre kapjuk a panaszokat a 
lap rendetlen szétküldése miatt. Pedig kiadónk 
idejében adja postára mindenki lappéldányát, csak 
a szép vizi postakiadók a delneiek postáját akár-
hányszor a vacsárcsiaknak, a vacsárcsiakét pedig 
a delneieknek küldi el. Nem csoda tehát, ha csak 
napok multán kapják kézhez a lapot. A szent-
miklósiak pedig panaszkodnak, hogy a jegyző 
napokig magánál tartja a lapokat a csak miután 
maga jól átböngészte, küldi el az előfizetőknek. 
Hát bizony nem épen rossz az ilyen ingyen lap-
olvasás. de a postaigazgatóság mégis jól tenné, 
ha szigorúbban ügyelne fel  egynémely postahiva-
talra s levélkézbesítésre. 

— Képviselőválasztás Ugodon. Ugodon 
április 26-án za|lott le a képviselőválasztás, hol 
tudvalevőleg a csíkszeredai Orbán János néppárti, 
Baner Antal kormánypárti s Borbély Viktor füg-
getlenségi párti programmal állottak egymással 
szemközt. A szavazás eredménye lett, hogy Bauer 
1080, Orbán 864 s Borbély 240 szavazatot kap-
ván, abszolút többsége egyiknek sem volt s igy 
Baner s Orbán között pótválasztás lesz. 

— Kosárfonó  tanfolyam  néptaní tók 
részére. A kereskedelmi miniszter folyó  évi ju-
lius hó 20-tól augusztus hó végéig tartó időközben 

kolozs-monostori gazdasági tanintézetben egy 
kosárfonó  tanfolyam  rendezését vette czélba 20 
községi tanító részére. A tanfolyamra  olyan köz-
ségekben működő tanitók oktattatuáuak be az 
egyszerűbb gazdasági fűzfa  kosarak éa szekérka-
sok készítésére, hol a talaj fűzfa  termesztésre al-
kalmas, a lakósság a vessző fonásra,  mint házi 
iparágra rá vau utalva, akár kiterjedtebb gyü-
mölcs termelés és exportálás, akár mint némi hasz-
not igérő uj közkereseti házi ipar czéljából. A tan-
folyamon  résztvevő tauitók a kosárfonással  kap-
csolatosan a mezőgazdaság egyes fontosabb  részeiből 
a gazdasági intézetben egy kurznst hallgatnak 
végig, melyen szélesebb körű ismereteket szerez-
hetnek, bogy a tél folyamán  működésűk helyén a 
gazdaembereket - esetleg az ismétlő iskola utján — 
ez irányban helyes tevékenységre oktassák. A 
résztvevő tanitók a tanfolyamra  és visszautazásra 
ingyen vasúti jegyet és a tanfolyam  ideje alatt a 
gázdasági tanintézetben lakást és teljes internátus' 
szerű ellátást élveznének azzal a kötelezettséggel, 
hogy a tanfolyam  idejében minden igyekezetükkel 
minél teljesebb kiképződéare és gyakorlati munka-
képesség elsajátítására törekszenek. A tanfolyam 
végén elméleti és gyakorlati téren a legtöbb ered' 
ményt felmutató  öt tanitó részére egyenkint 40—40 
frt  jntalomdij kitűzése van tervbe véve. Mindazon 
érdeklödfl  tanitók tehát, kik a szóban forgó  iparág 
elsajátítására s terjesztésére magukban hivatást 
éreznek legtovább jövő hó 7-ig az-illető várme-
gyék főispánjainál  jelentkezhetnek ; megjegyezvén, 
hogy a 90 tanitó közül megyénkint 2-*3 fog  al-
kalmazást nyerni. 

— A gyergyó-szentmiklósi posta uj 
menetrendje. A csik-szeredal vonat megnyitása 

Nyomatott Calk-Szeredábah a laptulajdonos és kladflGyÖrgyjakab  Márton könyvnyomdádban 1897. 

után a gyergyó-szentmiklósi kocsi postajárat f.  hó 
2-ika óta uj menetrendet nyert; mely szerint a 
postakocsi Szeredából indul d. u. 3 óra 30 perczkor 
és Gyergyó-Szentmiklósra érkezik este 10 óra 3o 
perczkor. Innen a visszainditás éjfél  után 3 órakor 
és Szeredába érkezik d. e. 10 órakor. Ezzel kap-
CBolatbau a gyergyói községek posta menetrendje :i 
következőkép változott. Ditróból Oyergyö-Szcntmik-
lósra elindul d. u. & órakor s megérkezik 0 óra 30 
perczkor ; visszaindul reggeli 7 órakor s Ditróban 
van 8 óra 30 perczkor. Alfaluból  elindul este ti 
órakor, Szent-Miklósra érkezik 7 órakor ; visszaindul 
reggel 7 órakor a otthon van 8 órakor. 

