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A tavasai és nyári folytonos  esőzés 
ugy hátra vetették a gazdasági munkát, 
hogy most az ősz beáltával egymásra van 
torlódva mindaz, mit máskor juliusban és 
augusztusban nyugodtan végzett a gazda. 

Ez az összetorlódott munka azonban 
még hagyján volna, ha isten áldása kísérné, 
de az eredmény, az áldás oly silány egész 
vármegyénkben, melynél silányabbat ritkán 
értünk. Ha megnyugvást vagy vigasztalást 
lehetne meritni abból, hogy ez a csapás kö-
zös most az egész országban, akkor vigasz-
talhatnák magukat a gazdák. De épen az 
a sajnos, hogy az egész ország épen ugy 
sinyli a nyomorúságot, mint mi csikiak s e 
miatt a nálunk felmerülő  termény hiány 
belföldi  fedezését  alig-alig remélhetjük. Kül-
földre  szorulunk kenyérért, és pedig azon 
külföldre,  a melynek magának sincs sok 
feleslege  a mi számunkra, mert az idei rossz 
termés épen ugy sújtotta a külföldet  is. 

Ilyen konjukturák mellett bár a ga-
bonaár folyton  emelkedik, semmi kedvező 
kil&táat sem nyújt a közel jövő a gazdának. 

A gabonaár emelkedés most egészen 
rermésaetesnek látszik, melyen a világbörze 
semmiféle  furfangja  nem tud kifogni,  mert 
nincs módjában, hogy a terméshiányt fur-
fangos  jegyzésekkel pótolja. 

Mikor a gazda dus kalászok helyett 
üres szalmát csépel, akkor a leleményes 
börziáner is óvakodik hozomra kötést csi-
nálni s papiroson árulni azt a terményt, 
melyet a gazda neki nem szállithat. 

A mostani szttk termés lehet okozója 
egy természetesebb mezőgazdasági átalakulás 
bekövetkezésének. S lehet, hogy ez a finom 
alkalom fog  uj fordulatot  teremteni a már-
már küszöbön volt mezőgazdasági válság 
elhárítására; mert tisztulni kezdnek a fo-
galmak s ezen válságos év kiöl és kipüsz-

tit sok oly hivatlan és tolakodó tényezőt a 
gazdák nyakáról, kik eddig a gazda rom-
lását a börze utján állandóan elősegítették. 
Lehet az is, hogy az államok kormányai 
mostantól kezdve több érdeklődést fognak 
tanúsítani a gazdák sorsa iránt, kik az egész 
világ szájába a betevő falatról,  — a meg-
evő kenyérről gondoskodnak. Majd ha éhezni 
fog  a hivatalnok, éhezni fog  az iparos és 
tízszer többe kerül a katona tartás, akkor 
csak rá fanyalodnak  arra a nagy politikát 
intézők is, hogy módját keressék a gazdák 
boldogulásának is. Ha a szocziálizmus egyre 
követelőbb és veszedelmesebb kitörésekkel 
fogja  üldözni és veszélyeztetni a közrendet, 
akkor majd rá jőnek arra is, hogy a világ 
sorsa nem a napszámos népség kezében van 
s a szocziálizmust nem ujabb modern tör-
vényekkel és kedvezményekkel lehet meg-
előzni, hanem egyedül és kizárólag oly in-
tézmények teremtésével, melyek a gazdák 
sorsán segitenek. 

A most folyton  emelkedő gabnaárak 
jótékony befolyással  fognak  lenni az alföldi 
szocziálizmus elzüllésére. Több eredménye 
fog  lenni annak, mint száz kormánybiztos 
működésének. Sajnos, hogy ezúttal a gazdák 
majdnem semmi vigaszt nem találnak az ár 
emelkedésekben, mert nem !?SB piaczra vinni 
való gabnájuk. Az eladásra kerülő fölösleg 
oly kevés lesz, hogy összes értékben talán 
azt az árt sein éri el vele a gazda, a mit 
a megelőző évek alacsony gabna árai mel-
lett elért. 

Egyetlen gazdasági ág termését mond-
hatjuk vármegyénkben kielégítőnek. Takar-
mány bőven termett. Bősége szaporodott 
azzal is, hogy őszi és tavaszi gabnáink is 
inkább takarmánynak, mint gabnának ter-
meltek. Sok helyen egész határrészek tar-
lóját lekaszálták a gazdák takarmánynak, 
a mi ha nem is valami kitűnő takarmány, 
de minden esetre szaporítja azt. Ez sem 
megvetendő előny, különösen nálunk, hol 

az állattenyésztés, ha a minőséget tekintve 
nem is, de a mennyiséget tekintve minden 
esetre nagy tényező. 

Évről-évre a krónika kedvéért is szá-
mot szoktunk vetni vármegyénk termés ered-
ményével legalább főbb  vonásokban. A 
fennebbi  sorokban ezen követelt szokásunk-
nak kívántunk megfelelni  ezúttal. Sajnos, 
hogy kedvezőbb eredményekről nem szá-
molhatunk be. 

= Molnár Lajos uj pénzügyigazgató, 
a mint halljuk, egy nagy fontosságú  átiratot inté-
zett a közigazgatási hatósághoz, melyben értesíti, 
hogy utasította a pénzügyőröket, miszerint tartsák 
kötelességüknek minden italmérési helyiségben ha-
vonként legalább egyszer megvizsgálni az italne-
müeket minőség szempontjából s különös tekintettel 
legyenek a hamisított borokról szóló törvényben 
foglalt  rendelkezésekre. Egyúttal megkereste a pénz-
ügyigazgató a közigazgatási hatóságot is, hogy ily 
irányban, a saját közegeit is hasonlóan utasítsa, 
minek folytán  hallomás szerint a megyénk alispánja 
is megfelelóleg  utasitotta a községi elöljáróságokat 
s egyúttal kötelességükké is tette, bogy eljárásukról 
jelentést tegyenek. Már most tekintettel arra, hogy 
idáig a legtöbb italmérési helyiségben a legnyomo-
rúságosabb bor, sör és szesz méretett ki az egész 
megyében, reméljük, hogy ezen kezdeményezett 
ellenőrzés folytán  jobb italokhoz is jutunk s elvárjak 
ugy alispán, mint a pénzügyigazgató ismert erélyé-
tól, hogy az ellenőrző közegek netaláni gyengesé-
geit és mulasztásait éles szemmel meglátják s -az 
esetleges gyenge ellenőrzés ismétléseit meg fogják 
akadályozni, a miért hálás köszönettel fog  tartozni 
ugy a nagy fogyasztó  közönség, mint a kincstár is; 
mert a fogyasztás  annál nagyobb minél jobb az ital. 

= A Karakó hid próbája- Folyó hó l-én 
d. u. 2 órakor indult a csíkszeredai állomásból, a 
Karakó völgyhíd próbaterhelésére rendelt vonat. 
Ezen vouat három nagy csatlós mozdonyból, 10 ka-
vics kocsiból (melyeket a szentmihályi kavics bá-
nyában megraktak) és egy szalonkocsiból volt ösz-
szeállitva. A vonat összsúlya mintegy 300.000 kg. le-
hetett. A szalon kocsiban helyet foglaltak  főispán  ur 
ó méltósága, az alispán ur, valamint Csik-Szeredá-
nak egyób ismert egyéniségei, az ópitó felügyelő-
séget képviselte Pol Antal főmérnök,  az építési vá-
lalat részéről pedig részt vett Vidor Jenő építésve-
zető mérnök ur. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Ü fürdőn. 
— Novella. Irta: Vértes Lajos. — 

(Folytatás.) 
Azon nap estéjén, mikor a két barátnő tit-

kukat megváltották, Almási Irmáéknál nagy sür-
gés-forgás  volt. Épen az imént kapták Tárnoky 
Eduárd névjegyét, mely megérkezését jelenté. 

Irma izgatott volt. A farsang  óta nem látta 
Eduárdot s ez idő óta egyetlen óra, talán perez 
se volt, melyben rá ne gondolt volna. Uost már 
Olga is annyira érdeklődfitt  a történők iránt, 
mintha csak öt illették volna. A bálban megkez 
dett regényt be kellett fejezni,  jusson bár a kifej-
lődés boldogsága másnak. A kérdések és vallomá-
sok tehát egymást érték. Ki tudja hányadszor 
mondta el már Irma, hogy mikép ismerkedett meg 
Eduárddal. 

A mint tudjuk, ez is egy bálban tőrtént. A 
fővárosból  valő eltávozásukkor elhatározták, hogy 
a fürdői  szezon alatt B-ben találkoznak s meg-
kötik a házasságot. 

Az elválás nehéz volt, de oly igazán esküd-
tek hűséget egymásnak s kölcsönös szerelmükre 
oly sokszor hívták Istent tannal, hogy édes fájda-
lom is volt az elválásban. 

Mikor Irmát hivatták, már tudta ennek az 
okit a magia kívül volt zavarában. Olga moso-
lyogva vonta magával s igy szólt: „A boldogság 
oly félelemmel  jár ? Siessünk a szép jegyeshez I" 
biztatá ártatlanul. 

A két rokon leánynak megjelenése a terem-
ben s az első tekintet, melyet a fiatal  emberrel 

váltottak, leírhatatlan. Egész dráma volt a néma 
jelenetben. Visszafojtott  kitörés, emberfölötti  ön-
uralom a szívben, melyen kínos seb pattant fel. 

A jegyes kézcsókra sietett, de ime 1 ajkai 
fagyosan  dermedtek a kézre, Olga pedig bálvány-
nyá lett! 

Tehát Tárnoky Eduárddal, Irma jegyesével 
hozta össze Olgát a tegnapi bálban a végzete. A 
fiatal  ember bemutatkozása a bálban, mint rende-
sen, oly gyors és rövid volt, hogy Olga fellobbant 
lelke egy betűt se értett meg. 

Olga és Eduárd még mindig mozdulatlanul 
állottak, mintha az első pillanat villáma lelküket 
sújtotta volna halálra. De miért e (élelem és miért 
ismerjék fel  egymást? Nen. oly érzéssel váltak-e 
el a bálban, hogy a boldogság úgyis csak röpke 
álom volt I 

A véletlen nagy hatalom s nem mindig kö-
nyörül az emberen. Annak a „suba" számok da-
czára, a mit bál után Olga mondogatott, a szezon 
ntán a fiatal  tánezos feledve  lett volna, a fürdői 
ismeretség gyorsan hervadó virág; s a találkozás 
Eduárd lelkében is legfeleOb  annyi lett volna, mint 
egy kis viráglevél a könyv lapjai között; azon 
ban egé«zm váratlanul ismét szeratől-szembe állani 
és közöttükoly akadálylyai, mely az elérhetetlen 
Utáni küzdelemre hivja ki a Ifiket;  eb'en kellett 
valaminek lennie, hogy örökre szeressék egymást. 

A régi csendes ház olyau lett, mint a há-
borgó sziv s ezt Olga zavarta fel.  Nem volt annyi 
ereje, hogy mindezzel meg tudott volna küzdeni. 

A virágházi növény 'Jaczolhate a természet 
viszontagságaival ? 

A nagybácsi, ki teljes életében rettegett a 
sorvadástól, az óráról-órára halványuló s gyengülő 

dott jó szive volt. Kornéliát is a kétségbeesés gyö-
törte s minduntalan kifakadt  az orvosok ellen, kik 
szerinte oly tudatlanok, kifakadt  a svájezi tehe-
nek ellen, melyek már rossz tejet adnak, a bál, 
a séta, az eső, a napsugár, az éj és nap, az ele-
mek, a szolgák, még a kutya és macska-család 
ellen is. 

E testi és lelki betegség okát pedig senki, 
még Irma se sejtette s Olgához való ragaszkodá-
sába semmi hidegség, semmi gyann se férkőzvén, 
társasága után vágyott s igy Olga Eduárddal sű-
rűen találkozuit; a mi a titkon egymásért rajon-
gókra majd gyönyört, majd nagy szenvedést hozott. 

Eduárd is nagy változáson ment át. Szerel-
mének titkolása annyira elzsibbasztotta lelkületét, 
bogy inkább hasonlított egy önmozgó géphez, mint 
a figyelmes  jegyeshez. Mosolya, szavai csupa gé-
piességet árultak el. Irma alig győzte nógatni, 
bogy beszéljen valamit. Egyik sétájuk alkalmával 
is, hogy a némaságot elűzze, arra kérte Eduárdot, 
beszéljen élményeiről, utazásairól, arról a sok szép 
vidékről, miket iátott; de mindig nehezen lehetett 
merengéséből fölébreszteni  s most is Irma kez-
dette a társalgást. 

