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Erzsébet királyné. 
JKJ7—isits. 

Eltemették. 
Idegen földbe  tették. Annál nagyobb a mi bánatunk, hogy Ö. kit mi ngy szerettünk, nem pihenhet az édes ma-

gyar haza földében,  itt köztünk, szerető magyar népe közt, kiket ("> is szeretett. 
Nem lehetünk Hozzá közel, hogy naponta friss  könnyeinkkel sirjuk tele azt. a végtelenül csendes, szomorú hajlé-

kot, melyet az 0 drága porai szentelnek meg» 
Magunkénak tartottuk, de a halál elvettte tőlünk. Pe sokkul erősebb a mi hálánk, ragaszkodóbb a mi emlékeze-

tünk, mélyebb a mi szeretetünk és önzetlenebb a mi szomorúságunk, hogysem az idegen föld  göröngye képes volna Őt 
előlünk elhantolni. Legyőz a mi szeretetünk minden távolságot, keresztül hat a sziklákon és felszál  a zenith végtelenébe. 
Mindenütt Üt, az ő drága emlékezetét fogjuk  látni itthon, az idők végtelenéig, inert a szeretetnek, az emlékezetnek nincsen 
külön hazája. 

Fekete zászlók lengnek lassan, szomorúan. A szépen sütő verőfényes  nap még feketébbnek  mutatja a szinöket és 
gyászosabbá, fájóbbá  varázsol minden lebbenést A bágyadtan, óvatosan lengő szellő, mely ineg-meglebbenti, vájjon nem azokból 
a gyászos sóhajokból támad-e, melyek a magyar szivekből fakadnak  s a némán remegő ajkakból törnek elő?! . 

Lehullott a ini fejünk  koronája. 
Eltemették a magyar nemzet édes anyját, a ki dajkálta nemzetét s a ki egy áldásos életen át nagyra nőni segí-

tette sok sok igaz törekvéseivel. 
Ő nem halt meg . . . ! Ü csak felszállt  a magasba, hogy ott igaz szószólónk legyen minden bajunkban 
Ő fog  őrködni felettünk  s jól tevő védaiigyalunk lesz az égben, mint volt a földön. 
Csak porhüvelyét takarja idegen föld,  üt magát magyar szivekbe temettük örökre. Ott fog  Ö lakni nemzedékről 

nemzedékre ! . . . . 
Imádkozzunk Hozzá, hogy ő is imádkozzék érettünk a magasban ! (e.) 

Népeimhez. 
A legsúlyosabb, legke-

gyetlenebb megpróbáltatás 
ért Engem és Házamat. 

Hitvesem, trónom ékes-
sége, bű társam, a ki éle-
tem legnehezebb óráiban 
vigaszom és támaszom volt, 
kiben többet vesztettem, 
mint azt kimondhatnám — 
nincs többé ! Egy rettenetes 
végzet elragadta öt Tőlem 
és népeimtől. 

Egy gyilkos kéz, azon őr-
jöngő szenvedély eszköze, 
mely a fennálló  társadalmi 
rend megsemmisítését ezé-
lozza, a nők legnemesltike 
ellen emelte tőrét és vak, 
ezéltalan gyűlölettel átdöfte 
azon szivet, mely gyűlöletet 
nem ismert és csak a jóért 
lobogott. 

Azon határtalan fájdalom 
közepette, mely Engem és 
Házamat ért, szemben ama 
hallatlan tettel, mely borza-
lomba ejti az egész müveit 
világot, mindenekelőtt sze-
retett népeim hangja az, 
mely enyhitöen hat szive-
mig. Midőn az isteni vég-
zés elótt, mely oly súlyos 
és felfoghatatlan  csapást 
mért Reám, alázattal n'eg-
hajlok, bálát kell adnom a 
gondviselésnek azon nagy 
kincsért, melyet számomra 
föntartott:  a milliók azon 
szeretetééit és hűségéért, 
mely a szenvedés órájában 
engem és Cs.aládomat kör-
nyez. 