— A ditrói műkedvelő színtársulat 
mult hó 24-én színre hozta Bátkay László „Árva-
lányhaj" czimü 3 felvonásos  népszínművét. — A 
társulat jeles tagjainak Fülöp Mari, Lukács Gi-
zella kisasszonyoknak, dr. Szathmáry István, Józsa 
Sándor és László István uraknak játéka a szokott 
hatást megtette ez alkalommal is. Igen jól játszott 
még Lukács Mártonné urnő. A többi szereplő 
szintúgy megérdemli az elismerést annyival inkább, 
mert az előkészületre bárha kevés volt az idő, 
az előadás mégis jól sikerült. Figyelmébe ajánlom 
azonban az igazgatónak hogy ily rövid idő alatt 
egy nj darabot műkedvelőkkel előadatni nem sza-
bad ; a hogy a közönség mind végig érdeklődött, 
az csak a tagok kiváló ügyességének köszönhető. 
Bán Pál dr. Szathmáry István nr volt, Imre 
Ádám József  ur, József  László István ur, 
Jámbor Vincze Józsa Sándor ur, Borcsa Lukáts 
Mártonné urnő, Keve Rúzsa Fülöp Mari k. a., 
Pörge Pali Qábosy László ur, Pörge Péter Puskás 
Aladár nr, Lajcsi Fülöp Ákos ur, Gyurka Málnási 
Vilmos ur, Pista Szabó Géza ur, Julis Lukács 
Gizella k. a.. Ágnes Miklós Róza k. a., Terka 
Fülöp Adél k. a., Zsuzaka Takó Ilona k. a., 1-s., 
leány Lukács Irma k. a., 2-ik leány Küllő Karo-
lina k. a., jegyző Plutz Endre ur, járásbiró Ko-
vács Ignácz ur, végre arató gazda Brassay 
Imre ur. A darabot különben a „szegény tanulók 
kölcsönkönyvtár alapja" javára adták, de jóllehet 
most is igen szép közönség volt együtt, a sok 
kiadás miatt ama bizonyos alap részére édes 
kevés jut. 

— Sáskák elleni védekezés Gyergyó-
ban. Qyergyó-Alfalu  és Csomafalva  község hatá-
rában mintegy háromezer hold legelőn és vetés-
mezőn szétszórva a fogasfarku  sáskák másodved-
lésü példányai ismét nagyobb mennyiségben mutat-
koznak, s a terményeket veszélylyel fenyegetik. 
Ezen kártékony rovarok irtását a földmivelési 
miniszter elrendelvén, utmutatácra egyik szakkö-
zegét, Vellay Imrét mint a rovartani állomás 
assisztensét küldötte ki, a ki a helyszínén már 
meg is jelent. 

— A spanyol ka landor és a gyergyó-
alfalViak.  Anuak idején részletesen közöltük, hogy 
a barczellonai világcsaló Jean de Bazan miképen 
akarta rászedni az alfalviakat  s különösen Lutscli 
Márton rendőrbiztost, a ki azonban előrelátóan felis-
merve a furfangos  tervvel kieszelt csalást, lépre nem 
ment; hanem az egész dolgot s a kapott levelet kö-
zölte a fővárosi  fókapitánynyal,  honnan a gy.-szt.-
miklÓBÍ szolgabiróság utján a következő válas&tkapta: 

Lutsch Márton gyergyóalfalvi  lakós ide egy Spa-
nyolországból érkezett s czimére szóló levelet tett ;i 
nyomozat megejtése okából. A levélben arról vau 
szó, hogy egy nagy összeg pénz van elásva egy bi-
zonyos helyen, a melynek megkerltésére nevezettói 
költség czimén pénzt kérnek. Megkerestetik a tek. 
főszolgabírói  hivatal, hogy Lutsch Mártonnak a fig\  e-
lemért a főkapitányság  köszönetét fejezze  ki, egyben 
értesítse nevezettet, hogy ez ügyben a főkapitányság 
a legszélesebb körű nyomozatot indította meg s a 
szélhámosok közül hármat a barczellonai rendőrség 
már kézre ÍB kerített." Ezt azzal lehet kiegészíteni, 
hogy a csaló banda üzelmei egész Európára kiter-
jedvén, többeket lépre tudtak csalni s több százezer 
frankot  zsebeltek be. Házkutatáskor rájöttek, hogy 
bevételeikről könyvet vezettek s leginkább Franczia 
és Olaszországból csíptek balekokat, 

— Gazdáink figyelmébe.  A stanburgi 
kertészeti kiállítás alkalmával j u n i n s hó 17-én 
nyilik meg ugyanott egy rendkívül nagyszabású 
állatkiállitás, a melyet a német gazdák országos 
egyesülete rendez. Ez utóbbi nagyon érdekes lesz 
és gazdáink ne mulaszszák el e kettős alkalmat 
saját érdekűkben is, hogy maguknak a német 
földbirtokosság  haladásáról meggyőződést szerez-
zenek. B u d a p e s t r ő l juniushó 16-án külön vo-
nat indul Hamburgba, a melyet az államvasutak 
menetjegy-irodája (Budapest huugária szálló) rendez. 