— Sajnálom, hogy a fővárost  elhagytuk. 
Gondolatba utána téve : 

Ott Eduárd szeretett 1 
— A vidék szépsége, kedvessége azoktól a 

benyomásoktól függ,  a miket az emberektől s dol-
goktól szerzünk. Az én szivem — mondá Eduárd 
— ide vonz és ide köt, tehát B* rám nézve a 
földi  paradicsom. 

Eduárd igazat mondott. 
— B* gyönyörű hely, — folytatá  Irma, de 

csak festői  oldaláról ismerheti. 
húgáért nyugtalankodott oly nagyiul, a milyen ál- — Oh nem, feleié  Eduárd, ismerem már pub» 

Lapunk mai számához egy fél  iv melléklet van oaatolv» 
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A próba vonat 4 órakor ért a Karakóhoz és 
ekkor megkezdődtek a próbaterhelési munkák elő-
készületei, a mennyiben az államvasút! gépgyár 
mérnökei műszerekkel elhelyezkedtek a megterhe-
lendő bid pillérein, hogy ott meg figyeljék  a bidon 
netalán észlelendő eltéréseket. 

Ezen előkészületi munkák mintegy báromne-
negyed órai időt vettek igénybe. 

Négy óra 40 perczkor lépésben jött a vonat 
a hid első felére,  a hol küriilbelól 20 perczig meg 
állott. Ezután a vonat visszatolatott és néhány percz-
czel később visszatért a hid másik felére,  u hol 
ugyancsak 20 perczig megállott. A próba eredmé-
nyét most nem közölhetjük, mert az adatok még 
nem állanak rendelkezésünkre, annyit azonban már 
most mondhatunk, hogy a Karakóhid a próbaterhe-
lést könnyen eltűrte. 

Még csak azt akarjuk megjegyezni, hogy az 
öreg Karakó soha ily fényes  közönséget, annyi szép 
hölgyet egyszere nem látott, mint az nap. Ott volt, 
ugy szólván egész Felesik szine-java. 

- Az oláhok Kászon-Ujfaluban  es a 
Szent-István nap czim alatt a „Csiki Lapok"-nak 
idei 34. számában egy közlemény jelent meg a 
melyre a következő felvilágosítást  nyertük illetékes 
belyról a nagy közönség megnyugtatása végett. 
Való a közlemény azon része, hogy Szent-István 
király napján a megejtett nyomozat szerint tényleg 
mezei munkát végeztek egy néhányan, miért illeté-
kes helyre feljelentve  is lettek, de valótlan az, hogy 
csak az oláhok munkálkodtak volna mert a feljelen 
tettek között magyarok is vannak. 

Hogy az oláhok ezen cselekménye nem minő-
síthető a magyarok elleni tüntetésnek, azt az eddigi 
magatartásukból lehet következtetni, B ezt csak azon 
körülmény idézte elő, hogy a mezei termények be-
takarítása ez évben a nyár kezdetén történt esőzé-
sek miatt megkésett. 

T ö r v é n y h a t ó s á g i b o z g y f i l é a . 
C s i k-S z e r e d a, augusztus 30. 

A vármegye törvényhatósági bizottsága aug. 
30-án tartotta meg rendkívüli közgyűlését' a tagok 
csekély számú részvétele mellett, de annál nagyobb 
karzati közönség jelenlétében. 

A gyűlést délelőtt ValO órakor nyitotta meg 
M i k ó Bálint főispán  ur ö méltósága, kit a te-
rembe érkeztekor éljenzéssel fogadtak. 

A gyűlésen előadott fontosabb  ügyekből föl-
említjük a következőket: 

Honvédelmi miniszter urnák a honvédnevelő 
és képző intézeteknél alapítványi helyek létesítése 
iránti leiratára a bizottság a megyei magánjavak 
kezeléséről ezen közgyűlésben alkotott szabály-
rendelet keretében egy 600 frtos  katonai alapít-
ványi hely rendszeresítését elhatározta. 

Megütközéssel foga<Un  és sajnálattal vette 
tudomásul a közgyűlés bonvédelmi miniszter urnák 
abbeli leiratát, bogy a megyei pénztárak őrizetére 
igénybe vett legénységnek e czélra valA további 
felhasználását  katonai szolgálati és költség szem-
pontból ingyenesen nem engedélyezi, pedig azok 
részére a vármegye eddig is világítást és fűtést 
adott s téli bakancscsal és őrköpenynyel a legény-
séget ellátta. 

A megyei ösztöndijak és segélypénzek kiosz-
tását véleményező ötös bizottságnak az állandó 

liknmát is, ezt a nomád arisztokrácziát, mely min-
den évszakban másutt üti fel  sátrát. Megismertem 
az Anna-bálon. 

— Hát ott volt ? — kérdé meglepetve Irma. 
— Igen, lön a rövid válasz. 
A további részletezést megakadályozta Olgá-

nak gyors és önkéntelen, kérő, esdő tekintete, 
melyet Eduárdhoz intézett. 

A halovány leánynak tekintetét azonban egé-
szen véletlenül Irma is észrevette s az első pilla-
natban, mintha valami sejtelem lopódzott volna 
szivébe, de rögtön leküzdötte s magában még bo-
csánatot is kért. Fennhangon pedig kérdé Olgát: 
— Kössek-e e szép virágból bokrétát ? 

Ebben azonban megelőzte őt Eduárd, ki fel-
ugorván a padról, hozzáfogott  a bokréta kötéshez, 
maga részére kérve a szerencsét, hogy mindkettő 
jöknek ő adhasson. 

E közben Olga egyszerre csak rosszul érezte 
magát, s fölkelvén  a padról, majdnem ájultan esett 
össze. Irma ijedten rohant segitségére s karjaival 
védte az eleséstől, miközben Eduárdért kiáltott, 
ki oda sietvén, Irma az ő karjaiba tette halvány 
barátnőjét, ő maga pedig a közeli forráshoz  sietett. 

A szerelem sok csodát müvei. Eduárd szivé-
nek lüktetése^ eszméletre téritette az elájult leányt, 
ki Eduárdot megpillantván, arczán bibortüz gyúlt 
ki. Eduárd az arcz pírjában heves szerelemtől 
égő szivet, lángoló lelket ismert fel  és sóhajtva 
mondá: 

— Miért vessük szerelmünket örök kárho-
zatra ? 

Ednárd szavainak, sóhajának forróságától  a 
halál is életet nyert volna s Olga teljesen magá-
hoz térvén, kibontakozott Ednárd karjából s lesü-
tött szemekkel mondá : Már jobban vagyok 1 

választmány által előterjesztett javaslata csekély 
módosítással elfogadtatott.  Ez úttal ösztöndíj és 
segély adományozásáért 262 kérvény érkezett be, 
még pedig a nevelési alap terhére 170 és a ló-
beszerzési alap terhére 99. 

A kérvények elbírálásánál a bizottság azon 
elvből kiindulva, hogy a havasok jövedelmeinek 
felhasználásáról  szóló szabályrendeletben felsőbb 
tanintézetek tanulói segélyezése czéljából kifejezett 
irányelveket a lehetőségig érvényesíthesse; más-
felől  pedig, hogy a felhasználható  pénzt a nagy 
számban folyamodottak  között a méltányosságnak 
megfelelően  oszthassa szét, általánosságban minde-
nek előtt megállapította, hogy: 

H) a tanulmányaikat már végzett, vagy bár-
mely más jövfdelmező  állásban lévő kérelmesek 
elutasittassanak; 

b) hogy a törvényhatóságnak jogerős korábbi 
határozatai értelmében ugy a nevelési, mint a ló-
beszerzési alapból való segélyezés iránti azon kér-
vényezők elutasittassanak, kik tanulmányaikat még 
az algimnáziumban és ezzel egyenrangú iskolákban, 
a somlyói tanitóképezdében, a helyi és gyergyó-
szentmiklósi polgári leányiskoláknál folytatják  ; 

c) bogy ugyanazoo szülők gyermekei közül 
csak egy és csak egyik alapból segélyezendő; 

d) hogy az egyetemre és más jogosított tan-
intézetekbe most menő kérelmesek csak a beirat-
kozás és felvétel  igazolásának kötelezettsége mellett 
segélyeztetnek ; 

e) hogy az egyetemek, akadémiák ösztöndijt, 
vagy alapítványt nem élvező hallgatói az ösztön-
díjas és alapitványos tanulók mellett előnyben ré-
szesittetnek ; 

f)  bogy a főgimnáziumi  tanulóknak a tandij 
erejéig adassék segély, de az alapitványosok és az 
iskola székhelyén lakók annak is csak felét  kapják. 

Ezen előleges elvi megállapodások következ-
ménye lett aztán, hogy tömeges kérelem lett ezút-
tal visszautasítva. 

Ezeknek szemelőtt tartásával ösztöndíjban 
részesittettek a következők: 

Várdotfalvi  Pap Árpád kapta a 300 frtos 
katonás ösztöndijat a felvételi  vizsga igazolásának 
feltétele  mellett. 

Csekefalvi  Szőke Mihály ,a magyaróvári gazda-
sági akadémia 400 frtos,  várdotfalvi  Várady Al-
tért a selmeczbányai 300 frtos  bányász ösztöndijat. 

S e g é l y a d a t o t t a n e v e l é s i a l ap -
b ó l : mindszenti Nagy Istvánnak 300 frt,  szeredai 
Böjtby Bélának 150 frt,  gyergyó-szentmiklósi Já-
nosi Józsefnek  300 frt,  gyergyó-szentmiklósi Ko-
lumbán Józsetnek 100 frt,  szépvizi Graef  Vilmos-
nak 100 frt,  ditrói Puskás Atillának 50 frt,  s/.e-
redai Tamás Józsefnek  60 frt,  várdotfalvi  Sántba 
Lajosnak 60 frt,  szeredai Csiszér Jánosnak 80 frt, 
kozmási Simon Antalnak 50 írt, k.-impéri Demeter 
Gyulának 50 frt,  tölgyesi Daniel Istvánnak 80 
frt,  szeredai Welmann Gézának 50 frt,  mindszenti 
Czikó Istvánnak 80 frt,  szentimrei Sándor Gyulá-
nak 50 frt,  szeredai Tauber Józsetnek 50 frt, 
Karda Bélának 50 frt,  balánbányai Imets Jánosnak 
80 frt,  somlyói Korber Ernőnek 50 frt,  szeredai 
Ferenczy Ernőnek 80 frt,  szárhegyi Császár Dá-
vidnak 50 frt  tusnádi Jánosi Dezsőnek 50 frt, 
szarhegyi Pusiiás Józsefnek  100 frt,  szeredai Ve-
res Árpádnak 80 trt. szeredai Márton Lászlónak 
50 frt,  szentimrei Csató Lászlónak 50 frt,  szere-
dai Éltes Bélának 200 frt,  gyergyó-szentmiklósi 

Irma visszatért a forrástól,  melyben zseb-
kendőjét megnedvesité s a magához tért Olgának 
előre mosolygott. 

Olga barátnője felé  mutatva, halkan oda szólt 
Eduárdnak : Nézze, mily gyönyörű. Istennek leg-
szebb teremtése! 

Irma hozzájok ért. Arczán a mennybolt leg-
szebb pirja, éjsötét szempillái alól a legszebb fény 
ragyogott. Eduárdot ez igéző szépség lebilincselte, 
de csakhamar lehullt lelkéről a varázslat s legyőz-
hetetlen tekintettel fordult  Olga felé. 

III. 
A mennyegző napját kitűzték. Legutóbbi sé-

tájok óta Olga kerülte Irma jegyesét s igy ez kény-
telen volt a jegyes kötelességét teljesíteni. Azon-
ban Irmának észre kellett vennie, hogy minden 
szava, mosolya üres, tartalom nélküli volt; azok 
a szeretetreméltó kedveskedések pedig, melyek a 
jegyesek közt előfordulnak,  Eduárnál egészen hiá-
nyoztak. 

E nyilván való jelek gyakran arra sarkalták 
Irmát, hogy mondja meg: Miért is jött el ? 

A fiatal  embernek szülei már nem éltek, tá-
volban élő rokonai közül pedig csupán egyik unoka-
bátyja jött el a mennyegzőre, még pedig egy kis 
szabadsággal összekötve, két héttel előbb. 

