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OSIEI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
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Előfizetési  ár: 
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Bélyegdijért külön minden 
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Nyüt tór i osikkek 

soronként 20 krért közöl-
tetnek. 
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Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

JÓZSEF. Egyes lap ára 10 kr. 

Károlyi István gr. beszédéről 
A T. M. K. E. közgyűlésén annak el-

nöke gr. Károlyi Iatv&n nagy beszédet mon-
dott, uiely már az egész napi sajtóban is-
meretes ; minden párt foglalkozott  vele s 
mindenki elmondta a maga nézetét arról. 

Legkülönösebben viselkedett a „Pesti 
Hírlap" a szabadkőművesek és kozmopolita 
polgártársaink e nagy nevii organuma. Ist-
ván gr. czim alatt, a mely guny akar lenni, 
keményen korholja Károlyi István grófot  s 
Ugyanakkor egy tárc/.át is megereszt, a 
mely azzal gúnyolja Károlyit, hogy a kor-
mánnyal akarja a magyar művészetet, ma-
gyar építészetet stb. kifejleszteni.  Szóval 
minden irányban visszaverni igyekszik, a 
hol csak azon eszme domborodik ki, hogy 
a kormánynak, a magyar nemzet belső, 
igazán nemzeti és ősi tulajdonainak kifej-
lesztését kötelességeként emliti a beszéd. 

Sehol a világon a Károlyi beszédje oly 
könnyen meg nem érthető, mint Csikme-
gyében. Tiszta, hamisittatlan magyar nép, 
duzzadó benső erőkkel telt nép, magas am-
biczióju, végtelen módon szabad nép, min-
den talajdonnak birtokában, a mi a kultura 
alapja. Szeret tanulni, szeret dolgozni, sze-
ret, nagyon szeret előre haladni s ha caak 
kicsit megérti, hogy mi a nemzeti czél, ab-
ban a pillanatban szolgálatba áll. 

Irtóztató erőfeszítéssel  nem csak nem 
esik vissza, de halad is előre, habár lassan. 
S itt idézem Károlyit, miként használta fel 
a kormány óriási hatalmát, hogy e népért 
valamit tegyen. Minden csiki ember tudja: 
semmikép. 

Épen ez évben 30 esztendeje, hogy 
megtörtént a kiegyezés és épen ez évben, 
tehát 30 évvel az alkotmány visszaállítása 
után jött be a vasút Csikmegyébe. Épen 
ez évben, 30 évvel a népoktatási törvény 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ü fürdőn. 

— Novella. Irta: Vértea Lajos. — 
(Vége.) 

IV. 
Tehát Olga volt meg bizra, hogy a szülőknek 

feltárja  a valót, a mi nem kis meglepetést okozott. 
Irma hajthatatlan maradt s kijelentette szülői előtt 
is, bogy lemond a házasságról; a valódi okot azon-
ban mélyen titkolta. 

A mi Eduárdot illeti, ő lévén ezen esemé-
nyek felidézője,  a látszatnak teljesen eleget tett 
s elhatározta, hogy másnap elutazik. 

Mindezek tehát gyorsan s a természetesség 
Ivple alatt történtek s igy senki se kereste a va-
lót ott, a hol volt. Még az se keltett feltanést, 
hogy Eduárd elutazása előtt Olgával a kertben 
taJálkozolt 

Noha Olgának gyors gyógyulása mindenkit 
csodálkozásra indított, de senki se tudta valódi 
okát. Kornélia nónje szentül meg volt győződve, 
hogy az ö orvosságainak eredménye. 

A huszárkapitány pedig ugyancsak hévvel 
folytatta  az ostromot ngy, bogy Irma tűrhetetlen-
nek találta a helyzetet s rábírta szüleit a fürdő-
nek elhagyására. 

Várkftvyék  a kies B*-et állandó lakóhelyül 
választották, őket tehát a fürdői  vándorlás nem 
zavarta meg. 

fiat  hét múlva Eduárd újra Várkővyáknél 
termett. 

Olgát Eduárd eljegyezte. S mialatt Várkö-
vyéknél a boldogság egy uj életet fejlesztett,  az-
alatt Irma szüleivel egyik városból a másikba uta-
zott. Irma nem csalódott előérzetében. Szenvednie 

megalkotása után esik meg, hogy egy pol-
gári iskolát nagy nehezen átvesz az állam. 
Ennyi, a mi történt. Ez, a mit a kormány 
a csiki székelység támogatása végett megtett. 

Ott van Borszék, világhirü vizével, de 
ezerszerte nagyobbértékü gyönyörű fürdő-
jével, hivatva van Európát csalogatni oda, 
mert a természet az Alpeseket sem látta el 
gazdagabban bájjal, kelleinmel, mint e vi-
déket. A kormány a székelység eme főjö-
vedelmi forrását  semmivel sem támogatta 
soha, soha. Hasonlóképen áll Tusnád. 

Az iskolákról szólni sem kivánok, de 
ott van a mezőgazdaság. A megye igenis 
költött sokat, nagyon «okát, hogy a népet 
helyes gazdálkodási szokásokra, mondjuk 
elvekre vezesse ; nemesíteni igyekezett a faj-
állatokat. jó növénymagvakat hozutt be, a 
tej, sajt iparral kísérletezett, de oly izolált 
helyzetben, a mint Csikinegye eddig volt, 
mit ér az ? 

Minden czélt eszközökkel lehet elérni. 
A magyar nemzet kuliurai kifejtése  is csak 
czél lehet s ehhez eszközök kellenek. Er-
délyben, a hol a nemzetiségi aspirácziók a 
legerősebbek, a hol lehet mondani, hogy 
óriási veszedelemnek csirái léteznek az oláh-
ság erősödésében, s a szászok érthetetlen 
viselkedésében, a székelység egyetlenegy 
eszköz a magyar kormányok kezében, a mely 
eme veszedelmet legalább kisebbíteni, ha 
nem is elhárítani birja. Öntudatos magyar 
nemzeti politika mellett a székelység emez 
emiitett elhanyagolása merő lehetetlenség 
lett volna, mert a ki arra gondolt valami-
kor, hogy Erdélyt magyarrá kell tenni, az 
feltétlenül  a székelységre kell fordítsa  lege-
lőször figyelmét.  Igaza van Károlyi István 
grófnak,  eszeágában sem volt a különböző 
kormányoknak a komoly nemzeti politika, 
az öntudatos nemzet fejlesztés,  sőt itt-ott az 
ellenkezőjét is be lehetne bizonyítani. 

kell, tehát szenvedni. Lelki ereje nem merült ki, 
sőt fájdalmait,  csalódásait, szerelmének emlékeit 
többre becsülte az üras szívnél. Ugy találta, hogy 
lelke nem volt száműzve a világból. Mindenben 
visszhangra talált. A nagy városok képtárai, tem-
plomai, palotái, romjai épen oly titkos nyelven bá-
toriták, mint a falnk  kunyhói, patakjai, erdei, 
virágjai. 