— Öngyilkosság. Kalamár Balázs helybeli 
lakos április 26-én este 9 órakor felakasztotta 
magát. Tettes elmeháborodottságában követte el. 
Ezzel egyidejűleg közöljük azt is, bogy Péter 
András, ki lapunknak egy ideig kihordója volt, 
megőrült. Némelyek állítása szerint Kalamár holt-
testének látása zavarta meg elméjét, de ez nem 
valószínű. Sokkal inkább elhihető az, hogy rajta 
az őrültség szimptomái már előbb is nyilvánultak 
mig végre egy erös rohammal teljesen kitört. Ké-
sóbb azonban enyhébben nyilvánult. 



Mei léklet a „Csiki Lapok" május 5-iki 18-ik számához. 
— A kártyajáték a nép között. A hus-

véti ünnepek elsó napján történt, hogy tizenhat egy-
szerű székely legény a helyett, hogy a templomba 
mentek volna, D o b r i József  fórendór  lakásán, hol 
a neje korcsmát is tart, összegyűltek s a rendőr 
jelenlétében négy csoportban ferbliztek,  a hol őket 
egy polgári ruhába bujtatott rendőr meg is csipte 
s ugy a pénzt, mint a már jól bepiszkosodott kár-
tyákat elkobozta s a rendórbiztos kezébe szolgáltatta. 
Tudtunkkal Dobri J. főrendőr  figyelmeztetve  volt 
arra, hogy efféléket  legalább a lakásán ne tiirjöu 
meg ; ha a tilalmat maga a főrendőr  se tartja be, 
mit várhatunk azoktól, kik a szabályt kevésbé is-
merik. Az efféle  barlangokat s azok lakóit továbbra 
is ajánljúk különösen a rendőrbiztos ügyeimébe. 

— Pinczérlányok Gy.-Szentmiklóson. 
E község az erkölcsi repntácziő nagy hátrányára 
— a pinczérlányoknak valóságos eldorádojává lett. 
Messze földön,  hetedhét vármegyében is hire van, 
hogy itt a pinczérlányoknak minő alkalmas talaj 
kínálkozik. El is szaporodtak már annyira, hogy 
ezen, aránylag kicsi városkában az üzletben lévők 
és üzleten kívüliek számát 20-ra bátran tehetjük. 
Tagadhatatlan, hogy vannak közöttük tisztességes, 
jó viseletűek, kik ellen semmi kifogást  sem lehet 
tenni és foglalkozásuk  tisztességes, szolid kereset-
mód, a nagy részénél azonban a foglalkozás  nem 
czél, hanem csak czim, melynek örve alatt er-
kölcstelen keresetmódot folytatnak.  A korcsmáro-
sok egy része is már annyira túllépte a megen-
gedhető határt, hogy a konkurencziát a pinczér-
lányokkal tartják fenn  s ezekre alapítják korcsmai 
forgalmukat,  a vendégeket ezekkel vonzzák üzle-
tükbe. Igy lett aztán a mulatóasztal s a költők 
által megénekelt boros pohár nemcsak a búnak, 
hanem a tiszta erkölcsnek is temetője. Nem tud-
jnk, hogy a szolgabiróság és más elöljáróságnak 
van-e tudomása a pinczérlányokról s esetleg nem 
franczia  bonne-oknak vélik-e őket ? ha — feltéve, 
de részünkről el nem híve, ily ártatlan vélemény-
ben volnának, akkor ocsúdjanak ki ebből a bitből 
s az erkölcsiség és a fiatalság  javára ebben a do-
logban szabjanak egy kis batárt. Mert már az 
állapotok oda jntottak, bogy különben jóramenö 
fiatalemberek,  kik szép családot alapithatnának, 
egy-egy privatizáló pinczérlányt tartanak ki, a mi 
meglazítja a család-alapítás nemes ösztönét. Az 
emberben gyengeségek is vannak, s ha alkalma 
van rá bűnössé is válhatik, a hatóságnak pedig 
nemcsak a bfint  kell megtorolnia, hanem a bűnre 
vivő alkalmakat is előre meg kell akadályoznia. 
E felszólalásra  okot szolgáltatott az, hogy egy 
vendéglősnek különben szemrevaló pinczérlánya a 
nem régen egy utazóval boros asztalnál mulatván, 
ennek virágos jó kedvét felhasználva,  csábos sza-
vaival és ígéreteivel 50 frtot  csalt ki tőle. Az 
utazó belátva csalódását, kezdett kijózanodni és 
50 frtját  szerette volna visszakapni, de csak ugy 
juthatott hozzá, hogy másnap a rendőrség segít-
ségéhez fordult.  A rendőrség eljárása azonban 
nagyon elnéző volt s beérte a leánynak azon ígé-
retével, hogy két bét múlva el fog  a községből 
távozni. Ez is bizonyítja azon aggodalmunkat, 
hogy a hatóságok nevelőnőknek gondolják a gy.-
szentmiklósí pinczérlányokat. 