Az unakabátya huszárkapitány volt, még pe-
dig a javából; büszke és rátartó, mint minden hu-
szártiszt, ki miderbe szorítja derekát, kisütteti 
nyalka bajuszát s mikor a hadúr attiláját felveszi, 
inkább gondol a gyengéd szivek, mint erős ellen-
ség meghódítására. 

A Várkövyék villájában, a té t szép hölgy-
gyei szemben, egy ily vitéznek tábort kellett ütni. 

Lanrenczi Vilmosnak 60 frt,  szeredai Lţjos Ig-
nácznak 100 frt,  gyergyó-szentmiklósi Polgár Jó-
zsefnek  50 frt,  cao botfalvi  Csiszér Imrének 50 frt, 
szentkirályi Bedő Joákimnak 50 frt,  losnádi Bartha 
Albertnek 80 frt,  taploczai Györpál Domokosnak 
50 frt,  alfalvi  Domokos Árpádnak 60 frt,  tusnádi 
Imets Ilyésnek 50 frt.,  csomortáni Ferencz Gyulá-
nak 80 frt,  alfalvi  Gál Gergelynek 50 frt,  szent-
györgyi Márton Gábornak 50 frt,  ditrói Gencsy 
Istvánnak 100 frt,  bánkfalvi  Darvas Jánosnak 100 
frt,  szeredai Dóczi Bálintnak 50 frt,  szentmártoni 
Becze Endrének 100 frt,  taploczai Gegő Lajosnak 
100 frt,  gyergyó-szentmiklósi Csergő Andrásnak 60 
frt,  szentlélek i Szász Domokosnak 80 frt,  ditrói 
Bajkó Andornak 30 frt,  szárhegyi Fülöp Józsefnek 
16 frt,  Nagy Antalnak 30 frt,  alfalvi  György La-
josnak 30 frt,  szentkirályi Albert Uábornak 30 frt, 
somlyói Lakatos Jánosnak 15 frt,  szentléleki Mái-
kos Andrásnak 30 frt,  szeredai Madár Józsefnek 
15 frt,  várdotfalvi  Salamon Mártonnak 15 frt, 
szentdomoko8i Kedves Péternek 15 frt,  kilyénfalvi 
Péter Antalnak lő frt,  gyergyó-szentmiklósi Vér-
tes Gyulának 15 frt,  szentgyörgyi Tulith Áronnak 
15 frt,  szentsimoni Veres Gyárfásnak  15 frt,  szent-
mártoni Gondos Sándornak 30 frt,  taploczai Da-
radics Félixnek 15 trt, madarasi Áutal Dénesnek 
15 frt,  somlyói Glósz Miksának 16 frt,  taploczai 
Botár Bélának 15 frt,  szentsimoni Veres Károly-
nak 15 frt,  szeredai Balázs Andrásnak 30 frt, 
alfalvi  Benke Antalnak 15 frt,  szeredai Szopos 
Gáspárnak 30 frt,  ditrói Gál Endrének 30 frt, 
csomortáni Ferencz Domokos 30 frt,  szeredai Ko-
vács Józsefnek  30 frt,  szeutgyörgyi Potóczky An-
drásnak 15 frt,  taploczai Balázs Dénesnek 30 frt, 
gyergyó-szentmiklósi Szász Rezsőnek 30 frt,  szent-
imrei Sándor Árpádnak 30 frt,  szentmártoni Bodó 
Dénesnek 15 frt,  szentimrei Sándor Gábornak 15 
frt,  gyergyó-szentmiklósi Vákár Artburnak 30 frt, 
bánkfalvi  Baka Jánosnak 30 frt,  mindszenti Nagy 
Tamásnak 30 frt,  szeredai Szopos Sándornak 30 
frt,  jenöfalvi  Gábor Jánosnak 30 frt,  békási Mik-
lós Hngónak 30 frt,  tölgyesi Eábdebó Vidornak 
30 frt,  csicsói Péter Józsefnek  30 frt,  szárbegyi 
Szász Józsefnek  15 frt,  tekerőpataki Tatár János-
nak 30 frt,  szárhegyi Czimbalmas Andrásnak 30 
frt,  gyimesbükki Bálint Péternek 15 frt,  szárhegyi 
Brassai Lajosnak 30 frt,  szárbegyi Miklósi Vik-
tornak 16 frt.  tekerőpataki Tódor Jánosnak 15 
frt,  gyergyó szentmiklósi Kiss Sándornak 30 frt, 
ditrói Siklódi Lőrincznek 30 frt,  szentmártoui 
Szabó Istvánnak 50 frt,  szeredai Újfalvi  Istvánnak 
50 frt,  szárbegyi Boga Jánosnak 30 frt,  szent-
simooi Cseke Ferencznek 30 frt,  csatószegi Péterű 
Józsetnek 30 frt,  szentimrei Fodor Jánosnak 30 
frt,  szentsimoni Beke Lajosnak 30 frt,  alfalvi 
Szakács Irénnek 30 frt.  Boga Arankának 80 frt, 
szentmártoni Bocskor Ilonának 30 frt,  k.-feltizi 
Máté Etelkának 30 frt,  szentgyörgyi Beke Anná-
nak 30 frt,  gyergyó-szentmiklósi Bereczk Ilonának 
30 frt,  Nagy Rózsikának 30 frt,  k.-impéri Balázs 
Vilmának 30 frt,  somlyói Szász Irénnek 60 frt, 
szeredai Gecző Annának 100 frt,  alfalvi  Vargyas 
Károlának 30 frt,  gyergyó-szentmiklósi Márton 
Annának 30 frt,  Hozó Rózának 30 frt,  somlyói 
Jakab Jolánnak 60 frt.  csatószegi Kovács Jakab 
süketnémának 80' frt,  tusnádi Sántha Károly süket-
némának 80 frt. 

A l ó b e s z é r z é s i a l a p b ó l - szeredai 
Gecző Albertnek 100 frt,  szentmártoni Albert Pé-
ternek 50 frt,  szentkirályi Csiszér Gábornak 50 
trt, gyergyó-szentmiklósi Tódor Bélának 15 frt, 

A mennyei Olgát felségesnek  találta; de Irmát, a 
pikáns barna leányt, tüzes szemeivel, bűbájos mo-
solyával, ugyancsak megirigyelte unokaöcscsétől. 
És dicséretére legyen mondva, gondolatából nem 
is csinált titkot. Szerelmi hadjárataiban tábori jel-
szava volt: „a ki mer, az nyer." Csakhamar látni 
lehetett, hogy pillantásai, figyelme,  bókjai az isteni 
Irmának voltak szánva. 

Eduárd érzéketlen maradt az unokabátya ve-
télkedése iránt, közömbössége Irmának sok fájdal-
mat okozott. Több jel mutatta, hogy Ednárd csak 
a férfiú  becsületének akar eleget tenni; de szive 
már a másé. Minden gondolatának csak ez volt 
visszhangja: Eduárd Olgát szereti. 

Egy estén együtt volt a két család a két 
fiatal  emberrel együtt. A huszárkapitány feltűnő 
hevesen fogta  az ostromot. Ednárd tűrte, sőt észre 
se vette. Gondolatát, érzéseit Olga kötötte le. 
Hallgatagon ültek egymás mellett, gondolatok azon-
ban egymásba folyt  s együtt szállt fel  az égbe. 
Irmának észre kellett vennie a sóvárgást, a vá-
gyat, mely Eduárd arczára felrajzolódott. 

Irma alig várta, hogy „jó éjt" mondhassanak 
egymásnak. — A búcsúzás ntán rögtön szobájába 
sietett. Izgatottan járt fel  s alá. Alig tudott hozzá 
törődni a gondolathoz, hogy Olga, e szelíd angyal, 
az ő vetélytársa. Százszor ismételte és százszor 
ellentmondott; de a visszhang nem némult el. — 
„Eduárd megszerette Olgát a bálban." Ha Olga 
nem léteznék, ha nem találkoznak egymássá), az 
S boldogsága örökké tartó, végtelen lenne; és 
ezen végtelen örök boldogság megsemmisült, el-
hervadott Olgának első tekintetétől. 

(Foljt k»v.) 
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szentmártoni Márton Sándornak 15 frt.  jakabfalvi 
Benkö Sándornak 15 frt,  csicaói Pál Dénesnek 30 
frt  csekefalvi  Dobo? Ferencznek 15 frt,  borzsovai 
Kovács Gyárfásnak  15 frt,  karczfalvi  Bartalis Fe-
rencznek 15 frt,  csekefalvi  Pál Ignácznak 15 frt, 
dánfalvi  Antal Áronnak 30 frt,  csekefalvi  Gábosi 
Lajosnak 15 frt,  gyergyó-szentmiklósi Márton 
Venczelnek 30 frt,  verebes! Kovács Albertnek 30 
frt,  tusnádi Éltes Zoltánnak 15 frt,  csik-szent-
miklósi Erős Bélának 30 frt,  taploczai Csedö An-
drásnak 15 frt,  Gegő Béninek 30 frt,  Botár Bé 
niámnak 30 frt,  szentkirályi Gál Sándornak 50 frt, 
szái hegyi Mihály Józsefnek  30 frt,  csatószegi Erős 
Józsefnek  15 frt,  várdotfalvi  Imre Réginának 80 
frt.  szentimrei Szántó Margitnak 30 frt.  jenőfalvi 
Veres Ilkának 80 frt,  bánk falvi  Kovács Vilmának 
30 frt,  gyergyó-szentmiklósi Kolnmbán Károlinának 
30 frt,  k.-altizi Egyed Erzsébetnek 50 frt,  kézdi-
szentléleki Szabó Annának 50 frt. 

A megyei havasi javakból befolyó  jövedelmek 
kezelése s ezzel kapcsolatosan jövőben az ösztön-
díjak és segélyek kiosztása iránt korábban alko-
tott s a vallási miniszter rendelete folytán  ujabban 
módosított szabályrendeletek tárgyalása vett hosz-
szabb időt igénybe, melyet terjedelmes voltánál 
fogva  nem közölhetvén, annak irányelveit a követ-
kezőkben ismertetjük. 

A többnemü alapok összébb vonatnak s ezu-
tán következő czimeken kezeltetnek : 1. ruházati-, 
9. lóbeszerzési-, 3. ipar-, 4. birtokváltsági-, 5. 
rendelkezési-, 6. havasi javak-alapja. Az elől fel-
sorolt 5 alap „ C s i k m e g y e n e v e l é s i köl-
c s ö n p é n z t á r a" czimén Csik-Szeredában, az 
utóbbi „A h a v a s i j a v a k k e z e l ő s é g i 
pénz tára" czimen Tölgyesben kezeltetik. 

Az alapokra jelen szabály életbe lépte után 
egy igazgató tanács mint ellenőrző bizottság ügyel 
föl,  melynek elnöke a megye alispánja, tagjai a 
törvényhatóság által választott 90 tag, kik 6 év-
ről 6 évre választatnak. 

A hivatali személyzet állani fog  : egy igaz-
gatóból, egy gazdatisztből, egy pénztárnok, egy 
ellenőr, egy számvevő, egy könyvelő és egy írnok-
ból. Az igazgatónak szintén a megye székhelyén 
kell lakni. 

A ruházati alap rendeltetése lesz a jövőben 
előfordulható  nagyobb befektetések  és a királyi 
leiratban foglalt  czélokon kivül a megye területén 
illetékes, ingatlan vagyonnal biró egyének részére 
olcsó kamatláb melletti kölcsönadás; a lóbeszer-
zési alapból pedig, mely a volt huszárcsaládok 
tulajdonát képezi, ezek fin  ágon való leszárma-
zottjainak ösztöndíjak és segélyekkel való ellátása 
azon megjegyzéssel, bogy a jövedelem fölöslegéből 
90°/t évenkint az előre nem látott szükségletek 
fedezhetése  czéljából leüttetik, 1% pedig kezelési 
költség czimén szintén leszámíthatván, a rendel-
kezési alapnak átadatik. 