Szerelmének emlékei közt maradt Olga is, 
mint oly virág, melyet a vihartól ő mentett meg. 
Búcsúzáskor fogadást  tettek, hogy nem fognak 
egymásról megfeledkezni.  Ezt meg is tartották. 
Sűrűn leveleztek egymással s mindig a legszere-
tetteljesebb hangon irtak. 

Olga első levelei egyetlen szóval sem vonat-
koztak a múltra, egyik azonban egészen arról szólt. 

— Édes írmám, miért távoztál oly messzire ? 
— irá Olga. — Mi bántja lelkedet? Merem állí-
tani, hogy nem jó szüleid kedvéért vetted nya-
kadba az országot. 

Hisz te itt B*-ben boldog voltál. Mily örvény 
zajlik szivedben. Irma, eljött az idő, hogy szive-
met feltárjam  előtted. Emlékszel az Anna-bál utáni 
vallomásaimra? A drága ismeretlen nem volt más, 
mint Eduárd . . . 

De bagyjnk ezt. 9zerelmed tünékeny volt. 
Isten ugy határozott, hogy én éljek. Eduárd érted 
jött s a titkos hatalom engem vezetett eléje. Két 
hét múlva neje leszek. 

Talán nem is lett volna bátorságom mindezt 
megvallani, ba nem ismerném kiapadhatatlan nagy-
lelkűségedet. Egy közönséges nő megélt volna oly 
férj  mellett is, kit nem szeret. De te szerelem 
nélkül az oltár elé nem lépsz. 

Várj csak még, valamit akarok mondani. 
Eduárd bátyjával találkoztál-e? Azt irja neki a 
huszárkapitány, hogy olyan, mint a bolygó zsidó. 
Mindenütt téged üz, de te, miut a szellem, egy-

Am a nemzet fejlődött,  erősödött, ha-
talmasabb lett, de nem kormányok miatt, 
hanem a kormányok daczára. 

Minden nép, a melyet a kultur államok 
kényszer zubbonyába szorítanak s ősi ter-
mészetes életmódjából kiforgatnak,  rászorul, 
hogy legalább bizonyos ideig helyesen ve-
zettessék, gondoztassék, segittessék, mert ha-
nem egyrészt gyönge a nagy terheket el-
viselni, másrészt tudatlan, hogy uj források-
kal pótolja, a mit addig a természet adott. 

A székelység élvezett sok olyan dolgot, 
a mitől ma meg van fosztva,  de e helyett 
nem kapta meg a kellő művelést, a kellő 
vezetést s ez az oka, hogy pl. a mostani 
napok a nyomorúság veszedelmével fenye-
getik. Idáig nem volt szabad, helyesebben 
semmi sem történt arra nézve, hogy a szé-
kely nép a maga egészében arra a magas 
hivatásra képes legyen, a melyet a gond-
viselés számára kijelölt. A történelem rette-
netes ítéletével fogja  büntetni azokat, a kik 
ezt megengedték, de nekünk, a kik képesek 
vagyunk felismerni,  hogy hová jutottunk, 
mindent el kellene követni, hogy ez igy to-
vább ne mehessen. 

Ne ismerjünk e kérdésben pártpolitikát, 
hanem ha oly emberek, mint gr. Apponyi 
és gr. Károlyi István a nagy kérdés élére 
állnak s azt igyekeznek kimutatni a már-
már érzéketlen nemzet előtt, hogy téves uton 
vagyunk ; ha ezt valóban be tudjuk látni s 
ez nem nehéz, akkor mindnyájan tartsunk 
össze, vessük le magunkról a mindennapi 
megélhetés politikájának köpenyegét és tá-
mogassunk mindenkit, ki a jelenlegi rend-
szer helyett, a tiszta magyar nemzeti kor-
mányzást és politikát diadalra vinni vállal-
kozik és arra ereje is van. Ez jusson eszünkbe 
gr. Károlyi István beszéde alkalmából. 

—y—s. 
szerre eltűnsz, mikor azt hiszi, hogy már meg-
talált. Mindazáltal vár és remél, mert jövő boldog-
sága egyedül te vagy. 

Jöjj vissza, legalább mennyegzőmre jere el, 
Raul szintén itt lesz. 

E levél, melyben egy angyali teremtés ecse-
teli lelkét, megrázta Irmát. A hir, melyre külön-
bénél volt készülve, megzsibbaBztotta idegeit. 

— Mit ir Olga ? — kérdé az anyja. 
Gépiesen átnyujtá a levelet. Az anya végig 

olvasván, láthatólag elkomolyodott s rögtön az 
atyához sietett. 

A szülőket nagyon megrendítette a levél. As 
okokat, az eshetőségeket fürkészték,  hogy meg-
tudhassák a valót. Irma hozzájok menvén, arunk-
ról leolvasta gondolataikat. 

— Lemondtam, le kellett mondanom e há-
zasságról, boldogságom kivánta ezt 1 

— Boldogságodat Eduárd jellemében, szerel-
mében feltaláltad  volna — jegyzé meg az anya. 

— És ha már nem szeretne ? — mondá Irma. 
— Lehetetlen! — válaszolá az anya büsz-

kén, miről Irma anyjára lehet ismerni. 
V. 

A természet még alig ébredt fel  éjjeli nyu-
galmából, a derengő szürkület alig hintett némi 
világosságot, mikor Olga kinyitá ablakait, hogy 
magába Bzivja az flde  levegőt. 

A középkor stillü villa ablakaiból ugy nézett 
ki, mint egy letűnt poétikus kor tündébe. Már rajta 
volt a mennyasszonyi ruha. Az esküvés a reggeli 
órákra volt kitűzve. Ha vannak olyanok, kik nagy 
fényt  fejtenek  ki a családi örömekben; ugy olya-
nok is vannak, kik a családi ünnepélyt szeretik a 
kíváncsiak elől elrejteni. Ilyenek voltak Edaárd 
és Irma. 

Már mindenki készen állott, csak Olgára vá-
rakoztak, ki még pár perez késedelmet kért. A 
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«= Különlegességi dohányánida. Csik-
vArmegye közönségének számtalanszor kifejezett  s 
legutóbb a közigazgatási bizottság mnlt évi jelenté-
sében megismételt abbéli óhajtása, hogy Csik-Szereda 
városában, mint a megye központján a mindjobban 
szaporodó intelligens közönség igényére való tekin-
tetből különlegességi dohányárud» állíttassák fel, 
daczára annak, hogy egy ilyen áruda berendezésére 
8 fentartására  többen is ajánlkoztak, — a pénz 
ügyminiszter által ismételten megtagadtatott. Az 
elutasításra indokul azt hozza fel  a miniszter, hogy 
a lakosság intelligencziájára való tekintettel csak 
ott engedélyezhető a jelzett áruda, a hol legalább 
30—40 ezer frt  évi forgalom  várható, mert ba ez 
nincs meg, felállítás  esetén a csekély fogyasztás 
mellett a fogyasztó  közönség régi állott gyártmányt 
volna kénytelen vásárolni, az illető eladó pedig ke-
reslet hiányában a különlegességi árjegyzékben 
foglalt  gyártmányokból kevés választékot tartana, 
mely körülmény ugy a kiucstárra, mint a fogyasztó 
közönségre nézve nem volna kedvezőnek mondható. 