— Az „Osztály-Sorsjátók." Most, hogy a törvény-
hozás intézkedése folytán  a kis lottó eltörlésével hazánkban a 
nagy előnyöket és nyerési esélyeket nyújtó osztály-sorsjáték 
fog  életbe lépni, igen életre valónak, hasznosak és idősze-
rűnek tartják Az „Osztály-Sorsjáték" czimü szaklapnak 
megjelenését E lapot, mely mint czime is mutatja, legfőképpen 
aa qj osztály-sorsjáték ismertetésének van szentelve, a legkivá-
lóbb szakemberek szerkesztik. A „Osztály-Sorsjáték" czimü 
lap minden hó l-ső és 15-ik napján fog  megjelenni és hasz-
nos, sőt nélkülözhetetlen utmutatások vezetője lesz mindazok-
nak, a kik az osztály-sorsjáték iránt érdeklődnek És kell-e 
nondanuk, hogy ez uj intézményünk már a legközelebbi na-
pokban meghonosiuatik, a legszélesebb kOrököt fogja  érde-
dekelni. Mert az osatály-sorsjátéknak, mely pedig oly hathatos 
közgazdasági tényező lesz, a lényegébe még oly kevesen ha-
toltak be, oly kevesen ismerik annak előnyeit, módozatait, 
rendszerét, hogy igen hézagpolónak tekintendő Az „Osztály-
Sorsjáték" czimü sziklap, mely ugy nagy a nagy közönségnek, 
mint u osztály sorsjegyek elárnsitásáral foglalkozóknak,  az 
osztály-sorsjátékra vonatkozó minden felviUgósitást  és magya-
rázatot meg fog  adni. Az elárusítók részére, kik szintén tá-
jékozatlanul néznek az uj sorajáték iránt, meg éppen nélkü-
lözhetetlen orgánum lesz Az „Osztály-Sorsjáték" czimü szak-
lap, mely a kis lottó eltörlésével megkárosított eláruBitók ér-
dekűnek megóvását egyik főczéljául  tűzte ki. Az „Osztály-
Sorsjáték" cz. lap, a félévi  húzások ideje alatt naponkint, a 
hozások után 1 - 2 órával megküldeni előfizetőinek  az aznapi 
hiteles huzási lajstromot és ezenkívül előfizetői  részére kitű-
nően szerkesztett sznrkeszt^i postájában mindennemű frtlvllá-
goaitást megad. Végül Az „Osztály-Sorsjáték" cz. lap nélkülöz-
hetövé fog  tenni minden más sorsjegy-hiizási lap járatását, mert 
nemcsak ai osztály-sorsjáték, hanem valamennyi nálunk for-
galomba lévő sorsjegy húzásait pontosan fogta  közölni. Az 
„Olitáty-Sorejáték" cz. lap előfizetési  ára a huzási lajstromok 
naponkénti megküldésével (ami évente körülbelül 60 nap) égést 
érre 8 frt,  félévre  2 frt  Az előfizetési  pénz Az „Osztály-Sors-
játék" kiadóhivatalához, Budapest, VI., Teréz-körut 18 sz. a 

K O X G 4 Z D A 8 Í O én I P A R . 
A ragadós száj- és körömfájás  gyógyítása. 

(Foljt. és vége.) 
Hogy miképen gyógyítsuk beteg állatainkat, 

erre nézve legczélszeriibb, ha csak lehetséges, 
mindig állatorvos tanácsát, kikérni. 

A hol állatorvos nincsen kéznél, vagy ennek 
odahozatása nehézségekkel jár, ott kénytelen az 
állatiulajdonos a betegek ápolásáról és kezeléséről 
maga gondoskodni. 

Főteendőnk a beteg állatokat nyugalomban 
és tisztán tartani. A betegeket munkába fogni 
vagy hosszabb utpn át hajtani nem szabad, hanem 
azokat tiszta, száraz talajú istállóban tartsuk ad-
dig, mig a betegség teljesen meg nem szűnt. Mint-
hogy az evés a beteg állatoknak fájdalmat  okoz, 
s ennélfogva  rosszul esznek, hogy le ne romolja-
nak, lehetőleg puha takarmányt vagy folyékony 
tápszert kell etetnünk, a minők a friss  zöld fü  és 
a lisztes vagy korpás ivós (moslék), fiatal  állatok 
számára pedig az egészséges állatok fölforralt  teje. 

A betegek száját tisztán kell tartani, hogy 
az gyorsabban gyógyuljon és ki ne sebesedjék. 
Az állatokat gyakran meg kell kínálni tiszta, friss 
vízzel; még sokkal jobb enuél az, ha az állatok 
előtt állandóan van friss  viz, melyben kényük-ked-
vük szerint öblögethetik forró  szájukat. Ezenkívül 
mosogathatjuk a beteg száját tiszta vízzel, mely-
hez adhatunk orvosságot is. Akármivel mossuk is 
azonban, ugy kell ezt végeznünk, hogy szivacsot 
vagy puha vászondarabot martunk a folyadékba  s 
ezzel lemossuk az óvatosan széjjelvont ajkaknak 
belső felületét,  ezután pedig kifeszítjük,  kinyitjuk 
a száját, s annak mélyebb részeit, valamint a 
nyelvet is hasonlóan mosagotjuk. 