Az előirányzott évi jövedelmi fölöslegnek  igy 
fennmaradó  79°/„-ka terhére két, egyenkint 300 
frtos  ösztöndíj rendszeresittetik a hazai egyete-
meken, akadémiákon vagy felsőbb  tanintézeteket 
hallgató ifjak  «részére, az ezen ösztöndijaktól fenn-
maradó rész gimnáziumokat, reál- és ipariskolákat 
s tanitóképezdéket stb. hallgató s kellő előmene-
telt tannsitó tanulók közt 30—100 frtig  terjedd 
összegekben fog  évenként segélyképpen kiosztatni. 
Minden családból egyszerre csak egy tanuló fog 
segélyben részesiltetni. 

Az eddigi „nevelési alap" helyébe lépő „ren-
delkezési alap" jövedelmi fölöslegének  80%-ka 
fogja  képezni ezután a segély- és ösztöndíj alapot, 
miből rend«zeresit'etni fog: 

a) 80 ösztöndíjas hely a megyében lévő, vagy 
jövőben felállítandó  felsőnép-  és polgári iskolákat 
látogató növendékek részére egyenkint 50 Írttal; 

b) egy-egy ösztöndíjas bely az erdészeti-, bá-
nyászati-, gazdászati-, műegyetemi és müipari vagy 
művészeti felsőbb  tanfolyamot  hallgató növendékek 
részére egyenkint 300 frttal; 

c) egy-egy ösztöndíjas hely a jogi, orvosi és 
bölcsészeti felsőbb  tanfolyamot  hallgató növendékek 
részére egyenkint 300 frttal; 

d) egy ösztöndíj a m. kir. honvéd nevelő és 
képző intézetben évi 600 frttal. 

A fenti  ösztöndíjas helyek betöltése ntán 
fennmaradó  részből a), b), c) pontokban felsorolt 
azon kivül felsőbb  tanfolyamokat  hallgató növen-
dékek részére évi 100 —900 frt  segélypénz adható. 

Kikötötte végűi a bizottság a szabályrende-
letben, hogy az ösztöndijak és segélypénzekre csak 
a jelenlegi C s i k r á r m e g y é b e n s z ü l e t e t t 
s z é k e l y s z á r m o z á s u s a megyében illeté-
kességgel bíró apák gyermekei tarthatnak idényt, 
kik iskolai előmenetelükhöz képest arra legtöbb 
jogosultságot szereztek; a más megyében lakó, de 
még îlletőségüket el nem vesztett szülők évről-
évre kötelesek lesznek csikmegyei illetőségűk fenn-
tartását igazolni. 

A szeredai régi kórházépület, s a mellette 
lárft  konyha és halottasház eladása a kórházi bi-
zottságnak megengedtetett azon kikötéssel, hogy 
a befolyó  jövedelemből a jelenlegi mellé nj járvány-
kórház, nyári konyha és halottas kamara építtessék. 

A Klotild főherczegnö  ő fensége  védnöksége 
alatt alapított „László gyermek otthon" részére a 
havasi javak jövedelméből 50 frt  segély megsza-
vaztatott. 

A Ghyka György komanesti lakós által, a 
Romániához csatolt Solyomtár havasi terület tulaj-
donjoga iránt a megye közönsége ellen beadott uj 
perbeni tárgyalásokon a megye közönsége képvi-
seletével Beczp Antal alispán és Lázár Menybért 
havasi igazgató bízattak meg. 

A somlyói főgimnáziumi  internátus költségére 
370 frt,  a franczianyelv  és zene tanítására 200— 
900 frt,  összesen 770 frt  a jövő tanévre is meg-
szavaztatott. 

A szeredai elemi iskola államosítására vo-
natkozó képviselő testületi határozatok helyben 
hagyattak. 

Syimesbűkk községnek nagyközséggé és Gyí-
mesfelső-  és Középlok községeknek egy külön kör-
jegyzőség alá csoportosítása megengedtetett. 

Ezeken kivül nagyszámú községi ügy s a 
megyei alapok több rendbeli számadása intéztet-
vén el, a gyűlés délután 1 órakor véget ért. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Helyettesítés. Pária Frigyes ujonan 

kinevezett kir. ügyész szeptember 1-tól kezdódóleg 
6 heti szabadságot kapván, a kolozsvári főügyész 
Wittich József  marosvásárhelyi alügyészt szeptember 
6-ra a helyetesittéstól felmentette  s ugyanezen mi-
nőségben Stephani Elek brassói kir. alügyészt ren-
delte ki, ki az ügyészség ideiglenes vezetését már 
át is vette, míg Vittich Józsefet  barátai szombat 
este kedélyesen búcsúztatták el a Romfeld-féle 
vendéglőben. 

— Esküvő. Hertzka Gyula, a székelyvasutak 
csikszereda-gyimesi vonala építési fóvállalatának  hi-
vatalnoka folyó  hó 4-én tartotta esküvőjét, helye-
sebben házasságkötését Sprencz György leányával 
Helénával. A házasságkötést Tamás Béla h. anya-
könyvvezető végezte, mely után az örömapa házá-
ban kedélyes vacsorára gyűlt össze a rokonság s a 
meghívott vendégsereg. 

— Eljegyzés. Pák Erzsike kisasszonyt 
mult hóban eljegyezte Keresztes Venczel tanitó 
Szászvároson. 

— Hymep. Cziffra  János gyergyószent 
miklósi kereskedő és birtokos augusztus hó 22-én 
vezette oltárhoz Tóvölgyi Margit kisasszonyt a 
budai szinház tragika művésznőjét. Az esküvő a 
budavári Krisztina templomban volt, mely ez al-
kalommal zsúfolásig  megtelt érdeklődő közönség-
gel, kik ez által is kiakarták fejezni  a művésznő 
iránt érzett mindazon rokonszenvüket és szerete-
tüket, melyet a fiatal  művésznő mint a jövő tra-
gikája, rövid ottani működése alatt magának 
méltán kiérdemelt. Esküvő után a budai kaszinó 
éttermében uzşona volt, hol közéletünk számos 
kiváló tagja jelen volt, és több felköszöntóvel 
kívántak szerencsét az uj párnak. Az uj házasok 
még az nap esti vonattal uj otthonukba Gyergyó-
Szentmiklósra utaztak. 

— Nagy idők tanúja. Csikborzsovai Ba-
logh Ignácz 1848—49-iki honvéd főhadnagy  f. 
évi augusztus hó 31-én 81 éves korában meghalt 
Csikborzsovában. A megboldogultnak hűlt tetemei 
folyó  évi szeptember 2-án délelőtt 10 órakor he-
lyeztettek a csikborzsovai római kath. temetőben 
örök nyugalomra. 

— A osik-szeredai állami elemi nép-
iskolában az 1897/98. tanévre a beiratkozások 
folyó  hó 16., 17., 18. és 19-én fognak  eszközöltetni ; 
a rendes tanítás pedig 20-án veszi kezdetét, melyre 
az érdekelt szülőit figyelme  ez uton is felhivatik. 

— Üdvözlő irat Kőllő Miklósnak. Mult 
hó 21-én, Gyergyó-Szentmiklóson a gyergyói tanuló-
ifjúság  nepes gyűlést tartott, a melyen Laurentzi 
Vilmos titkár a jelenlevők lelkes helyeslése mellett 
azon iuditványt terjesztette elő, hogy Köllő Miklóst, 
a segesvári Petőfl-szobor  által elért jeles sikere al-
kalmából a gyergyói tanuló-ifjuság  ugy mint művészt, 
hazánk társadalmának kimagasló alakját, mint Bzé-
kely embert, mint vármegyénk nagy szülöttét, leg-
melegebben üdvözölje. Az indítványt a közgyűlés 
lelkes egyhangúsággal tette magáévá és az üdvözlő 
irat megszerkesztésével a titkárt bizta. Hiszszük, 
hogy a székely ifjúság  vonzalmának és a művésze-
tért való lelkesedésének ily szép megnyilatkozása 
nem fogja  hatását eltéveszteni és a művész a tá-
volban szívesen fog  megemlékezni azon egyszerű 
nemes népről, melynek gyermeke és szülőföldjéről, 
melynek égbetörő bérczei között gyuladt fel  szivé-
ben lángra a szunnyadó isteni szikra. 

— Emlékmű a Tatárdombon. A mind 
jobban ébredni kezdő nemzeti érzés ugy látszik, 
mindinkább kezdi felkeresni  egy szép letűnt kor 
maradványait, hogy azt a kegyelet maradandó em-
lékével jelölje meg. A Szárhegy és Ditró községek 
között fekvó  történelmi nevezetességű Tatárdomb 
sem fog  jeltelenül állani, mert nemes mozgalom 
indult meg arra nézve, hogy azt emlékművel meg-
örökítse, e hely a székely harczi diosóséget hirdesse 
mindenha. A gyergyói tanuló ifjúság  azon összegből, 
melyet a Petőfi  szoborra helyezendő koszorú javára 
közadakozásból gyűjtött a fennmaradt  35 frtot  e 
nemes czél előmozdítására fordította,  mely összeget 
Lázár Menybért képviselő ur kezéhez, ki e mozga-
lom élén áll, le is tette. Ugyan e czélra fényesen 
sikerült mulatságot rendezett Borszéken a fürdőkö-

j zönség, melynek 100 frt  jövedelme volt. Tehát re-
mélnünk lehet, hogy már a közel jövőben emlék 
fogja  diszitni a székely vitézség e színhelyét és 
nem fog  minket az utókor részéről szemrehányás 
érhetni, hogy a nemzeti és a speczialis székely ér-
dekeket elhanyagoltuk. 

— Székelyföld.  A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara tudatja, hogy az Erdélyrészi 
Kárpátegyesület nagy áldozatok árán dr. Hankó Vil-
mos „Székelyföld"  czimü munkáját a közönség ren-
delkezése alá bocsájtotta. Ez által oly feladat  meg-
oldására vállalkozott, melynek nyomában a székelyföld 
közgazdasági és közművelődési viszonyainak föllen-
dülése örvendetes javulása jár, Háromszék, Csik, 
Udvarhely és Marostorda megyék, a tulajdonképeni 
székelyföld,  hazánk kincses bányája oly ismertetőre 
talált dr. Hankó Vilmosban, bogy már maga az iró 
neve is bizalommal vezethet a mü meg vételére, 
egyúttal a kárpátegyesület anyagi támogatására. A 
díszes kiâllitoţt és illusztrált népBzerü természettu-
dományi munka ára fűzve  3 frt  50 kr, diszkötésben 
5 frt.  Midőn a kincsei meglepő természeti, szépaégi 
páratlan üdülő- és gyógyhelyei daozára kevésbé 
látogatott és pártolt székelyföld  és szorgalmas népe 
érdekében e müvet a hazafias  közönség szives figyel-
mébe ajánljuk, egyúttal tisztelettel kérjük szívesked-
jék a mü tömeges megvásárlása által hozzá járulni 
a Kárpátegyesület által kitűzött czél megvalósí-
tásához. 

— Tüzeset. Csik-Szeredában folyó  hó 2-án 
3—4 óra között a Berger Imre vendéglős által bé-
relt Száva Lukács-féle  ház udvarán lévő istállóban 
— valószínűleg — vigyázatlanság folytán  tüz ütvén 
ki, mielőtt azt helyhez kötni lehetett volna, neve-
zettnek egy istállója, szekérszíne, a Bzomszéd Ke-
resztes Józsefnek  csűre s abban volt takarmánya, 
valamint Tuma Mátyás hentesnek egy jégverembe 
helyezett füstölt  szalouna- és húskészlete a lángok 
martalékává vált. Szerencsére a meggyúlt épületek 
a mező felőli  oldalon voltak, merre a szél is irányt 
tartott, különben végzetes következményeket vont 
volna maga után az akkori nagy szárazságban. 

— Öngyilkosság. A csik-szentsimoni vasúti 
állomás közelében e hó 5-én este egy csik-szent-
györgyi fiatal  székely legény a sínekre feküdt  a 
nélkül, hogy valaki észrevette volua s az esti vonat 
keresztülmenvén rajta, fejét  teljesen ketté szelte. Az 
őr a borzasztóan oltorzult tetemet csak másnap reg-
gel kapta meg a sinek bejárása alkalmival. Az ön-
gyilkos kilétét még nem tudjuk. 