A miniszter tehát ugyvan meggyőződve, hogy 
Csik-Szereda és vidékének nincs oly intelligenciája, 
mely megérdemelné a különleges dohányt, más felől 
a forgalom  előre látható csekélysége nem biztosítja 
a különlegességi áruda fennállhatását.  Azt hisszük, 
bogy a miniszter téves informátiora  alapította el-
batárosásit; mert hiszen ha Háromszékmegye intelli-
genciiája Kézdi-VáBárhelytt és Sepsi-Szentgyörgyön 
két különlegességi áruda existentiáját képes biztosítani, 
józan felfogás  mellett fel  nem tehető, Csikmegyében 
legalább annak központján egy ily áruda ne pros-
perálhatna, ngy mint akármelyik egyike a háromszé-
kieknek. Csik-Szeredában egyedül vannak konczent-
rálva azok a hivatalok — kivéve a pénzügyigazgatósá-
got — minők a háromszéki két városban meg vannak, 
de másfelől  ha tekintetbe vesszük, hogy Csikmegye 
a pénzügyigazgatóság időszaki kimutatása szerint 
évenkint 260—260 ezer forint  értéket meghaladó 
dohányt fogyaszt  el, helyes számítás szerint abból 
Szereda és vidéke fogyasztási  forgalmából  különle-
geaségi dohánynemek után is a miniszter által 
feltételezett  30—40 ezer forint  bizton várható, a 
forgalom  növekedésére pedig bátran számíthatni a 
vasút megnyílta után a gyors fejlődés  stádiumába 
jutott város lakosságának előre látható szaporodásával. 

A m e a t e r a é g e s b o r o k t i l a l m a . 
A kereskedelmi miniszter az időközben szer-

zett tapasztalatok figyelembe  vételével a mester-
séges borok készítésének s forgalom1'»  hozatalának 
tilalmazásáról szóló 1893. évi XXlII. t. cz. végre-
hajtása tárgyában mnlt hó 23-ról 53,850. sz. alatt 
njabb rendeletet bocsátott ki az összes törvény-
hatóságokhoz. mely 37 szakaszból áll s hatályosan 
intézkedik a nagymérvben lábra kapott sajnálatos 
visszaélések meggátlása iránt. Lapunk szük tere 
nem engedi meg a fontos  rendeletnek egész ter 
jedelmébeni közlését, minélfogva  annak fontosabb 
részeit a következőkben ismertetjük. 

A törvény rendelkezése szerint tilos a bort 
oly vidék megjelölésével forgalomba  hozni, melyeu 
az nem termett, illetőleg a mely vidék jellegének 
az nem felel  meg. Tilos továbbá a bort oly szőlő 
fajta  megjelölésével forgalomba  hozni, a melyből 
az nem készült. 

Ellenben megvan engedve különböző vidé-
keken termelt, vagy különtéle szőlő ta,ták mam-

ijából erjedt borok keverése, s az összeházasított 
bornak oly borvidék elnevezése, illetőleg oly szőlö-

I fajta  neve alatt való forgalomba  hozása, a mely 
vidék, vagy fajbor  jellegének a keverék tényleg 
megfelel. 

Ebez képest a miniszter az ország bortermő 
vidékeit 22 kerttletbeu jelölte meg. Ezen beosztás 
czélja a hegyi borok védelme. Ennélfogva  oly bo-
rok, melyek a megnevezett borvidékek területén 
ngyan, de nem hegyen, hanem asikon fekvő  ker-
tekben, vagy homoki szőlőkben termettek, b o r-
v i d é k i né v a l a t t v a g y e l n e v e z é s s e l 
e g y á t a l á n n e m . hanem csak „kerti bor", 
„homoki bor" jelzéssel hozhatók forgalomba  s ad-
hatók el; továbbá tiltva van külföldi  borokat hazai 
termésű bor gyanánt forgalomba  hozni, vagy va-
lamely hazai borvidék, vagy termelési hely neve 
alat' árnxitani. 

Minden természetes bor, ha a termelő, ke-
reskedő. vagy kimérő nem elégszik meg általános 
elnevezésekkel (mint pl. I. vagy II. rendű asztali 
tor, vagy ó-bor, pecsenye bor stb.) hanem azt 
származási névvel is megkívánja jelölni, csak azon 
borvidék, helység, vagy hegy szerinti elnevezés 
alatt hozhatja forgalomba,  mely borvidék, helység 
vagy hegyterületéről származik, illetőleg a mely 
borvidék, helység vagy hegy jellegének a bor 
megfelel. 

A borhamisítás tilalmáról szóló idézett tör-
vénycikkbe ütköző kihágások az 1879. évi XL. 
t.-cz. 21. §-sa szerint fognak  elbíráltatni s a ki-
hágást elkövető 25—300 trtig terjedő birsággal 
fog  sújtatni. 

A kihágások elbírálására községekben a fő-
szolgabirák, vagy az erre felhatalmazott  szolga-
bíró, városokban a rendőrkapitány, vagy a tanács 
által e részben megbízott tisztviselők vannak meg-
bízva 1-ső fokban;  másod fokban  az alispán, har-
mad fokban  pedig a belügyminiszter. 

Az ellenőrzést az elsőfokú  hatóságok köte-
lesek gyakorolni 9 éber figyelemmel  őrködni a fe-
lett. h»gy a hatáskörükbe tartozó területen a tör-
vény rendelkezéseibe ütközü italok ne készíttes-
senek, ne gyártassanak és forgalomba  ne hozas-
sanak. 

Mihelyt valamely kihágásnak a hatóság tu-
domására jő, ha szüksége forog  fenn,  az eljáró 
közeg egy vagy több borhoz értő egyén (például 
valamelyik vegyészeti állomás kiküldöttjével, vagy 
más vegyészszel, hatósági orvossal, gyógyszerész, 
vagy más alkalmas egyénnel) a vádlott, vagy gya-
núsított egyénnel előleges hirtétel nélkül köteles 
megjelenni, ott beható helyi szemlét, vagy vizsgá-
latot tartani s mindazon körülményeket kideríteni, 
melyek a panasz, vagy gyanú igazolására alapul 
szolgálhatnak és azokhoz, képest a kihágást meg-
állapítani. 

Szakértő bizottságok az országban két helyen : 
Budapesten és Kolozsvárit állítatnak fel. 