Mint mosogató, öblitő folyadék  igen jó szol-
gálatot tesz a sós és eczetes viz, melyet mindenki 
igen könnyen elkészíthet. A hány liler vizet ve-
szünk, annyi kis borospohár eczetet s annyi kanál 
sót keverünk a vizhez. 

Használhatunk e helyett más öblögető vizet 
is. Igy feloldhatunk  vizben tiinsót, kék gáliczot 
(rézgálicz, kékkő) vagy zöld gáliczot (vasgáücz). 
Akármelyiket használunk is, mindegyikből 10—20 
dekagrammot keverünk össze 10 liter vízzel. 

Ha körömfájás  is van jelen, akkor a bete-
geknek feltétlenül  nyugodtan kell maradniok. az 
istálló talaját tisztán és szárazon kell tartani, az 
almot pedig gyakran meg kell újítani. A beteg 
lábakat is mosogathatjuk a fentebb  említett tim-
sós, kék- vagy zöldgáliczos vízzel. Szarvasmarha 
beteg lábait egyszerűen a folyadékba  mártott 
szivacscsal vagy ruhadarabbal mosogatjuk. Köröm-
fájós  juhokat és sertéseket igy gyógyítani egyrészt 
fáradságos,  különösen ha azok tömegesen bete-
gesznek meg, másrészt a sertések az ily kezelés-
nek ellenszegülnek, miért is legczélszerübb a be-
tegeket az elsorolt folyadékok  valamelyikével meg-
töltött sekély és kemény, tiszta fenekű  gödrön 
áthajtani. 

Ha a tehenek tőgye beteg, azt rendesen, de 
óvatossan ki kell fejni,  azonkívül langyos vízzel 
mosogatni; ha nagyon dagadt a tőgy, arra hideg 
borogatást teszünk. A tőgyön képződő varrakat 
legjobb, ha az ápoló békében hagyja. A szopós 
borjukat nem szabad az anyához bocsátani, hanem 
egészséges tehenek felforralt  tejével kell azokat 
táplálni. 

A beteg tőgyü tehenek tejét a törvény él-
teimében meg kell semmisíteni, mert nyersen való 
élvezete után ugy a szopós állatok, mint a gyer-
mekek is szájtájásbau és bélhurutban szoktak 
megbetegedni. 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : 

M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és L A P T U L A J D O N O S : 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

panaszló község ezeket ma sem ismeri. Ezek A. 
B. javára nein bizonyítanak . . . . 

Ad. III. A Vitos G. felpofozása  ügyében 
— mint e lap 15. sz. látszik, —> egészen más in-
dokokból kértem a vizsgálatot, mint az a közölt 
1094.% 1109., 1220—1889. bfsz.  Ítéletben indokolva 
van. Ext ily értelemben nem ismertem s ba ismer-
tem volna, se lett volna okom, azt lehazudni vagy 
tagadni, mert ez, valamint, az I. és II. s azon kö-
rülmény, hogy ezek a 944-1896. sz. alatt elren-
delt fegyelmi  ügyben részbon és más okok  alap-
ján előfordulnak  : Albert B. javára mit sem bizo-
nyítanak. Aztán azt se tudjuk, hogy a hivatolt 
1526., Ifi  12., 1648, 1751., 1824., 1535., III. 
1889/490., 637., 741. sz. alatt milyen bevégzett 
ügyletek vannak. No és nincs ítélet a kikölcsönzött 
fák,  marbalevelek, szeszmanipuláczió stb. ügyek-
ben. Vagy ezekről hallgatni: már arany ? Ne fél-
jen a forró  kásától. Én, — lia alkalmat nyújtanak 
rá, — állításaimat ugy és abban az értelemben — 
mint irtam, — a vizsgálat rendén be is igazolom. 

Vitos  Mózes. 

243. szám. 
1897. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 3001/896. 
számú végzése által I. Hubner és Taussig, Banner 
Tauning és Nándor L. és társa javára Csiky La-
jos ellen 101 frt  03 kr, :15 frt  50 kr, 53 frl  14 
kr töke és eddig összesen 45 frt  perköltség köve-
telés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás al-
kalmával bíróilag lefoglalt  és 055 frtra  becsült 
bolti árukból álló ingóságok nyilvános árverés ut-
ján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2143., 2281., 2324/1890. 
sz. kiküldést rendelő végzés folytán  a helyszínén, 
vagyis Csik-Szeredában a bolthelyiségbe leendő esz-
közlésére 1897-ik év május hó 6-ik napjának dél-
előtt 9 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a leg-
többet Ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi ápril hó 
23 napján. 

Szöllőssy Ferencz, 
kir. bir. végrehajtó. 

T. Olvasóinknak ajánljuk Benedek Gá-
bor éa Testvére órás éa ékszerész ozéget (alapít-
tatott 1867-ben, Budapest, Kossuth Lajos utcza 17), 
hol menyasszonyi éa alkalmi' ajándéktárgyak, vala-
mint legszebb kivitelű arany- és ezüstáruk, ékszer, 
óra, asztali készletek stb. rendkivül dus választék-
ban legolosóbban kaphatók. Vidéki megrendeléseket 
ea az elsőrangú ozég különös gonddal intéz el. Ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 2 - 6 

Vegyes kereskedő és korosma-üzlet 
olosó bajibérrel ssabad kézből azonnal át-
yehető. Calm a kiadóhivatalban. 