— Szándékos gyújtás. Ditrói Lukács 
gazda ember minden áron egy kis pénzre akart 
szert tenni. Egyéb jó gondolata nem támadt, 
mint az, hogy biztosítja épületeit s takarmányát, 
s az után felgyújtja.  De ha nála tüz üt ki, akkor 
leég az ó tőszomszédja Csibi is, a kit pedig job-
ban sajnált, mint a biztosító intézetet. Csibi 
szomszéd egy napon névtelen levelet kap, mely-
ben a jószivü ember barátja értésére adja, hogy 
neki épen ugy, mint Lukács Antalnak sok a ha-
ragosa, kik bosszúból egyiket vagy másikat ok-
vetlenül felfogják  gyújtani, a kár kikerülése vé-
gett tehát biztosítsa ő is vagyonát. E levél után 
egy kis idő múlva Lukács Antalnál csakugyan 
tüz ütött ki s a nyomozás során részint beisme-
rés, részint pedig bizonyítékok alapján nyilván-
valóvá lett, hogy ugy a névtelen levél, mint a 
gyújtás Lukács Antaltól származott. Az igazság-
szolgáltatás az ilyen spekulácziót nem ismeri el 
törvényesnek, azért tehát az atyafi  ellen megin-
dították a vizsgálatot. 

— Javasasszony. Ötvös Bori czigány-
asszony, ki magát Mogyoró községi illetőségűnek 
mondja, mint kártyavetó, jövendőmondó és a sze-
relmes szivek kuruzslója, messze földeket  bejár s 
miután a háromszéki menyecskéknél már jó hírnévre 
és bizonyítványokra tett szert, tudományával és bű-
vös mesterségével a gyergyó-szentmiklósi menyecs-
kékhez jött, kik épen oly kíváncsiak, mint a három-
székiek s kiknek szintén van szerelmes szivök. Azért 
a furfaugos  czigáuyasszonynak a menyecskenépnél 
itt is akadt néhány jó kliense még pedig nem is 
az alsó osztályból. Egy-egy szerencsét mondatott 
önmagának vagy eladó lányának, más menyecske 
meg kóborló urát akarta megtéríttetni, akadt olyan 
is, a ki egy-egy gavallért kuruzsáltatott a maga ré-
szére. Ez utóbbi már a magasabb tudományhoz tar-
tozváu, egy kis áldozatba került. Valamivel nagyobb 
honorárium és az asszonyi hajzatból 7, esetleg 9 
szál szép példány kellett, már a micsodás volt a 
gavallér. A honoráriummal jutalmat, a hajzati pél-
dányokkal pedig titoktartást akart a ravasz asszony 
biztosítani, a mi neki nagyjában sikerült ÍB, mert a 
czigányasszony megkapta az áldozatot; azt azonban 
a jövendő mutatja meg, hogy a kérdéses menyecskék 
is megkapják-e az áldozatot? 

— Iskolai megnyitás. A nagym. vallás-
és közoktatásügyi minisztérium által nyilvánossági 
joggal felruházott  Nasch i t z - f é l e  f e l s ő b b 
leány- és az ez-el kapcsolatos e l e m i i s k o l a 
az 1897/98. tanévben 49-dik é v f o l y a m á t 
n y i t j a meg. A tanári testületet 3 igazgatósági 
tag, 19 tanár, 4 nevelőnő és 2 zongora tanárnő ké-
pezik. Társalgási nyelvek : magyar, német, franciia. 
Az intézet az ország legmodernebb i n t e r n á t u -
s á t tartja fenn  : különálló kétemeletes Andrássy-
uti palotában, mintaszerűen berendesNre tanuló-, 
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maiiba-, társalgó-, raja-, torna-, játszó- és háló-ter-
mek állanak a növendékek rendelkezésére. Tanórák 
az elemi osztályokban: 0—l-ig, a felsőbb  osztályok-
ban : 8— l-ig. N ö v e n d é k e k s z e p t e m b e r 
20-á i g v é t e t n e k fel .  Az i g a z g a t ó s á g . 
Budapest, VI. Andrássy-ut 34. sz. 

— Véres boszu. Részeg Mihály (Móricz) 
caik-azentmiklósi lakos, ugy látszik nem nagyon res-
pektálja az illemnek a nőkkel szemben tanúsítandó 
gyöngédségről s udvariasságról szóló szabályt, mert 
a csendőrök jelentése szerint mult hó 20 én este 
7—8 között Bálint Lórinczné szül. Zöld Klárát egy 
fenyőfa  csappal ugy elverte, hogy most az asszony 
a balállal küzd. Eleinte tagadta Részeg tettét, de 
később beismerte, okul hozván fel,  hogy őt tolvaj-
nak szidta. A csendőrség tettest letartóztatta s a 
csíkszeredai fogházba  beszállította. 

— Lopás . Csik-Karczfalván  Kató József  korcs-
májában mulatott négy társával Balázs András dán-
falvi  lakos s ittas állapotában 7 darab tízessel s 3 
darab öt forintossal  telt tárczáját állítólag az asztalra 
letette, honnan az eltűnt. A csendőrség a nyomozást 
megejtette s a gyanú Balog Józsefre  irányult, ki 
azonban tagadja, bogy ő lopta volna el Balázs tár-
czáját. A megtartott motozás sem szolgáltatott 
eddigelé sebimi terhelő adatot ellene. 

S a e r l s e a z t ő l ü z e n e t e d . 
L. V. Tárczáj&ra még nem kerülhetett a sor az idő-

belileg elsőbbséggel bíró közlemények miatt. A lap küldését 
illető kívánalmait kiadónk teljesiti. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N A R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGY JAKAB MARTON. 

N T I L T T É » . * ) 
Alattirtak a főtisztelendő  papi kar szives figyel-

mébe ajánljuk C s o r b a J ó z s e f  csikszépvizi 
szabómestert, mint olyat, ki nemcsak a polgári ru-
bakészités terén fejt  ki elismerésre méltó tevékeny-
séget, de a reverenda és czimádák készítésével is 
teljes elismerést vívott ki, ugy technikailag helyes 
munkájával, mint szolid áraival, mit ezennel nyil-
vánosságra hozunk. 

Oláh Károly. 
Zsigmond  Gusztáv, 

rim. kath. lelkészek. 
*) E rovat alatt 

nem vállal a 
megjelentekért aemmi felelősséget 

Szert. 

3737. n „ 14 
4537, ^ 538 bsz. a. 11 
5127. hrsz. alatti 1 
5554. , „ U 
7992. „ „ 3 
8487, 8488, 8503, 
9071. hrsz. alatti 7 
16119. . „ 12 
81861. „ . 9 
22714. „ „ 4 
23176. . „ 7 

Sz. 1465—1897. tkvi. 
/ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Gyergyói 
Első Takarékpénztár végrehajtat ónan szárhegyi 
Kolcsár Ferencz végrehajtást szenvedő elleni 72 
frt  tőkekövetelés s jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék, (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő Szár-
hegy község határán fekvő  a szál hegyi I. Rész 
256 sz tjkvben foglalt  847, 848. hrsz. alatti 370 frt, 
2044. hrsz. alatti 18 frt.  3677. brsz. alatti 18 frt 

> 4533. „ „ 7 „ 
„ 4541—4543 hsz. a. 16 „ 
„ 5376. brsz. alatti 10 „ 
- 7018- „ n 8 „ 
„ 8164,8165 bsz. „ 5 „ 

8504. brsz. „ 50 n 
frt  13351. „ „ 68 „ 
- 1 6 4 6 ° - - n 9 , 
„ 22259,22066 hsz. a. 15 „ 
„ 22901. hrsz. alatti 16 „ 
„ 6075. hrsz. alatti 10 frt 

becsértékü, Kolcsár Ferencz, Kolcsár Albert, kisk. 
Kolcsár Juliánná, Tamás, István, Imre és János 
(Jánoséi) neveiken álló egész ingatlanokra az ár-
verést a fennebbi  becsértékekben ezennel megálla-
pított kikiáltási árb n elrendelte, és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi szeptember 
25-ik napján délelőtt 9 órakor Szárhegy község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alnl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10°/,-át, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ábau 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. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi márczins 

hó 27. napján. 
Köllő, 

kir. aţjbiri. 

Sz. 2560/97. kü. 

A csíkszeredai kir. törvényszéki és járásbirósági fogházakban  letartóztatottak teljes élelme-
zésének ngy a betegek részére orvosi rendelvénynyel kibocsátott élelmi szereknek 1898. évi január 
hó 1-tőí kezdődő egy -setleg bárom évre leendő biztosítása iránt, zárt ajánlati versenynyel egybekö-
tött á'lejtés hirdettetik. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a csíkszeredai kir. ügyészség területén levő kir. törvény-
széki és járásbirósági fogházakban  letartóztatott valamennyi vizsgálati és elitélt foglyot  azok kivéte-
lével, kiknek a kir. bíróság vagy kir. ügyészség a hazulról való élelmezést megengedte, továbbá az 
említett fogbázakbau  letartóztatott valamennyi rabot a megállapított étlap szerint aként élelmezni, 
hogy mindenik fogolynak,  illetve rabnak, fejenként  és naponként 35 ez antiliter leves és 36 centiliter 
főzelék  és 56 dekagramm kenyér jusson. 

A mennyiben a kir. főügyész  vagy fogházorvos  egyes letartóztatottak számára nagyobb ke-
nyéradag vagy szükség esetén nagyobb étadag kiszolgáltatását rendeli, ezt vállalkozó a letartóztatot-
tak összes létszámának 10°/0-a erejéig ingyen köteles kiszolgáltatni. 

A letartóztatottak összes létszámának 10°/0-át meghaladó pótadagokért arányos díjazás 
nyujtatik. 

Vállalkozó a fogház  területén kivül eső füztelepekre,  vagy más helyekre külön munkára kikül-
dött letartóztatottak az is ugyanazon egységi árak mellett tartozik élelmezni, mint a többi letartóztatottakat. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső pl. mezei munka teljesítése végett vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozónak e czimén semminemű kártérítésre igénye nem lehet. 

Minden vasárnap és csütörtökön, továbbá húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ün-
nepen, ő Felsége születése napján és Szent István király napján tartozik vállalkozó mindenik letar-
tóztatottnak a rendes élelmi szereken kivül még egy adag egészséges marhahnst is kiszolgáltatnil 
Mindenik adag marhahúsnak főtt.  állapotban, a csont és inak leszámításával 10-5 dekagrammot kel. 
nyomnia. 

Tartozik továbbá vállalkozó a betegek számára szükségelt és az ezek élelmezésére nézve 
külön megállapított étlapban elősorolt négy étkezési fokozathoz  képest orvosilag meghatározott kór-
házi ételeket nemkülönben az orvos rendelete folytán  netán szükséges tejet, teát, asztali bort, sört 
stb. szintén az orvos által meghatározandó mennyiségben pontosan kiszolgáltatni. 

A böjtre kötelezett raboknak azon napokon, melyeken böjtölnek, tejenként 112 dekagramm 
kenyér adandó. A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohasságtól vagy penésztől 
mentnek és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház  orvos által rendelt kórházi ételeket a 
napnak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért, ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünkösd hétfőjén,  a két karácsonyi 
ünue en, ő Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahns ada-
gokért és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret, valamint a 
betegek számára készítendő ételeket, az ügyészi, illetve orvosi rendelet, folytán  kiszolgáltatandó bort, 
sört, teát bizonyos meghatározandó dijat fizet  a vállalkozónak. A böjti napokon fejenkint  kiszolgál-
tatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön kiteendő és az külön dijaztatik. Az orrosi 
rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy fokozatú  étkekért és külön élelmi czikké-
kért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az igazságügyminiszterium számvevősége által 
a fogház  részére készített étkezési táblában a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva 
abból az árlejtésnél biztosítandó százalékos árleengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges tát, valamint a főző  edényeket is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főző  edények az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, ugy azonban, 
bogy a vállalkozó azoknak jó karban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könuyitése és a készletek kéz-
nél tartása tekintetébál a fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyek is, de 
oly megszorítással, hogy a kenyeret a fogházon  kivül tartozik süttetni. 

A főzés  körüli közreműködésre a vállalkozónak a kevésbé terhelt és jó viseletű elitélt letar-
tóztatottak közül néhány egyén naponkénti és fejenkénti  10 krajezár díjazás mellett, mint házi munkás 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a közelebbi 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. évi szeptember hó 27-én délelőtt 10 
órakor Csik-Szeredán a kir. ügyészségnél fog  megtartatni. 