Ezen kívül boi-ellenörző bizottságok kell hogy 
alakíttassanak minden törvényhatóságban, melyek-
nek, valamint az egyes tagjainak egyenkint is fel-
adata, hogy azon területen, melyre a bizottság mű-
ködése kiteried, állandóan éber figyelemmel  kisér-
jék a borforgalmi  viszonyokat a czélból, hogy 
vájjon ott nem készitenek-e, illetve nem hoznak 
e forgalomba  oly italokat, melyek a törvény ren-
delkezésibe ütköznek. — 

hófehér  mennyasszony tekintete az ut fasora  felé; 
mél>edt. Kis labaival türelmetlenül ütötte a padlót, 
ajaka pedig vágyakozva bangoztatá Irma nevét. 

Olgát epedő várakozásából Kornélia nénje 
türelmetlenkedése zavarta ki és sürgeti*», hogy 
csatlakozzék a lakodalmas kis csoporthoz, a hol 
már eltoglalták helyöket a nagybácsi ragyogó 
arczczal, fehér  nyakkendővel; Raul fényes  diszöl-
tözetben és Eduárd, a boldog vőlegény. 

Baul Irma felől  tudakozódott Olgától, közben 
Eduárd is kérdést intézett, bizonyos nyugtalan-
sággal és lelki váddal. 

Olga erősítette, hogy Irma el fog  jönni és 
pedig ezt két okból hiszi. El tog jönni első sorban 
Raulért, másod sorban érte, kinek egyik levelében 
szavát adta. 

Azonban tovább nem várakozhattak s a tem-
plomba Irma nélkül kellett menni 

A házasság szertartása, a szent hely, az 
Áhítatos csend, melyet időközönként a pap ájtatos 
imája szakított meg, buzgó könyörgésre hangolt 
mindenkit, de különösen a boldog párt. Imája köz-
ben Olga az oltár felé  emelte tekintetét. Vájjon 
Alomlátás-e vagy valósAg ? Egyik homAIyos helyen 
fehér,  mozdulatlan térdeplő alakot pillantott meg; 
de azt se vehette ki hamarjában, hogy élő nő-e, 
vagy szobor? Olga alig tudta levenni róla szemeit. 
E közben segítségére jött a reggeli uapeugAr, mely 
a magas gótb ablakokon At több-több fényt  bocsA-
tott be, eloszlatva igy a kétségeskedést. A szo-
borból előtűnt az élő alak, IrmAnak királynői 
termete. 

ö is egészen fehérbe  volt öltözve, mely noha 
egyszerű és sima volt, menny asszonyi ruhául is 
szolgálhatott volna. Olga mosolygott s futólag  egy 
bolgog tekintetet vetett Mars fiára,  Raulra. 

— Mint mi most, ők is igy fognak  egymAs 

mellett térdelni, — gondolá magában; mert mi 
másért mondott volna le Eduárdról. 

Mikor a szertartás után haza tértek, a két 
barátnő szeretetteljesen megölelték egymást. 

— Ugj-e értem imádkoztál ? — kérdé nyá-
jasan Olga ; — köszönöm I hiszek jövő boldogsá-
gomban. . 

— Hát kedves szülőid, hol vannak ?" — 
kérdé Kornélia. 

— A fővárosban  maradtak, — mondá Irma — 
miközben kimutatott az ablakon a várakozó ko-
csira. — Én is rögtön visszaindulok, — sietett 
hozzá tenni. 

E szavait általános felkiáltás  szakította meg. 
Olgának tűrelmetleu kérdései, Kornéliának tanácsai, 
ki mái egyébre se gondolt, mint a leányok báza-
sitAsAra, Eduárd télénk kérése, Raulnak szeretet-
teljes szemrehányásai majdnem mind egyszerre 
hangzottak el. A tündöklő hnszArkapitAny még 
rAadásul majdnem rimAnkodásra fogta  a dolgot s 
remegve kérdé: 

— Halálos ítéletet vagy boldogságot hozott-e 
számomra ? 

— Édes gyermekemi — vevé átaszótVár-
kövy nagybácsi, — hiszem, hogy nem vonok ma-
gamra gáncsot, ha azt mondom, hogy e pillanatban 
tekintsen engem atyjának s kérem, vAlaszoljon 
Raulnak. 

Míg a nagybácsi beszélt, Irma meghatottan 
nézte a boldog fiatal  pArt. HalovAny, de nyugodt 
volt e boldogság láttára, melyet 0 váltott meg a 
szerelemről való lemondás Által. A nagybácsi fel 
szólítására szótalanul szétnyítá felső  öltözékét, mely 
alól előtűnt az apácza öltözet. 

— Isten veletek 1 — volt végső bucsu-szava. 

A. m e g y e i k l c i g a i g a t i s l b i M t l a á g 
H l é » é r « l . 

Cs.-Szereda, szept. 13. 
Vármegyénk közigazgatási bizottságának mai 

napon Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt tartott 
havi rendes ülése nagyon rövid volt. 

Legtöbb időt a kir. pénzügyigazgató tömege-
sebb referádái  vettek igénybe, melyek salntén na-
gyobb részben azonos természetű intézkedéseket tar-
talmaztak t. i. némely községi elöljárók ellen a fe-
lelősség alkalmazását. Maguk a tagok is kevesebb 
számban vettek részt a gyűlésen, a mely délelőtt 
11 órakor véget ért. 

A szakelőadók jelentései, minthogy azok kü-
lönös figyelmet  érdemlő eseményeket nem tartal-
maztak. egyszerűen tudomásul vétettek. 

A belügyminiszter az idei aratás kedvezőtlen 
eredményének előre látható következményei folytán 
azon okból, mivel kilátás van rá, hogy a kisebb 
birtokosok és a munkások fokozottabb  mértékben 
lesznek kéuytelenek a hitelt igénybe venni, körren-
deletben utasította a bizottságokat, miszerint nehogy 
a hitelt kereső közönség szorultságát egyesek uzso-
rára a törvény által meg nem engedett módon ki-
használhassák, a kisebb gazdák és mezei munkások 
érdekében az elsőfokú  hatóságok utasitandók, mikép 
a hitelezési ügyletviszonyokat az alsóbb néposztály 
körében folytonosan  éber figyelemmel  kisérjék, az e 
téren előforduló  minden jelentősebb mozzanatról a 
bizottságot pontosan tájékoztassák s ha bármely je-
lenségek az uzsora elharapozására mutatnának az 
1683. évi XXV. t.-cz. értelmében hatáskörébe eső 
intézkedéseket foganatosítsa,  illetőleg az abban biz-
tosított kezdeményezési jogával éljen. 

Ezen rendeletet a bizottság miheztartó tudo-
másul vette s a járási hatóságoknak is kiadni ha-
tározta. 

Ugyancsak tudomásul vette s a megyei és 
városi árvaszékkel közölni határozta, nem különben 
a belügyminiszternek abbeli rendeletét, melyben 
meghagyni rendeli a gyámhatóságoknak, bogy nyil-
vántartást vezessenek a távollévő nagykorú örökö-
sök részére kirendelt gondnokokról is, és a meny-
nyiben az ily gondnokok az 1896. évi XVI. t.-cz. 
62. §-a értelmében vagyonkezeléssel is megbízatnak: 
gyakorolja az e tekintetben szükséges felügyeletet 
és ellenőrzést. 