N V I L T T E R.*) 
Albert B. e lap 17. sz. nyiltterében ide-oda 

boronálva tovább kapkod. Mind hiába . . . A közölt 
Ítéletek és határozatok mind más indokból keltek, 
mint a melyekből a vizsgálatot — anuak rendjére 
tartva fen  az indokolást — kértem. 

Igy pl. az András P. 14. pontú vádjaira kelt 
I. alatti 3518 -1896. sz. végzés csupán a 82 frt 
60 krt és Sipos-féle  üeyet érinti s ezeket  is csak 
részben és más indokokból,  mint én felhoztam. 
András P. egyszerűen visszalépett. A végzés egy-
szerű elővizsgálat alapján kelbetett. 

Ad. II. A Bog Ady, illetőleg neje fajutalékkoz 
való jogát, — mint a becsatolt okmányok és feleb-
bezésekből látszik, — senki sem tagadta. Egyik 
bíró vádol, mindkettő védigazolványt ad. . . Az 
ügyet a 48 órás felebbezés  félreértése  miatt nem 
léhetelt belyreütni. Ezért kellett a miniszter úrtól 
erre is uj vizsgálatot kérnem, Ez I., II. éá ü l . 
fokú  határozatok vannak egyedül  kezemen. A 

*) Az a rovatban kOzlöttekért u aláíró felelős. 
Bisrk. 

8-897. jksz. 1 - 3 
M E G H Í V Ó . 

A „Gyergyói Első Takarékpénztár-Részvénytársaság" 
Oyergyó-Szen tm iklóson, 1897. évi május hó 29-én 

d. u. 4 órakor a Laurentzi-féle  nagyteremben 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitás. 
2. Háromtagú bizottság kinevezése.elnök által, 

a szavazati jogok igazolásának számbavételére. 
3. Ezen bizottság jelentése folytán,  ha a köz-

gyűlés határozatképes a jegyzőkönyv hitelesítésére 
három tagnak megválasztása. 

4. Igazgatóság javaslata: 
a) felügyelő-bizottság  tagjai számának 3-ról 

4-re felemelése 
b) az alapszabályoknak a tartalék tőkére és 

a tiszta nyeremény felosztására  vonatkozó 8. és 33. 
§§. módosítása iránt. 

5. Két felügyelő  bizottsági — s ha ez állásra 
igazgatósági tag választatnék meg, annak helyébe 
igazgatósági tag választása. 

Az alapszabályok 19. §-a szerint a közgyűlés 
határozatképességéhez legulább 400 részvény kép-
viselete és 20 részvényes személyes jelenléte kíván-
tatik. A szavazati jog személyesen vagy két tanú 
által aláirt meghatalmazással ellátott megbizott által 
gyakorolható, kinek azouban részvényesnek kell lennie. 
Ilyen meghatalmazást csak a távollevő, vagy meg 
uem jelenhető részvényesek adhatnak. 

Nő részvényesek csak meghatalmazott, gond-
nokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyám-
juk, illetőleg ezek meghatalmazottjai, erkölcsi testü-
letek megbízottjuk által gyakorolhatják szavazati jo-
gukat ; ez utóbbi esetnél nem kívántatik, bogy meg-
bizott részvényes legyen. 

Ennélfogva  a t. részvényesek értesíttetnek, hogy 
szavazataik gyakorolhatása végett „Igazoló-jegy" -
üket — a törzsköny 18U7. május 1-i kivonata sze-
rint — részvénybemutatás nélkül, a közgyűlést meg-
előző három napon, a délelőtti hivatalos órák alatt, 
az ere felkért  felügyelő-bizottságtól  átvehetik. 

Qyergyó-Szentmiklóson, 1807. ápril 28-án. 
A .Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság" 

Igazgatósága: 
Görög Joaohim, s. k. Csiki Dénes, s. k, 

titkár. elnök. 



s 6. C S Í K I L A P O K 1 . m. 

Sz. 4433-1897. 
I. ai. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága a 

iolyó év április hó 19-én 387—1897. kib. szám 
alatt kelt határozatával, a sepsi-szentgyörgy-sze-
redai törvényhatósági közút 62—81. klmtr sza-
kaszán folyó  évben szükséges 770 drb két köb-
méteres kavicshalom szállításáért 3466 frt  a sze-
reda-tölgyesi törvényhatósági köznt 3—23. klmtr 
szakaszára szükséges 470 drb két köbméteres kavics-
balom szállítását pedig 1808 frt  összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fent  emiitett munkálatok kivitelének bizto-
sítása czéljából folyó  év május hó 17-ik nap-
jának délelőtt 9 órá já ra a vármegyeházban 
lévő hivatali helyiségemben tartandó zárt ajánlati 
versenytárgyalást hirdetek. 