Az ajánlatnak írásba foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel ellátva kell lennie. 
Külöuös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítása  az ajánlat elutasítását eredményezik. 
Az ajánlatban az étadagokra megajánlandó dij, úgyszintén a böjti kenyér adag ára is szá-

mokkal és betűkkel kiírandó; továbbá ugysnahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül pedig 
250 frt,  azai kétszázötven forint  készpénzben, vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint 
számitva, melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek kűllap-
jára e szavak „vállalkozási ajánlat a csik-szeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló fogházakban 
letartóztatottak élelmezése tárgyában" szembeötlőleg kiirandók, a vállalkozó vezeték és keresztnevével 
aláírva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határozott bitétele mellett, hogy a vállalkozó 
a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptember 
hó 27-én délelőtt 9 óráig a csik-szeredai kir. ügyészség vezetőjének kezéhez benyújtandók, mert a 
megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  ajánlatok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 
Csik Szeredán, 1897. év augusztus 13 án. 
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kir. alűgyész: 

I Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

T l t r á e r v a 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Osikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát k i s e b b 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 

1—? 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptolajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" szeptember 8-iki 36 ik számához. 
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Néhány szó a műtrágyázásról. 
Van egy kihasznált luczeraásom, felakarom 

töretni. Kalászos növényt kell hogy bele vessek. 
De hiába teszem, ha megnem trágyázom, mert 
habár a Luczernának levelei, gyökerei 5—6 éven 
keresztül annyi nitrogént gyűjtöttek össze és 
halmoztak fel,  hogy 2—3 évi termés nitrogén 
szükségletét is fedezik,  de hiányzik a talajból a 
phosphoraav, ezt visB/a kell adnom. Ha van mű-
trágyám, a feltörés  után behintem superphosphát-
tal s a nélkUl, hogy az értékes istállótrágyát 
elvesztegetném, meg van trágyázva a földem. 

2. A műtrágyák  azonnal hatnak  szem-
látomást  s igy a gyenge vetéseket  képesek 
vagyunk  fejlődésnek,  bokrosodásnak  indí-
tani nemcsak, de  azok érését  2—3 héttel 
előbbre  vinni. Hányszor történik meg, hogy a 
legszebb vetéseket is meggyéritik az ószi szelek, 
a nagy hófúvások,  a tavaszi álló viz, a takaró 
nélküli tél, az egerek stb. stb. Akármilyen jó 
erőben legyen is föld,  ritkán fogja  a vetés magát 
elő venni, mert a megtámadott gyökér szervek 
csak lassan tudják az istálló-trágya által a földbe 
bele tett tápanyagot magukba felvenni.  A mű-
trágyával ez másképen van. Ha látjuk, hogy a 
vetés gyér, erótelen, fejlődni  nem akar, ráhintjük 
egy csendes borús napon a műtrágyát, annak 
finom  por anyaga azonnal behat a megtámadott 
gyökér szálakhoz, az táplálékkal látja el magát, 
megerősödik, bokrosodni kezd, uj gyökér sarjak 
fejlődnek  rohamosan, ezek szét terjesztik nyúl-
ványaikat a földbe  s abból is tápot húznak ki s 
a satnya vetemény szemmel láthatólag hagyja 
el a többi vetéseket. A hol pedig műtrágyával 
való feliiltrágyázást  használnak, a mint a tapasz-
talat megmuatta, 2—3 héttel előbb érik meg a 
gabona. Minő előny ez a gazda emberre ha gabo-
nájának felét,  vagy '/,-át,  vagy akár csak '/«-ét 
is 2—3 héttel előbb arathatja, ha a szemképző-
dés be van fejezve  mielőtt a nyári forró  napok 
beállnak. 

3. A műtrágyáknál  a tápanyagok  tömö-
rítve  lévén, kis térimé és suly mellett  nagy 
értéket  képviselnek  és igy könnyen szállít-
hatok  bármilyen messze vidékre. 

Ezt az előnyt különösen nekünk hegyes 
vidéken lakóknak kell méltányolnunk, mert mikor 
egy 2 köblös föld  megtrágyázására 50—60 szekér 
istálló-trágyát kell kihordanunk s ugyan azt a 
földet  egy szekér terhet képező miitrágyával 
megtrágyázhatjuk, már csak munka megtakarítás-
ban is oly értéket nyerünk, a mi nagyon is 
számba veendő előny s főkép  nálunk, hol kaszá-
lóinknak *U része és szántóinknak fele  messze 
hátra a meredek hegyek tetején fekszenek,  a 
hová csak félteherrel  lehet nagy nehezen kijutni. 
Ezen okból ne n trágyáztuk idáig a területeket. 
A műtrágyákkal azoknak trágyázása is lehetővé 
válik s ha a terméseket ezen területeknél is 
megkétszerezni lehet, óriási értékemelkedést tu-
dunk biztosítani. 

Ezek azok az elónyök, melyeket a műtrá-
gyák a gazda embernek nyújtani képesek. Ezen 
előnyökkel szemben azonban némelyek és igen 
sokan a műtrágyának hátrányos oldalait is fel-
hozzák, mert szerintök ezen hátrányok sokkal sú-
lyosabbak, hogysem azokat alkalmazásuk elótt 
figyelembe  venni ne kellene, foglalkoznunk  ezen 
felhozott  hátrányokkal is. Felhozzák jelesen azt, 
hogy: 

1. A műtrágya  kizsarolja  a főidet  s 
később  azt teljesen terméketlenné  teszi. Ez 
az ellenvetés egyszerűen nem áll. Hiszen a mű-
trágyákkal nem teszünk egyebet, mint azt, hogy 
a növénynek megadjuk azt a táplálékot, a mi 
a földben  hiányzik. —Ezt a táplálékot maga a 
növény veszi fel,  az a földben  benne nem ma-
rad, ott romboló hatása nincs és igy ki nem 
zsarolja, ki nem zsarolhatja a főidet.  Hanem 
igenis soványabbá teszi a talajt másképen és 
közvetve. A műtrágyának hatása ugyan is nyo-
mban ható. A növény a műtrágyázás mellett két-
szeres erővel szemmel láthatólag nő, fejlődik, 
bokrosodik, erósebb gyöksarjai keletkeznek, a 
melyek jobban kiszívják a földből  mindazokat a 
táplálékokat, a melyekrenekünk szükségűnk van; 
mélyebben lehatnak és jobban szétterjeszkednek 
a földben,  mint a gyengébb növények erótelen 
gyökszálai s felveszik  azokat a tápanyagokat, a 
mit a gyengébb növény nem bír felvenni.  Ezzel az 
erős szervezettel felruházva  természetes, hogy 
a növény is fejlettebb  lesz, a mi nem eshetik 
másnak, mint a talajnak a rovására. Igen, de 
ezt a műtrágyák hátrányára irni nem lehet, mert 
hiszen ezsel is ugy vagyunk, mint a növendék 
marhák ápolásával és nevelésével. Ha jól tartjuk, 
fogy  a szénánk, de szemmel láthatólag nó a 
marha; ha pedig meghuzzuk a kostot, az igaz, 
hogy marad a széna, de megsugárodik, lesová-l 
nyodik és meg is tetvesedik az állat. — Nem 
az a czél egy gazda embernél is, hogy mozogni 
és vakaródzni lássa marháját, hanem az, hogy 
lássa szemlátomást nőni és fejlődni.  A gabonát 

azért veţjiik el, hogy 4—5 ka'ongya gabonát 
arassunk egy vékás földről,  a mely 3—4 véka 
szemet adjon. Noha ez a czél, akkor ne essünk 
kétségbe, ha egy-egy jó termés után a föld  kiso-
ványodik, hanem adjuk vissza trágyában azt, a 
mit a többlettel szemben elvettünk ő tőle.Ha erre 
nincs elegendő istálló-trágyánk, pótoljuk a szük-
ségletet, a hiányt, a műtrágyával. 

2. Felhozzák a műtrágyák hátrányára azt: 
hogy ha nem találjuk  el az elszórását.  alá-
szántását,nincs semmi hatása. mert vagy a 
szél viszi el, vagy az eső-  és hólé mossa le 
az altalajba,  a bol már semmit sem használ. 
Ezen kifogás  részben áll, mert tagadhatatlan, 
hogy ovatos kezelést igényel a műtrágya és némi 
gyakorlati ismeretet. Más trágya nem kell az 
agyagos, más a homokos talajnak; egyiket ősszel 
szórjuk el s alá szántjuk, a másikat tavaszszal 
vetjük el és csak alá boronáljuk, mig a harma-
dikat csak a kikelt vetésre hintjük. Ez mind kü-
lönböző eljárás, de hát ez semmi nehézséggel 
nem jár, mert részletesen meg van jelölve min-
den leirásban.hogy mikor milyen trágyát és me-
lyik földre  hintsünk és hogyan, s a ki ezt az 
utasítást betartja, egy vagy két ízben, az nem 
fog  soha megcsalatkozni. A gyakorlat az élet 
mestere, s a ki csak azzal foglalkozik  a mivel 
az ősök foglalkoztak  és idegenkedik minden uj 
dologtól, az azt fogja  látni rövid időn, hogy erő-
sen elmaradott a világtól és el a környezetétől 
és tönkre megy. A ki pedig szeret látni, hallani 
s a mit látott és hallott, a fölött  gondolkodik is 
és igyekszik maga is utánna csinálni, a mit 
egyik-másik szomszédjánál jónak és czélszerünek 
látott, az tudni fog  magán segíteni s nem akad 
meg. Papjainknak, tanítóinknak és módosabb em-
bereinknek kell elől menni, hogy a mi jó van a 
műtrágyázásban, azt saját szemeivel az ő ke-
zükben lássa a szegényebb osztály, ki és megpró-
bálva. 

Ezekben elmondottuk általánosságban a 
műtrágyázás előnyeit és hátrányait, lássuk már 
most a 

Műtrágyák külőmböző nemeit. 
Itt vannak első sorban a Légeny trágyák. 

A légenyt a talaj az esővel, hólével és az istálló 
trágyával kppja. Kapja és veszi továbbá a levegő-
ből a légenygyüjtó növényekkel a lóhere, luczerna, 
bükköny stöbbivel, a melyek leveleikkel a leve-
gőből több légenyt vesznek fel,  mint a mennyire 
szükségük van s ezen fölösleges  mennyiséget 
gyökeik utján átadják az anyaföldnek,  a mely azt 
megőrzi. Innen van az, hogy a frissen  feltört 
lóherés és luczernás trágya nélkül is megtermi 
a kalászos növényt, a melynek főtápláléka  a 
légeny. 

Az eső és hólével kisebb-nagyobb meny-
nyiségü nitrogen jut a talajba, de ez nem ele-
gendő a termés biztosítására. A hiányt csak 
istáló trágyával tudjuk pótolni, a mely túlnyo-
móan nitrogént, légenyt tartalmaz. Igen, de ez 
a légeny mennyiség csak az első termésre elég, 
a második termésnél már meglátszik a légeny 
hiány, mig a harmadik és negyedik termésnél 
csak teng a növény. Ezt a második és harmadik 
termésnéli légeny hiányt csak a légeny tartalmú 
műtrágyákkal tudjuk pótolni vagyis: 

1. Állati hulladékokkal, bőr, vér, szaru. 
2. Chilisalétrommal. 
3. Kénsavas ammoniokkal. 
A mi az állati hulladékokat illeti, azok 

minket kevéssé érdekelnek, mivel igen kis meny-
nyiségben fordulnak  elő s legfeljebb  nagy városok 
közelében lehetne azokat alkalmazni. A ini vi-
déken összegyűl, az a szemétdombra kerül s mint 
istálló trágya ugy értékesül. 

Chilisalétrom.  Ez egyik legjelentékenyebb 
trágyanem, fehér  vagy szürkés, néha sárgás szí-
nű só. Dél-Amerikából kerül hozzánk, a hol 5—10 
méter vastag rétegekben fordul  elő s ugy bá-
nyászszák, mint nálunk a porczellán földet.  A 
nyers földet  gőzzel megolvasztják, a salétrom 
iszap alakjában leülepszik s igy kisebb-nagyobb 
darabokban hajóra kerül s ugy szállítják mi hoz-
zánk, a hol a műtrágya gyárakban megórlik s 
így kerül a kereskedelembe, mint műtrágya. A 
nedves levegőn vizet szi magában, megcsomoká-
sodik s azért száraz helyen tartandó, mivel az 
összeálló kisebb nagyobb csomók kézzel szétmor-
zsolhatok ugyan könnyű szerrel, de azért mégis 
darabos marad s nem lehet olyan egyenletesen 
szétszórni, mint a száraz helyen tartott liszt 
finomságot. 