Szárbegy községben segédjegyzóvé megválasz-
tott Silló Balázsnak anyakönyvvezető helyettessé 
való kinevezése s fizetése  pótlásául 110 frtnak  az 
állampénztárból folyósítása  a belügyminisztériumnál 
javaslatba hozatott. 

Az adóbehajtás körül tapasztalt mulasztások 
folytán  a tölgyesi, vacsárcsii, verebesi, szentkirályi, 
madarasi, karczfalvi,  menasági, szentgyörgyi, szent-
györgyi, szentmártoni, gyimesfelsőloki,  gyimesbükki, 
taploczai, madéfalvi,  békási, gy.-szentmiklÓBi, remetei 
várhegyi, salamási, borszéki, belbori, ditrói, szArhe-
gyi, gy. Újfalvi,  bánkfalvi,  csekefalvi,  szépvizi. isö-
gödi, szentmihályi, szentléleki és csikszentmiklósi bí-
rák és illetve kör- községi jegyzők ellen a felelős-
ség alkalmazása kimondatott. 

Végül a bizottság több útadó elleni felszólam-
lást intézett el; gyűlés után pedig a tagok főispán 
urnái ebédre jöttek össze. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Hymen hír. L á s z l ó S y u l a maros-

vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara nagy tehet-
ségű inásod titkára, a maros-vásárhelyi társas körök 
előnyösen ismert, kedvelt tagja, székely fiuk  ki-
telepítése ügyében megyénkben és vArosnnkban 
gyakran fordult  meg, folyó  hó 12-én eljegyezte 
D á v i d I s t v á n birtokos és b&ztulajdonos ked-
ves és szép leAnyAt M a r i s k á t . 

— Székely fink  elhelyezése. A kereske-
delmi miniszter a m.-vásárhelyi iparkamara a vár-
megyénk főispánja  Által megalakított községi bi-
zottságok közvetítésével ismét 102 flut  helyesett 
el hazai különböző iparosoknál. A fiuk  folyó  hó 
18-án jöttek össze a vármegye házánál szülőik kí-
séretében, hol nekik Bartalis Ágost megyei aljegyző 
mint ügyvezető az Államvasutak igazgatósága Által 
kiadott ingyenes vasúti jegyeket s 1—9 frtban  vAl-
takozó uti költségeket kiosztván, egyik megyei 
hajdú vezetése alatt a délntánni vonattal Brassóba 
útnak indíttattak, honnan az iparkamara egyik 
titkára szállította őket rendeltetési helyűk re.— 
Midőn a vonat a szeredai állomásból kiindult, meg-
ható jelenetek fejlődtek  ki. A távozó fiuk  könnyes 
szemekkel tekintettek le szülőikre, utóbbiak nagy 
része pedig zokogAaban tört ki gyermekeik távo-
zása miatt. 

— Képesített taní tók a kosárfonás  ta-
nítására. A kereskedelmi miniszter álul a ko-
lozsmonostori gazdasági tanintézetnél rendezett, 
gazdasági oktatással egybekötött kosárfonó  tanfo-
lyam befejezést  nyervén, a vármegyénkből eme tan-
folyamra  jelentkezett és felvett  PAI Albert gyer-
gyó-alfalvi  és Szahó Mihály cslkszentsimoni népis-
kolai tanítók e nemben jó eredményű képesítési bi-
zonyítványt nyertek. 
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— Értesítés, K  nagyméltósága <"• k i r - val-
lás és közoktatásügyi miniszter nr vármegyénkben 
a községi és állami népoktatási intézetek tanítói-
ból az általános tanítótestület megalakítását elren 
delvén kir. tanfelügyelő  ur megbízása folytán  van 
szerencsém a községi és állami elemi, felső  nép-
és polgári iskolák tanítóit, illetőleg tanítónőit f. 
évi október bó 9-én délelőtt 10 órára Csik-Szere-
dába a polgári leányiskola nagytermében tartandó 
alakuló gyűlésre tisztelettel meghívni. Megjegyzem, 
hogy a gyűlés tárgyát az alakulás egyedül fogja 
képezni. Csik-Szereda, 1896. szeptember 20-án. 
M a d á r Mihá ly . 

Munkásnők felvétele  dohánygyárba. 
A háromszékmegyei iparfejlesztő  bizottság az ál-
lamkormány álul Sepsi-Szentgyörgyön létesítendő 
dohánygyárba szükséges m n n k á s c ő k alkalma-
zására felhívást  bocsátott ki. A felhívás  szerint 
a magukat felvétetni  óhajtó munkásnők Sepsi-
szentgyörgyi Nagy Elek urnái mint iparfejlesztő 
bizottság elnökénél kell hogy jelentkezzenek. A 
felvételhez  szükséges: születési bizonyítvány, mely 
igazolja a betöltött 12 évet, iskolai, orvosi és er-
kölcsi bizonyítvány. A felvételnél  az előbb jelent-
kezők előnyben részesülnek. 