Versenyezni óhajtókat felhivom,  hogy a fen-
tebbi munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtt 
9 órájáig hozzám annyival is inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezetteket figyelembe 
venni nem fogom. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó aján-
latokhoz az engedélyezett költség összeg 5°/o-ának 
megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

Ajánlat tehető az egész munka csoportra vagy 
annak csak egy részére is. 

A részletes feltételek  a megyei alszámvevő-
nél a rendes hivatalos órákban naponkint megte-
kinthetők. 

Csik-Szeredán, 1897. évi április hó 30-án. 
Becze Antal, 

I—2 ulispáu. 

36—1897. 
ig. sz. 

Erdőeladási h i r d e t m é n y . 
A borszéki birtokosság tulajdonát képező 

rBánfi"  nevü erdőség kereskedelmi fáit  alatt irt 
igazgatóság árverezés alá bocsátja és 1897. év 
május bó 24-én d. e. 1/all órakor a fürdőüzleti 
rodában tartandó árverésen a legtöbbet ígérőnek 
eladja. 

Köbméterár 1 frt  60 kr, azaz egy forint  60 kr. 
Felhívatnak venni szándékozók, hogy 5000 

frt  bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat az árve-
rezés napjának d. e. 10 órájáig eladó igazgatóság-
hoz adják be. 

Nyilt árverezés ki van zárva. 
Megjegyeztetik, hogy az eladás tárgyát ké-

pező fenyőerdőség  a kir. erdőrendezőség kiszárai 
tása szerint 47,741 köbmétert tesz ki, a Vájla-
völgyén fekszik,  minden oldalról jó karban lévő téli 
tutajos ut által érintve, melyen 2—5°/o-os lejtőn 
vizmentére szállíthatók a fák  a 12 kilométernyire 
fekvő  Maros folyó  partjára, mely kedvező körül-
ményt, mint páratlan szállítási előnyt, vevők figyel-
mébe ajánljuk. 

Az eladás részletes feltételei  igazgató irodá-
jában megtekinthetők. Kívánatra érdeklődőknek 
megküldetnek. 

Borszék, 1897. április 30-án. 
1—3 Fürdő- és üzletigazgatóság. 

Szám 2199—1895. 
tlkvi. 

Árverési h i r d e t m é n y i kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Bocskor 
Béla ügyvéd, mint Bartos Béla vagyon bukott 
csődtömeg gondnokának végrehajtatónak Bartos 
Béla csik-szeredai lakós végrehajtást szenvedő 
elleni végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék területin lévő Csik-Szereda város ha-
tárán csik-szeredai 230. sz. tjkvben A + alatt 
foglalt  Bartos Béla nevén álló 1. r. 240., 242. 
hrsz. a. belsőségre 1009 frtban  ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az ezen ingatlanra C) 2. 
a. a 2067,1890. tkvi sz. a. kelt végzéssel ifj.  Dá-
vid Ignácz csik-szeredai lakós javara bekebelezett 
élethossziglani tartás kikötmény és élethossziglani 
szolgalmi lakás jog érintetlen hagyása mellett, to-
vábbá a Csik-Szereda város határán fekvő  a csik-
szeredai 244. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  Bartoa 
Béla-nevén álló 1. r. 545. h. r. számú kaszálóra 
9 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1897. évi junlua hó 5-lk napján dél-
előtt 9 órakor ezen tkvi hatóság irodájában meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át, vagyis készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t-cz. 43. g-ábu jelzett ár-

folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy sz 1881. LX, 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1895. augusztus 1-én. 

Kozmiicza, 
kir. tuéki biró. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y i kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi dr. Tiltscher Ede végrehajtatónak 
várhegyi Muszka Demeter Demeteré végrehajtást 
szenvedő elleni 1500 frt  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. tör-
vényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő a Várhegy község határán fekvő 
a remetei 2068. sz. tjkvben foglalt  14351—14354. 
hrsz. a. 51 frt  becsértékü, a 2066. sz. tjkvben 
foglalt  14334—14336., 14337a., 14337b., 14337c., 
14337d., 14337é., 14338., 14339a., 14339b., 14339c., 
14339d., 14339é., 14340., 14341a., 14341b., 14341c., 
14341d., 14341 é., 14342. hrsz. alatti 185 frt  becs-
értékü egész ingatlanokra, ezen becsértékekben a 
2067. sz. tjkvben foglalt  14349., 14350. hrsz. a. 
ingatlanból ifj.  Muszka Demetert (Demeteré) illető 
'/j részre 15 frt  83 krban, a 14452.,' 14454., 
14455. hrsz. a. ingatlan >/, részére 19 frt  33 
krban, a 14461., 14471., 14474. hrsz. a. ingatlan 
V, részére 24 frt  80 krban, a 15459., 15466. brsz. 
a. ingatlan 1/a részére 10 frtban,  a 2064. számú 
tjkvben foglalt  14321—14333. hrsz. a. ingatlanból 
ifj.  Muszka Demetert (Demeteré) illető 1 4 részre 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1897. évi junius hó 14-ik napján dél-
előtti 9 órakor Várhegy község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-^t készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi márcz. 
hó 3. napján. 