A Chilisalétrom könnyen oldódik. Elég egy 
jó harmat s már az is a növények gyökeréhez 
képes vinni a tápot és mert könnyen lemoaatik 
az altalajba soha sem kell azt alászántani. 

A Chilisalétrom mindig a felszínre  hintendő 
és pedig minden boraálás nélkül, csak akkor, 
mikor a növény már kibujt. Hatása csak azonban 
akkor érvényesül teljes erejeben, ha nedves az 
időjárás. 

Homokos könnyű talajra, úgyszintén álla-
ndóan vizes talajra a chilisalétrom nem való. 

A növények közül különösen a zab és árpa 

azok, melyek a chilisalétrommal való trágyázást 
kiválólag meghálálják. A búzánál szintén jótékony 
hatással van; a rozsnál kevésbé. 

Chilisalétrommal trágyázandók a gyümölcs-
fák,  burgonya és czukorrépa is. 

A chilisalétromnak azonban csak ugy van 
hatása, ha más trágyanemeket s különösen fos-
forsavat  superfosfótot  is adunk a földnek  s azért 
a chilisalétrom magára nem is alkalmaztatik, ha-
nem igen mint fejtrágya  a kikelt vetésre. 

A mennyiséget illetőleg a chilisalétromból 
kell egy vékás földre  tí—10 kilogramm, a minek 
ára 1 frt  40 krtól 1 frt  70 kr között változik. 
Ennek a mennyiségnek felét  ósz^zel a vetés ki-
kelte után, a másik felét  tavaszszal a föld  fa-
gyának feljötte  után 1—2 héttel egy borús csen-
des időben hintjük el az őszi vetéseknél. Ha pe-
dig a tavasziakat akarjuk vele trágyázni a fenti 
mennyiséget kétfelé  osztjuk; felét  a vetés ki-
kelte után, a másik felét  pedig azután 1 - 2 hét 
múlva hintjük rá ugy és akkor azonban, mikor a 
göröngyök még eltakarva nincsenek a vetés által, 
mivel ellen esetben azt a növény levelei fel-
fogják. 

A gyümölcsfáknál  1—2 évesek 1 tyukto-
jásuyi, :i—4 évesek 2 tyuktojásnyi, 5—6 évesek 
3—4 tyuktojásnyi mennyiséget kapnak s igy fen-
tebb. 

Burgonyánál minden fészek  első kapálásnál 
fél  és a második kapálásnál szintén féltyuktojás-
nyi mennyiséget kapnak és pedig ugy, hogy a 
kapálás után a burgonya tövére hintetik és rá 
nagyon kevés föld  huzatik. 

Czukorrépánál ugyan ez a mód alkalmaz-
tatik, a mennyiség pedig csak fele,  mint a bur-
gonyánál. 

A kénsavas  ammóniák,  a melyet a vilá-
gító gáz és koksz gyáraknál mint mellékterményt 
nyernek, szintén légeny trágya s ugyanazon nö-
vényi tápanyagot tartalmazza, mint a chilisalét-
rom. Szine fehér  s csak ritkán sárgás. A talaj-
bannehezebben oldodik, mint a chilisalétrom, az 
eső és hólé nehezebben mossa le az altalajba, 
mint amazt s azért olyan földekre  szórjuk, a 
melyeknek talaja gyér, homokos, vagy olyanokra, 
melyek humnuszban gazdagok, mint a kerti földek, 
törökbuza és más jó eróben levó, könnyen el-
omló földek. 

Vetése a forgatásnál  történik az őszieknél, 
a tavasziaknál pedig már az őszön elhintendő 
és aláfcrgatandó. 

Egy vékás földre  ebből is 8—10 kilogramm 
kell; ára 1 frt  60 krtól 1 frt  90 kr között vál-
tozik. 

Hatása szintén ennek is csak ugy észlel-
hető, ha fosforsavas  trágyanemekkel együtt al-
kalmaztatik. 

Az egyes gabonanemüek közül alkalmaztatik 
zabra, árpára, búzára. A kapásnövényeknél azon-
ban nehezen alkalmazható, ha csak nem humus 
gazdag a talaj, mivel nehezen oldható lévén, a 
3—4 hónapi fejlődési  idő rövid arra, hogy a nö-
vény magához vegye és felszívja  a légeny tarta-
lom összmennyiségét. 

A fosforsavas  trágyák. 
Az összes műtrágyák között a fosforsavas 

trágyák viszik a főszerepet  s minket gazdálkodó 
embereket ezen trágyafélék  érdekelhetnek leg-
iukább. A kalászosoknál s főként  a zab és árpá-
nál a szár- és szemképzódést legfóként  a fos-
forsav  idézi elő; a burgonya, a czukorrépa s ál-
talában minden gumós növény csak ott tenyészik 
és fejlődik,  a hol gyökere elegendő mennyiségben 
kapja a fosforsavat  a talajban; a nitrogén gyüjtó 
növényeknek milyen a luczerna, lóhere, bük-
köny, a réti és erdei füvek,  a borsó fötápláléku-
kat a fosforsav  képezi s mert ezen növények a 
fejlődésükre  szükséges másik alkatrészt gyökér-
zetükkel a talajból, leveleikkel pedig a levegőből, 
a harmatokból bőven megtudják szerezni a nél-
kül, hogy ezt trágyázás által rendelkezésükre kel-
lene adjuk, ezen növényeknél csak a fosforsavval 
való trágyázással tudunk számot tevő eredményt 
biztosítani és igy a műtrágyázás eredményeit kü-
lönösen ezen növényeknél láthatjuk feltűnően. 

A fosforsavas  trágyákkal való trágyázás 
eredménye azonban nemcsak abban nyilvánul, 
hogy ez által a termés mennyisége növekedik, 
hanem nyilvánul főként  abban, hogy maga a 
termés minősége is értékesebbé, tápanyag dú-
sabbá válik. A czukorrépában több lesz a czukor 
tartalom, a burgonyában (pityókában) a kemé-
nyítő tartalom, a széna és szalmában a protein, 
a mi az állati táplálékoknál elsó rendű megki-
vántatósiig. Az állat jobban tejel, jobban hizik, 
csont szervezete jobban fejlődik  és erósebb lesz 
az ekként termelt tápanyagokkal való takarmá-
nyozásnál, a szemtermelés súlyosabbá válik, pi-
aczképesebb lesz, már pedig minden gazda em-
bernek az a fótörekvése,  hogy kisebb adagokkal 
rövidebb idő alatt minél nagyobb eredményt biz-
tosítson a marha tartásnál és nevelésnél és hogy 
emelje piaczra vitt gabonájának súlyát, a melyet 
a vevő nem literben, hanem kilogrammokban 
fizet. 

(Folyt, löv.) 
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Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezen-

nel közhírré teszi, hogy a székely vasutak 
czéljaíra Csik-Szeredaí város határában ki-
sajátított ingatlanok kártalanítása iránti 
ügyben a kir. ítélő táblának folyó  évi ju-
lius 2-án 1245 —1897. psz. végzése folytán 
ujabb tárgyalási határnapul folyó  évi 
szeptember hó 17-ik napjának d. e. 
9 Óráját a kir. törvényszékhez azon hoz-
hozzáadással tözte ki, hogy akkorra kisajá-
tító nevében Dr Bartscs Gusztáv jogképvi-
selőt, a távollevők és ismeretlen tartózko-
dásnak, úgyszintén az elhaltak hagyatékai 
részére gondnokul kinevezett Dr. Csiky Jó-
zsef  csíkszeredai ügyvédet, illetve azoknak 
törvényes képviselőit egyenkint külön meg-
idézte. 

A csíkszeredai kir. törvényszék üléséből : 

Csik-Szereda, 1897. julius 20-án. 
Gyárfás,  k. 

2—3 Csipkés, s. k. 

Sz. 283/1897. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldeti végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csik-szentmártoni kir. törvényszék 
1897, évi 618. polg. számú végzése következtében 
dr. Molnár László ügyvéd által képviselt Alcsiki 
bank-részvénytársaság javára csiktusnádi Korodi 
Bálint. Ferencz József  és kozmási Herink Leo 
ellen 457 frt  s jár. erejéig foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1305 frt  80 krra be-
csült lovak, szarvasmarhák, kocsik, széna, gabona, 
sertések, gazdasági szekerek, h&mszer stliből álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróságnak 1126—1897. sz. végzés folytán  457 
frt  tőkekövetelés, ennek 1896 évi julius hó 7 nap-
jától járó 6°/, kamatai és ediiig összesen 45 frt 
40 krban bíróilag már megáll .pitott kőltségok ere-
jéig Csík-Tusnádon s folyiatf  :ag Cs.-Kozmáson le-
endő eszközlésére 1897-ik évi szeptember hó 13-ik 
napjának délelőtti 9 óraja határidőül kitü/.etik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés 
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 160. §-a értelmébeu 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alól is eladatni fognak. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. augusztus 
hó 30-ik napján. 

Gondos István, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 157—1897. 

Hirdetmény. 
A Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező pojánai fürészes,  alioz tartozó birtokok, 
S azon jog, hogy a muncsel pataki erdőség-
ből a lábán köbméter után 1 frt  20 kr. 
tőár mellett évenkint 4000 darab 5 méter 
hosszú fűrész  rönkő előállithatására szüksé-
ges fenyőtörzs  kiliasználtathassék 1897. ok-
tóber 1-től 1901. szeptember végéig 
teijedő 4 évre, évi 2000 frt  haszonbéri 
összeg, mint kikiáltási ár mellett az 1897 . 
évi szeptember 19-én d. u. 2 órakor 
Tölgyesben a kezelőhivatal irodájában meg-
kezdődő nyílt szóbeli s zárt írásbeli árveré-
sen haszonbérbe adatnak. 

Bánatpénz 1500 frt  készpénz. 
Közelebbi feltételek  tölgyesben a kezelő 

hivatal irodájában, hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Gyergyó-Szeiítmiklós, 1897. szeptember 
1-én. 
Csikvármegye havasi javainak igaz-

gatósága. 
Lázár Menyhért, 

1—2 igaigató. 

Sz. 2460—97. kü. 

A csíkszeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai kir. törvényszéki" fogházban 
letartóztatottak élelmezésének, ugy a betegek számára orvosi rendelvénnyel kWzabottélehnl szerek-
nek 1898. évi január 1 iöl kezdve egy esetleg 3 évi tartamra leendő biztosítása' iránt zárt ajánlati1 

versenynyel egybekötött árlejtést hirdetek. 
Az élelmezési vállalkozó köteles a házi élelmezést nélkülöző' valamennyi egesség*® a fogháf-

ban levő. valamint a fogház  területén kivül eső tüztelepekre vagy más hel>ekre kfttső  munkárak+-
küldött letartóztatottak, azoknak kivételével, kiknek a hazulról való élelmezés megengedtetett, étlap!-
szerint 10 főre  előirt s a létszámhoz képest fejenkfút  kiszámított élelmi czikkefckel  afcéptita  ellátni, beW 
a kenyér kivételével nyers állapotban szállított élélml czikkekből, főtt  állápótban' mindetrik letartóztat 
tottnak fejenként  és naponként 35 czentilitér leves és 35 czentiliter főzelék,  minden vasárnapi éer csü-
törtökön, húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ünnepen, ő Felsége születésé' napján és' 
Szent István király napján pedig ezen felfii  fejenkint  10*5 dekagramm csont, in és zsirmeníe» marban 
hus és mindennap 56 dekagramm kenyér jusson. 

Köteles továbbá vállalkozó a beteg letartóztatottak részére külön étlap alapján á létszámhoz 
képest fejenként  kiszámított hust, ételt és az orvos által az étrenden felül  rendelt más' ételeket és 
italokat nyers állapotban a kenyeret és zsemlyét pedig sült állapotban a fogházban  szállítani és aképéta 
elkészíteni, hogy az étlapban előirt főtt  s illetve sült mennyiség azokból kikerüljön. 

A böjtre kötelezett letartóztatottaknak azon napokon midőn böjtölnek, köteles vállalkozó fe-
jenként 112 dekagramm kenyeret sült állapotban kiszolgáltatni. 

A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohosságtól vagy penésztől mentnek 
és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház-orvos  által rendelt kórházi ételeket a nap-
nak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindenezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
ét adagok ért ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ün-
nepen, ő Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahús adagottat 
és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret bizonyos napi átalány 
dijt fizet  a vállalkozónak. 