— A megtámadot t pénzügyőr. K i s 
József  gyergyó-tölgyesi pojánai lakos vérengző, kö-
tekedő természetű ember volt s ő, valamint hozzá-
tartozói, szülei, testvérei a határszélen csempész-
kedésről ismeretesek, azért a pénzügyőrök szem-
mel tartották őket s a pénzügyőrségnek több 
alkalommal sikerült is a gyanús családnak egyik 
vagy másik tagját csempészeten kapni, a mikor 
az érdemlett büntetést ki is rótták. E miatt Kis 
József  fenekedni  kezdett a pénzügyőrökre s csak 
Ieste az alkalmat, hogy a pénzügyőrökön személy-
válogatás nélkül boBzuját tölthesse. F. hó 6-án 
Kis J. azon szomorú hirt vette, hogy a katona-
ságnál levő testvére a vizbe fulladt.  E miatti bá-
natát pálinkába fojtandó,  bement egy korcsmába, 
s itt Zvánora Mihály is Száva Mihály társaságá-
ban addig ürítgette a fertályosokat,  mig az idő 
besötétedett; mikor is a véletlen ép akkor ugyan-
azon korcsmába hozta a szolgálattevő P a p Mik-
lós pénzügyőri vigyázót, kinek láttára Kisben fel-
ébredt a bosznvágy, s mivel már mindhárman itta-
saik voltak, a pénzügyőrök haragosa felbérelte 
társait, hogy páholják el a flnánezot.  A társak, 
kik Kisnek szomorúságában már azelőtt is osztoz-
tak, csakhamar magukévá tették a fiuáncz  elleni 
bossnt s ebben is segítségül ajánlkoztak. Ott 
nyomban kifőzték  a tervet, bogy bevárják, mig a 
pénzügyőr dolgát végzi, aztán kikémlik, hogy mely 
irányban fog  menni s megcsípik és eldöngetik. Pap 
Miklós pénzügyőr csakugyan dolgát végezvén, ha-
marjában útnak is indult a romániai határszél felé, 
bogy szolgálatát teljesítse. Kis és társai, a feltű-
nést kerülve, csak egy kis idő múlva mentek utána 
s a szabadba érve a sötétben utána futamodtak, 
kiabálva: „Megállj moslékos, most számolunk I" A 
pénzügyőr kézzel foghatólag  felismerhette,  hogy a 
fenyegetés  neki szól s 21 éves fiatal,  kezdő pénz-
ügyőr levén, először futásnak  eredt, de Kis József 
mezitlábosan csakhamar utóiérte s zubbonyát há-
tulról ugy megragadta, bogy az kezében maradt s 
Pap egy kis távolságra előre futhatott;  de a bo-
szus ember ismét utána futott,  újra megragadta 
s tépázni kezdte. A huzavona közben a pénzügyőr 
fegyvere  elsült s a golyó Kis Józsefnek  a hasába 
fúródván,  a földre  esett s szörnyet balt. A hátrább 
maradt társak pedig, kik nem tudtak Kissel egy-
formán  a fináncz  után futni,  a lövés hallatára el-
menekültek. A pénzűgyőr is ijedtében a mintegy 
1 kmeternyire levő csendőr kaszárnyáig futott,  hol 
minden szó nélkül eszméletlenül összerogyott. Mi-
ntán magához tért, előadta a történteket s a 
csendőrőrjárat a helyszínére sietve, meggyőződött, 
hogy Kis meghalt s a jelekből ítélve, oly rögtőn, 
hogy még az ökölre szorított, ütésre készülő kezét 
se nyújthatta ki. A vizsgálat folyamatba  tétetett, 
s mivel beigazolást nyert, bogy Pap, ki megmon-
dani nem tndja, hogy mikép sült el fegyvere,  ha 
még szándékosan lőtte volna is meg a támadót, 
jogosan járt volna el. Az összeesküvő társak is 
már a kir. járásbíróság börtönében vannak s vár-
ják kiérdemelt bfintetésöket. 

— A terméshiány. A terméshiány nagy 
mértékben főleg  a vasúti forgalomnál  mutatkozik, 
hol a legutóbb elkészült kimutatás sserint a for-
galmi bevételek igen jelentékenyen csökkentek, a 
mennyiben, szembeállítva a mult év megfelelő  sza-
kaszával, máris 600,000 forintnyi  biány mutatkozik. 
A nagy visszaesést as államvasuti igazgatóság a 
kedvezőtlen termés első következményein tekinti 
s el van késsülve arra, hogy ez még sokkal jelen-
tékenyebben fog  folytatódni. 

— Véletlen halál. Jenőfalvi  Márton Lajos 
folyó  hó 5-éo a mezőről egy szekér zabbal haza 
indulván, szekere egy lejtős helyen feldöllött  s őt, 
valamint vele együtt a szekér tetején volt Szakács 
Ágostont és Vízi Jánosnét maga alá temette. — 
Utóbbiaknak sikerűit kisebb sérülés mellett a sze-
kér alnl kibújni, de Márton Lajos koponya repe-
dést kapván, másnap a sérülésbe belehalt. 

— Kútba fölt.  Csiktusnádi Benedek Nagy 
Mihály folyó  hó 6-én neje távollétében egy az ud-
varán lévő keretaélküli, l mtr 40 cmtr mélyviza 

kútba fővel  bele esve halva találtatott. A halál 
oka kipuhatolható nem volt, s minthogy a kut vi-
zében a belefúlt  ember felett  egy récze találtatott, 
azt gyanítják, hogy Benedek a récze után hajolt 
be a sekély mélységű kútba s akkor l>ukkott bele, 
B minthogy a knt keskenysége miatt megfordulni 
nem tudott, bele is fult. 

— Öngyilkosságok. Csikcsomortáni Far-
kas György, odavaló Kurta János örökbefogadott 
fia  néhány nappal ezelőtt a csűrgerendájára fel-
akasztotta magát. Tettének okát abban vélték fel-
találhatni, miszerint szeretője hűtlen lett hozzá s 
fejét  más legényhez adta konyt alá. — Szentta-
máson e hó 1-én Gurzán Jánosné szintén felakasz-
totta magát. Férje vallomása szerint — ki a tett 
elkövetésekor honn nem volt — az öngyilkosság 
elmezavarnak lehetett következménye, minthogy 
beteges nejét zavart elmebeli állapotában még egy-
szer megakadályozta az öngyilkosság végrehajtá-
sában. 

— Halálozás lövés folytán,  vagy a 
vigyázatlanság áldozata. Gyergyó-ditrói Csibi 
Ferencz 50 éves, hosszabb idő óta az úgynevezett 
Veress viztövén a moldvai határbau lévő „Rozen"-
féle  fűrészgyárnál  napszámoskodott, hol egy szobá-
ban vele lévő oláh munkások egyike, -- kik isme-
retlenek — egy forgó  pisztolyt vigyázatlaunl csat-
togtatott, mire nyomban elsült, nevezettet a löveg 
hasban találta, kit onnan Csik-Szentmártonra szál-
lították s pár nsp múlva azaz folyó  hó 14-én 
elhalt. Nevezett oláh tettesek a tett helyéről el-
szaladtak s mint ismeretlenek a büntetés elől me-
nekültek. 

— Halálozás égés folytán.  Egy csik-
tusnádi ember családjával együtt a háztól mnnkára 
ment s csak 2 gyerek maradt a háznál. Azonbxn 
az egyiknek a 4 éves Józsefnek  inge a szabad 
kályha tüzelőnél folyó  bó 1*2 én meggyúlván, a fiu 
annyira megégett, hogy annak következtében kevés 
idő múlva meghalt. Nevezett szülők ellen gondat-
lanság miatt a vizsgálat megindittatott. 

— A világvásár. Az időjárás rendkívüli 
változatossága a még hátralevő terményekre igen 
hátrányos, alig van nap, hogy szél, vihar és eső, 
reggelenkint pedig köd ne volna az országban. A 
csépiési munkálatokkal nagyrészt már elkészültek 
a gazdák, az eredmény szonban ugy minőség, mint 
mennyiség tekintetében nem felel  meg a várako-
zásnak. A tengeriben a gyakori szélviharok sok 
csövet letörtek, de az egerek és az üszök is sok 
kárt tesznek bennük. A legközelebb megjelent hi-
vatalos adaiok ismét csak csökkenést tűntetnek 
fel  és azt lehel jelenteni, hogy Magyarországon 
régen nem volt az ideihez hasonló rossz termés. 
Ugyanezen jelentésekkel találkozunk a Balkán-
államokban, továbbá Oroszországban és Olaszor-
szágban. Francziaországban is panaszokat lehet 
hallani és igy Európa nagy részében a gabona-
termés hozama feltétlenül  rosszabb, mint a mult 
évi volt. Az amerikai nngy felesleg  és a tömeges 
hozatalról hangoztatott nézetek inkább csak a 
levegőben vannak. 