A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

Sz. 9704—96. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csik-somlyói 
róm. kath. iskolák pénzalapja végrehajtatónak dr. 
Bocskor Béla csik-szeredsí lakós végrehajtást szen-
vedő elleni 150 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvény-
szék (mint telekkönyvi hatóság) területén lévő és 
Csik-Szépviz határán fekvő  a csik-szépvizi 317. 
számú tjkvben A f  9—8., 13-26. és 28—30. 
sorsz. alatt foglalt  ingatlanoknak nem csak végre-
hajtást szenvedőt illető fele  részére, hanem az 
1881. LX. t.-cz. 156. §-ának a) pontja értelmében 
a társtulajdonos Bocskor Kálmánt illető másik fele 

részre is, vagyis az ingatlanok egészére és pedig : 
a 9. sorsz. 988. brsz. a. szántéra 19 frt,  a 3. 
sorsz. 1057—1060., 1519—1516. hrsz. a. fekvőre 
33 frt,  a 4 sorsz. 1096. hrsz. a. szántóra 27 frt, 
az 5. sorsz. 1145. hrsz. a. szántóra 13 frt,  a 6. 
so^sz. 1335. hrsz. a. szántóra 7 frt,  a 7. sorsz. 
1505-1506. hrsz. a. szántóra 9 frt,  a 8. sorsz. 
2222. hrsz. a. kaszálóra 16 frt,  a 13. sorsz. 6333. 
hrsz. a. szántóra 2 frt,  a 14. sorsz. 6583. hrsz. 
a. szántóra 9 frt,  a 15. sorsz. 6746. hrsz. a. szán-
tóra 7 frt,  a 16. sorsz. 7149—7160. hrsz. a. le-
gelő és szántóra 14 frt,  a 17. sorsz. 7183—7184.. 
hrsz. a. legelő és szántóra 8 frt,  a 18. sorez 
7246. hrsz. a. szántóra 10 frt,  a 19. sorsz. 7949. 
hrsz. a. szántóra 12 frt,  a 20. sorsz. 7977/,. hrsz. 
a. szántóra 2 frt,  a 91. sorsz. 7332. hrsz. a. szán-
tóra 24 frt,  a 29. sorsz. 7397. hrsz. a. szántóra 
15 frt,  a 23. sorsz. 7523. hrsz. a. szántóra 8frt, 
a 24. sorsz. 7575. hrsz. a. szántóra 6 frt,  a 25. 
sorsz. 7862. hrsz. a. szántóra 38 frt,  a 26. sorsz. 
8159. hrsz. a. szántóra 12 frt,  a 28. sorsz. 8233. 
hrsz. a. szántóra 16 frt,  a 29. sorsz. 8486. hrsz. 
a. szántóra 17 frt  és a 30. sorsz. 8557. hrsz. a. 
szántóra 11 frtban  az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok 1897. évi junius hó 
12-ik napján délelőtti 9 órakor Csik-Szépviz község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 100/0-át készpénzben vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1896. évi szeptember hó 98-án. 

Kozmacza, 
kir. törvényszéki biró. 

Uradalmi intézőség Radnóth. 

Eladó tenyészállatok. 
A radnóthi róm. kath. közalapítványi 

uradalomban 8 darab három éves erdélyi 
magyar fajta  tenyészbika és 20 drb l1/» éves 
fehér  mongolicza tenyészkan eladó. 

Vasút, posta, távírda és telefon  állomás 
helyben. 

Radnóth, 1897. április 25-én. 
Deák Ignácz, 

urd. intéző. 

Eladó 200 forintért 
Csik-Szentdomokossal é s Telek-

hagymással határos Fehérmezöben 
2 tábla, mintegy 150 hold borona 
és tőke-erdő, m e l y mostantól 1809. 
é v végé ig levágandó. Úgysz intén 
nálam kapható a legjobb törökbu-
zából készült szesz, mit jutányos 
árban ajánlok. 
i - a Tisztelettel 
Oziffra  Mihály Gy.-Sztmiklóson. 

Á gazdaközöDség és a gépkereskedők 
f x g ' 3 7 - e l r i o . é ' b ©  I 

Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  űzletév váratlanul gyenge for-
galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 
1, 6 ée 8 HP gőzcséplokészletek, Járgányok és Járgányos oséplogépek, Baeker-rendiíerü és 
Vldats-féle  rosták, egy és tfibbvasn  ekék, boronák, rfigtöro  hengerek, vetogépek, tengeri vetó'-
késsttlékek, aratégépex is fűkaszálók,  szecskavágók, répavágók és zozik, kuorlosa morssolók 

és osóVea tengeri darálik, egy és két Járata őrlőmalmok, olajprések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, batfem  esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bltka alkalom kinálkoalk most az érdekelteknek, ellamert kitűnő minőségű gazdasági 
gépeket éa eükötöket, rendkívül alaoaony árak és előnyös feltótelek  mellett beszereanL 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 
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