A böjti napokon fejenként  kiszolgáltatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön 
kiteendő és az külön dijaztatik. Az orvosi rendelés folytán  a betegek számárá kiszolgáltatandó négy 
fokozaln  étkekért és külön élelmi czikkekért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely aá 
Igazságügyminiszterium Számvevő-ége által a fogház  részére készített étkezési táblában és piaczi ár-
jegyzékben a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva abból az árlejtésnél biztosítandó 
százalékos árleengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges fát,  valamint a főzőedényeket  is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főzőedények  az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, ugy azonban, 
hogy a vállalkozó azoknak jó ka>ban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és készletek kéznél 
tartása tekintetéből fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyéi is, de oly' 
megszorítással, hogy a kenyeret a fogházon  kivül tartozik süttetni. 

A főzéskörüli  közreműködésre a vállalkozónak a kevesbé terhelt és jó viseíetfl  éfitétt  letar-
tóztattak közül nebány egyén naponkénti és fejenkinti  10 krajczár díjazás fneílett  mfnt  házi úinnfeáfe 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

' Ha a vállalkozási idő tartam alatt a fogház  máshová helyeztetik, köteles vállalkozó ebbe 
belenyugodni s az élelmezést olt is ugyanazon feltételek  alatt teljesíteni. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső, pl. mezéi mubka teljesítése végett, vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozó e czimén semmi kártérítést nem igényéibet. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a közelebbi 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

£ hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. szeptember hó 27-én délután 3 Órakor 
fog  a kir. ügyészségnél megtartatni. 

Az ajánlatnak Írásban foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel állatva kell lesnie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítására  az ajánlat elutasítását eredm nyezik. 

Az ajánlatban megajánladó napi átalánydíj, ugy szintén a böjti kenyéradag ára is számokkal 
és hetükkel kiírandó, továbbá ugyanahoz erkölcsi és VHgyoni bizonyítvány, bánatpénzül |iedig 250 frt 
azaz kétszázotveu forint  készpénzben vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint számítva 
melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek kűllap-
jára e szavak „vállalkozási ajánlat a csíkszeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai 
kir. törvényszéki fogházban  letartóztatottak élelmezése tárgyában" — szembeötlőig kiirandók a vál-
lalkozó vezeték- és keresztnevével aláírva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határo-
zott kitétele mellett, bogy a vállalkozó a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát 
mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptember 27-én délelőtt 9 óráig a csíkszeredai kir. ügyész-
ség vezetőjének kezéhez benyújtandók, mert a megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  aján-
latok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 
Csík-Szeredán, 1897. évi augusztus 13-án' 

« r r r n c t o , 
kir. alűgyész. 

X 
X 
X X X X X X X X X X X X 

Vákár F i v é r e k borkereskedése 
Gyergyó-Szent-Miklóson. 

X 
• A A .•. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . * . • • < > * « < > 

3 
X X X $ 
X 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudomásáig 
hozni, miszerint sikerült az általános jó hírnévnek örvendő 

Nagys. ÖZY, Pálffy  Ferenczné urnő 
Küköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinczéjéből több fajta 
borokat megvásárolni 

Ennél fogva  tehát azon szerencsés heíyzétben vágyunk, hojfy 
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vágyunk Jó &s£tidi 
borokat 66 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó pecsenye 
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen finom  faj  borokat 
BO krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban lite-
renként 6 krral drágább. 

Szíves megrendeléseket a legrtagyobb készséggel eszfcbzölte 
maradunk, kiváló tisztelettel 

Vákár Fivérek. 
' X 
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Sz. 4481 — 1897. 
polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezen-

nel közhírré teszi, hogy a székely vasutak 
czéljaira Csik-Szeredaí város határában ki-
sajátított ingatlanok kártalanítása iránti 
ügyben a kir. ítélő táblának folyó  évi ju-
lius 2-án 1245 — 1897. psz. végzése folytán 
ujabb tárgyalási határnapul folyó  évi 
szeptember hó 17-ik napjának d. e. 
9 Óráját a kir. törvényszékhez azon hoz-
hozzáadással tözte ki, hogy akkorra kisajá-
tító nevében Dr Bartscs Gusztáv jogképvi-
selőt, a távollevők és ismeretlen tartózko-
dásnak, úgyszintén az elhaltak hagyatékai 
részére gondnokul kinevezett Dr. Csiky Jó-
zsef  csíkszeredai ügyvédet, illetve azoknak 
törvényes képviselőit egyenkint külön meg-
idézte. 

A csíkszeredai kir. törvényszék üléséből: 

Csik-Szereda, 1897. julius 20-án. 
Gyárfás,  a. k. 

2-3 Csipkés, s. k. 

Sz. 283/1897. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alúlirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csik-szentmártoni kir. törvényszék 
1897. évi 618. polg. számú végzése következtében 
dr. Molnár László ügyvéd által képviselt Alcsiki 
bank-részvénytársaság javára csiktusnádi Koiodi 
Bálint. Ferencz József  és kozmási Berink Leo 
ellen 457 frt  s jár. erejéig foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1305 frt  80 krra be-
csült lovak, szarvasmarhák, kocsik, széna, gabona, 
sertések, gazdasági szekerek, hamszer stbből álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróságnak 1126—1897. sz. végzés folytán  457 
frt  tökekövetelés, ennek 1896. évi julius hó 7 nap-
jától járó 6% kamatai és eddig összesen 45 frt 
40 krban bíróilag már megállapított költségok ere-
jéig Csik-Tusnádon s folytatólag  C*.-Kozmáson le-
endő eszközlésére 1897-ik évi szeptember hó 13-ik 
napjának délelőtti 9 óraja határidőül kítüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzés 
sel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 160. §-a értelmébeu 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alól is eladatni fognak. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. augusztus 
hó 30-ik napján. 

Oondos István, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 2460—97. kü. 

A csíkszeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt &lió csíkszeredai kir. törvényszéki fogházban 
letartóztatottak élelmezésének, ugy a betegek számára orvosi rendelvénnyel któzabott éleltnl szerek-
nek 1898. évi január 1 tői kezdve egy esetleg 3 évi tartamra leendő biztosítása iránt zárt ajánlati' 
versenynyel egybekötött árlejtést hirdetek. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a házi élelmezést nélkülöző' valamennyi egészséges * fogházá-
ban levő. valamint a fogház  területén kivül esö lüztelepekre vagy más helyekre külső mnnkárirírt-
küldött letartóztatottak, azoknak kivételével, kiknek a hazulról való élelmezés megengedtetett, étlap' 

'szerint 10 főre  előirt sa létszámhoz képest fejehktüt  kiszámított élelmi czikkefckel  aképeti ellátni, hoRţ' 
a kenyér kivételével nyers állapotban szállított élélmí czikkekhől, főtt  állápótban' mindenik letartóztat 
tottnak fejenként  és naponként 35 czentiliter leves és 35 czentiliter főzelék,  minden vasárnapi és- csü-
törtökön, húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ünnepen, ő Felsége szülét étié napján és' 
Szent István király napján pedig ezen felül  fejenkint  10*5 dekagramm csont, in és zsírmentes marha-
hús és mindennap 56 dekagramm kenyér jusson. 

Köteles továbbá vállalkozó a beteg letartóztatottak részére külön étlap alapján a létszámhoz 
képest fejenként  kiszámított hust, ételt és az orvos által az étrenden felül  rendelt más ételeket és 
italokat nyers állapotban a kenyeret és zsemlyét pedig sült állapotban a fogházban  szállitáni és aképán 
elkészíteni, hogy az étlapban előirt főtt  s illetve sült mennyiség azokból kikerüljön. 

A böjtre kötelezett letartóztatottaknak azon napokon midőn böjtölnek, köteles vállalkozó fe-
jenként 112 dekagramm kenyeret sült állapotban kiszolgáltatni. 

A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohosságtól vagy penésztől mentnek 
és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház-orvos  által rendelt kórházi éíeléket a nap-
nak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindenezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ün-
nepen, ö Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahús adagokat 
és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret bizonyos napi átalány 
dijt fizet  a vállalkozónak. 

A böjti napokon fejenként  kiszolgáltatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön 
kiteendö és az külön dijaztatik. Az orvosi rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy 
fokozatú  étkekért és külön élelmi czikkekért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az 
Igazságügyminiszterium Számvevősége által a fogház  részére készített étkezési táblában és piaczi ár-
jegyzékben a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva abból az árlejtésnél biztosítandó 
százalékos árleengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges fát,  valamint a főzőedényeket  is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főzőedények  az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, ugy azonban, 
hogy a vállalkozó azoknak jó kai ban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnté 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és készletek kéznél 
tartása tekintetéből fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyét is, de oly 
megszorítással, hogy a kenyeret a fogházén  kívül tártozik süttetni. 

A főzéskörüli  közreműködésre a vállalkozónak a kevesbé terhelt és jó videíetÜ étit élt letar-
tóztattak közül néhány egyén naponkénti és fejenkinti  10 krajczár díjazás mellett tbiirt házi áiunkáS 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Ha a vállalkozási idő tartam alatt a fogház  máshová helyeztetik, köteles vállalkoüő ebhe 
belenyugodni s az élelmezést olt is ugyanazon feltételek  alatt teljesíteni. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső, pl. mezéi mnoka teljesítése végett, vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozó e czimeu semmi kártérítést nem igényéibét. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a M&lebtti 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. szeptember hó 87-én délután 3 Órakor 
fog  a kir. ügyészségnél megtartatni. 

Az ajánlatnak Írásban foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel állatva kell lennie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítására  az ajánlat elutasítását eredm nyezik. 

Az ajánlatban megajánladó napi átalánydíj, ugy szintén a böjti kenyéradag ára Is számokkal 
és betűkkel kiírandó, továbbá ugyanahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül jiedig 250 ftt 
azaz kétszázötven forint  készpénzben vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint számítva 
melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek kűllap-
jára e szavak „vállalkozási ajánlat a csíkszeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai 
kir. törvényszéki fogházban  letartóztatottak élelmezése tárgyában" — szembeötlőleg kiirandók a vál-
lalkozó vezeték- és keresztnevével aláírva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határo-
zott kitétele mellett, bogy a vállalkozó a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát 
mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptember 27-én délelőtt 9 óráig a csíkszeredai kir. ügyész-
ség vezetőjének kezéhez benyújtandók, mert a megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  aján-
latok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 

Sz. 157—1897. 

Hirdetmény. 
A Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező pojánai fürészes,  alioz tartozó birtokok, 
S azon jog, hogy a muncsel pataki erdőség-
ből a lábán köbméter után 1 frt  20 kr. 
tőár mellett évenkint 4000 darab 5 uiéter 
hosszú fűrész  rönkő előállithatására szüksé-
ges fenyőtörzs  kihasználtathassak 1897. ok-
tóber 1-től 1901. szeptember végéig 
terjedő 4 évre, évi 2000 frt  haszonbéri 
összeg, mint kikiáltási ár mellett az 1 8 9 7 . 
évi szeptember 19-én d. u. 2 órakor 
Tölgyesben a kezelőhivatal irodájában meg-
kezdődő nyílt szóbeli s zárt írásbeli árveré-
sen haszonbérbe adatnak. 

Bánatpénz 1500 frt  készpénz. 
Közelebbi feltételek  tölgyesben a kezelő 

hivatal irodájában, hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1897. szeptember 
1-én. 
Csikvármegye havasi javainak igaz-

gatósága. 
Lázár Menyhért, 

1 — 2 igazgató. 

Csik-Szeredán, 1897. évi augusztus 13-án-
W I T T I C Ö . 

kir. alügyész. 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A V A A V VTV«> 

Vákár F ivérek borkereskedése 
Gyergyó-Szent-Miklóson. 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudótn&sái'a 
hozni, miszerint sikerült az általános jó hirnévnek örvendő 

Nagys. ÖZY. Pálffy  Ferenczné urnii 
Küköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinezéjéból több fajta 
borokat megvásárolni. 

Ennél fogva  tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk j ó BÜSZtMi 
borokat 56 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó péosénye 
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen finom  faj  borokat 
50 krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban lite-
renként 6 krral drágább. 

Szíves megrendeléseket a legriagyobb késséggel tezfcb&l+e 
maradunk, kiváló tisztelettel 

Vákár Fivérek. í - ? 
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