— Megszökött takarékpénztár i igaz-
gató. Turda városában szenzácziós esemény tör-
tént : a takarékpénztári igazgató negyvenezer forint 
adósság hátrahagyásával megszökött egy szép 
asszony társaságában s már útban van Amerika 
felé.  Ugyanis Timbus Albert, az odavaló takarék-
pénztár igazgatója eltűnt a városból szeptember 
első napjaiban. Nem utazott el egyedül, hanem 
megszöktette a takarékpénztári könyvvezető fiatal, 
könnyüvérü feleségét,  a kivel már régóta viszonya 
van. A szerelmes pár nagyon ügyesen rendezte a 
szökést. Az asszony azt mondta urának, hogy a 
mária-radnai búcsúra megy, e helyett azonban 
Aradon át Budapestre utazott. Itt találkozott Tim-
bussal, a ki Nagyvárad felől  érkezett a fővárosba. 
A szökés után való nap feltűnt  az igazgató el-
maradása, azért megvizsgálták a könyveket, de 
eddig még nem födöztek  föl  sikkasztást. Az in-
tézetnek tehát nincs kára, annál nagyobb a vesz-
tesége Bornemissza Gyula alsó-detrehemi birto-
kosnak, a ki harminczezer forintig  és Kósa Sándor 
polgári iskolai tanítónak, a ki tízezer forintig 
kezes a szökevényért. Az igazgató levelet irt Ham-
burgból Kósa Sándornak, tudatván vele, hogy 
Amerikában telepedik le s reméli, hogy hat esz-
tendő múlva kifizetheti  adósságát. Timbusnak igen 
kalandos múltja van. Fiatal korában kötéltánczos 
és akrobata volt egy czirkuszhan, a mely bekó-
borolta egész Európát: aztán tánczmestei lett, 
végre Tordán telepedett le, a hol ügyességével s 
kereskedelmi tudásával előkelő hivatalt szerzett. 
Nemrég a börzén játszott s nagy összeget nyert 
gabonaspekulácziójával. A mikor szeptember elején 
Budapesten járt, fölvette  a nyereséget s azt a 
pénzt is magával vitte az uj hazába. 

— Hirdetmény. A nagyméltóságú keres-
kedelemügyi m. kir. ministerium az 1897 évi aug. 
hó 31-én kelt 50.107 számú rendeletével a héjas 
falva-gyimesi  államut 127—128 kmt. szakaszán 
lévő 111 sz. áteresz njra építését 701 frt  40 kr 
összeg erejéig engedélyezte. A fentemiitett  munká-
lat foganatosításának  biztosítási czéljából az 1897 
évi október hó 2-ik napjának d. e. 10 órájára a 
csikmegyei m. kir. államépitészeti hivatal helyisé-
gében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-

dettetik. A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számi-
tanító, s a részletes feltételekben  előirt B°/#-nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitflzött  nap 
d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival in-
kább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

— Vákár-flvérek  borkereskedése hir-
detésére felhívjuk  t. olvasóink szíves figyelmét. 

K O X G 4 Z D A 8 Á G é s I P A B . 
Néhány szó a műtrágyázásról. 
A superfosfátok  alkalmazása homokostalaj-

ban kevésbé ajánlható, mert ez a talaj felfogó 
képességgel nem bir, a vizet magán könnyen ke-
resztül bocsátja s a fosforeav  belőle könnyen le-
mosatik az altalajba. Hatásuk épen könnyű old-
hatóságuk miatt gyorsabb, mint akár a csont-
liszté, akár a Thomás-salaké, s mert 2—3 év alatt 
teljesen kihasználtatnak, olyan fordába  alkalmaz-
zuk, a melyben 2 évben egymásután jön vetés alá. 

A superfosfátok  főként  a répaféléknek,  a 
burgonyának fó  trágyaszerei és ezeknél alkal-
mazva csodás eredményeket lehet látnunk. 

A kereskedésben a superfosfát  keverékeknek 
kétfaját  ismerjük: 

Ammóniák superfosfátot,  a mely kénsavas 
ammóniákkal van keverve és igy a légeny és 
fosforsav  is benne könnyen oldható állapotban 
lévén meg, igen nagy keresletnek örvend főként 
ott, hol mind a két alkatrészt kell a talajba vissza 
pótolnunk. Különösen tavasziak alá alkalmazható 
még pedig ugy, hogy ekével vagy boronával jól 
összekeverjük a földet. 

Kálisuperfosfát  már kevésbé fontos  és 
ritkábban jön alkalmazásban fóként  a mi vidékün-
kén, mivel talajunk egyike sem szükségli a káli 
trágyát. De különben is ajánlatosabb a kálit is 
és a superfosfátot  is külön-külön hinteni a talajra 
már csak azért is, mivela káli ószszel szórandó 
el, a superfosfát  meg tavaszszal és igy egyszerre 
szórva a két trágyanem, hatása gyengittetik. 

A fosforsav  trágyák egyik faját  képezi a 
Thomas-salak, 

mely az aczélgyártásnak egyik mellékterménye, 
nyeretik pedig a következő módon: A vas-ércz 
olvasztásánál — hogy az törékeny ne legyen — 
a vasat fosformentessé  teszik, ugy hogy az ol-
vadó vas-ércz közé meszet öntenek s az ekként 
olvadó folyékony  tömeg közzé fuvó-gépekkel  le-
vegőt sajtolnak. Ezen eljárásfolytán  a tiszta vas 
a felszínre  kerül, a fosforsav  pedig a mészszel 
össze elegyedvén, mint salak lecsapódik és ki-
válik, mely 18—20% fosforsavat  és 48-49°/o me-
szet tartalmaz. 

A Thomas-salaknak előnye az, hogy fos-
forsav  mellett meszet is tartalmaz, továbbá, hogy 
fosforsava  nem oldodik oly könnyen, mint a su-
peifosfáté,  a minek folytán  jól használható a ho-
mokos tulajon, a luezernára, lóherére, zsumbékos, 
nedves rétekre, a honnan évről-évre terméseket 
veszünk. 

A kereskedelemben a fozforsavas  trágyák 
között előfordulnak  még 

b) Superfoszfút-gipsz,  a mely a forfátok 
gyártásánál mint 8—9°/„ fosforsavat  tartalmazó 
anyag vissza marad. S mert ezen trágyaszer az 
istálló-trágya ammoniakját lényegsavát megköti, 
annak elillanását akadályozza, az istálló levegőjét 
tisztitj a s magának az istálló-trágyának fosforsavát 
gazdagítja, az istállók és trágyatelepek behinté-
sére használják. 

Kali trágyák. 
Ezen trágyafélék  nálunk csak igen kivéte-

lesen bírnak jelentőséggel, mert habár termett 
növényeink legnagyobb részének egyik főtáplálé-
kát a kali képezi is, azt bőven megtalálják a vi-
dékünkön lévő talajban. Hiszen müvelés alatt 
álló talajaink olyan kőzetek elmállásából szár-
maztak, a melyek nagy mértékben tartalmaznak 
kálit. A talajnak ezt a káli tartalmát ezenkívül 
bőven visszaadjuk az évenkint reá hordott ÍBtálló-
trágyák szalmás részével, a melyek 8-szor annyi 
kálit tartalmaznak, mint fosforsavat  s a melyek 
nemcsak maguk szaporítják a káli tartalmat, ha-
nem elkórhadásuk által savakat fejlesztvén,  old-
ható állapotba hozzák a talajnak nyers káli tartal-
mát, a mit a növény ily módonkönnyen felvehet. 
És ha ehhez hozzá veszsziik azt is, hogy az ösz-
szes növényi tápanyag közül a talaj a kálit tartja 
meg leghosszasabban, azt ugyszólva megköti és 
a kimosást lehetetlenné teszi, világos lesz, hogy 
nálunk a kálinak mesterséges pótlására szükség 
nincs. 

A káli savakkal való trágyázás CBak a lá-
pos, tőzeges és homokos talajoknál mutat ered-
ményeket. Ilyenek nálunk a vizeres rétek, de ott 
is csak ugy ha az álló vizek lecsapoltatnak. 

A kereskedelemben a kalitrágyák Kainit 
amóoiák kali  superfosfát  név alatt fordulnak 
elő. Előbbi vegyitetlen, a két utóbbi pedig vagy 
csak fosfáttal,  vagy pedig légeny es fosfáttal 
vegyitve. Hogy melyiket alkalmazhatjuk sikerrel, 
azt csak kísérletezés utján tudhatjuk meg. 
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A műtrágya nemének, mennyiségének meg-
határozása és vetési módja. 

Az egyes növények, hogy milyen minőségű 
és mennyiségű trágyát igényelnek, azt egész pon-
tosan meghatározni nem lehet s épen azért az 
alábbiak csak tájékozásul szolgálnak, hogy abból 
kiindulni lehessen. Minden föld  maga kell hogy 
megmondja, hogy miből mennyi trágyát szükségei 
s azért a vídékenkint évről-évre folytatott  kísér-
letezések a műtrágyák helyes és takarékos alkal-
mazására feltétlenül  szükségesek, mert csak ezek-
kel a kísérletezésekkel lehet községenként egy 
általánosabb szabályt felállítani.  Az egyes növé-
nyek trágyázására a következő tájékoztató sza-
bályokat állithatjuk fel. 

(Folyt fcöT.) 
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

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- én LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré tétetik, hogy a csik-szereda-

gyimesi határszéli vasútvonal által létesített 
betegsegélyzŐ pénztár tulajdonát képező' gyi-
mes-felsőloki  barakk-kórház belső berende-
zése, nevezetesen : bútorok, ágyneműik, 
gyógyszerek, orvosi miiszerek stb. a folyó 
évi szeptember 24-én Gyimes-Felső-
lokon a kórház helyiségeiben nyilvános ár-
verés utján eladatni fognak. 

A belegsegélyző pénztár nevében : 
Vidor Jenő, 

elnök. 
Szám 772—1897. á. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1697. évi augusátns hó 6-án kelt 
3704&. számú rendeletével fenyéd-zetelaka-gy.-te-
keröpataki törvh. ut 86—159. szelv. közötti sza-
kasz útburkolatát és kavicsolását, valamint 28 drh 
műtárgy építését 25461 frt  77 kr összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1897. október hó 30-ik nap-
jának d- e. II óráj'ára a Csíkmegyeí m kir. ál-
lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előirt 5° u-nyí 
bánatpénz letételéről szóló adóhivatali nyugtával 
felszerelt  zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

A szóban torgó munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, uaponkint megtekinthetők. 

Kelt Cs.-Szeredán, 1897. szeptember 13-án. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Faeladási hirdetmény. 
a A ditrói I. és II. tizes birtokosai 

tulajdonukat képező lOlO katasztrális hold 
területen található teljesen kinőtt ős fenyő 
erdőt zárt ajánló levelek utján a legtöbbet 
ígérőnek Gyergyó-Ditróban a mezőgazdasági 
előleg-egylet helyiségében 1 8 9 7 . é v i 

o k t ó b e r h ó 1 - é n d é l u t á n 8 ó r f t l ó l 
kezdődőleg eladatni határozta. 

Az eladás és árverésre vonatkozó fel-
tételek fenti  birtokoöság elnökségénél kívá-
natra bármikor betekinthetők. 2—2 

Gyergyó-Ditróban, 1897. szeptember 9. 

A ditrói I. és H tizes birt elnöksége. 
X 
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Vákár F ivérek borkereskedése 
Gyergyó-Szent-Miklóson. 

Van szerencsénk a nagyérdemii közönség szives tudomására 
hozni, miszerint sikerült az általános jó hírnévnek örvendő 

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

Ennél fogva  tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk jó asztali 
borokat 56 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó pecsenye 
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen flnom  faj  borokat 
50 krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban lite-
renként 6 krral drágább 1 liter jó asztali bor üvegestől 44 kr, 
pecsenyebor 50 kr. Üres üvegek 8 krba vissza vétetnek. 

Szives megrendeléseket a legnagyobb készséggel eszközölve 
maradunk, kiváló tisztelettel 

2_9 Vákár Fivérek. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOK 

X X 

Zalatnai kénkővand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 
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gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezev 3ség szivesen szolgál. 
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Sz. 1691—897. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csík szeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Háromszéki 
Takarékpénztár-Részvénytársaság végrebajtatónak, 
Jegesi József  és neje Bocskor Mária csikdelnei 
lakosok végrehajtást szenvedők elleni 1640 forint 
s jár. iránti végrehajtás ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság terüle-
tén levő Csik-Delne községében fekvő,  a csikdelnei 
703. sz. tjkvben A f  1. rend 205., 206., 207., 
208., 209. hrszám alatt felvett,  ingatlanokra 873 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban az ár-
verést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1897. évi október hó 18-ik napján d. e. 
9 órakor Cs.-Delne község bázánél megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10%-át, vagy az 
1881. évi LX-ik törvényezikk 42-ik §-ában jel-
zett árfolyammal  számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazsAgügyminiszteri 
rendelet 8. §-ábao kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tkkvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1897. évi május hó 17-én. 

Kozmucza, 
kir. tflrrtnyBzéki  biró. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
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ő felsége  által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
Kitüntetve: LONDON, PÁRIS, BUDAPEST es DEBRECZEN. 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára. 
Maros-Vásárhely (Erdély.) 

Minoriták épületében 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű hang-
szerek, azok kellékei és alkat-

részei. 
Mindennemű hangszer javitása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 
2—8 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Qyörgyjakab Márton könyvnyomdában 1887. 