Közel és távol, fent  és 
alant, ezernyi alakban nyil-
vánult a gyász és fájdalom 
nz Istenben boldogult Csá-
szárné és Királynéért. Meg-
hatóösszhangban cseng min-

den ajakról a panasz a pó-
tolhatatlan veszteség fölött, 
mint hü visszhangja annak, 
a mit lelkemben érzek. 
IgA mint Én forrón  szeretett 
hitvesein emlékezetét szen-
tül őrzőin holtiglan, ugy né-
peim hálája és tisztelete ma-
radandó emléket emel Xeki 
minden időkre. 

Sajgó szivem mélyéből 
köszönetet mondok minden-
ki'H'k az odaadó részvét 
ezen ujabb zálogáért. 

Midőn az ünnepi hangok-
nak, melyeknek ezen évet 
kisérni keUett volna, el keU 
némulniok, a ragaszkodás 
és hü együttérzés e szám-
talan tanúságaira való vis'í-
szaemlékezés, azon legbe-
e eocbl) adomány marad szá-
momra. melyet Nekem né-
peim nyujhattak. 

Fájdalmunk közössége 
ujabb, benső köteléket füz 
a trón és a haza közt. Né-
peim változhatatlan szere-
tete megerősít kötelességem 
nemcsak azon fokozott  ér-
zetében, hogy a Reám bízott 
küldetésben kitartsak, ha-
nem megerősít egyszers-
mind a siker reményében. 

Esedezem a Mindenható-
hoz, a ki oly nebe-en súj-
tott, adjon még erői, hogy 
véghez vihessem azt, a mire 
hivatva vagyok. Imádkozom, 
áldja meg népeimet és vi-
lágosítsa fel  őket, hogy meg-
ta'álják a szeretet és egyet-
értés útját, a melyen virul-
janak és boldogokká legye-
nek. 

KeltSehönhrunnbati, 189*. 
évi szept. hó l(i-án. 

FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Ţ,apnnif  mai fámához  égy fél  iv melléklet van osatolva 
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A királyné halála. 
Erzsébet királyné, hazánk nagyasszonya im-

már ott pihen Bécsben, a Habsburgok temetkező 
helyén, a kapuczinusok temploma alatti sirbolt-
ban. Nyugodalma csendes lesz, hiszen népek sze-
retete és hálája kisérte pihenő helyére, hallhatat-
lan lelke pedijj ott van az Lten trónja körlil a 
többi mártírok között, hiszen erre egész életé-
vel és gyászos halálával is rászolgált s elröppenő 
nagy lelkét milliók meg milliók imája kísérte a 
Mindenható tronusához. 

A szomorú esemény részleteiről a követ-
kezőkben Bzámolunk be: 

Genf  gyászmenete. 
A királynét abban a szobában helyezték 

ravatalra, a mely azelőtt szalonja volt. A szoba 
egészen feketébe  volt burkolva. A szalon középső 
ablaka fehér  selyemmel volt szegélyezve. Az egy-
szerű érez ravatal finuin  csipke terítővel volt le-
borítva. A holttest feketeselyem  ruhába volt öl-
töztetve, kezében kis kereszt és olvasó. Haja 
korona alakban volt felfúsülve,  mint a hogy 
mindig hordozta. A holttest mindkét oldalán ró-
zsák voltak elhelyezve, a terítő lábánál pedig a 
következő szavak voltak kihimezve: 

Repos En Paix. 
(Nyugodjék békében.) 

Genf  város és a kanton kormánya impozáns 
módon adott részvétének e hó 12-én kifejezést. 
A városban az üzletek nagyobb részét bezárták 
e napon. A székesegyház környékén óriási tömeg 
gyülekezett össze egy nagy gyász menetben. Leg-
elöl állottak a konzuli testületek tagjai; azután 
következtek a városi tanács és a kánton főtaná-
csának összes tagjai és az összes kantoni bíró-
ságok és közigazgatási hatóságok tagjai, a többi 
kántonok képviselői és Genf  város lakossága. Pont 
féltizenkettőkor  megkondult a székesegyház ha-
talmas nagy harangja s azután a város összes 
harangjai. Erre megindult az óriási tömeg és lassú 
ünnepi lépéssel haladt a Beaurivage szálló felé, 
melynek erkélyén Ausztria és Magyarország kép-
viselői Kuef f s te in  követ és B e r z e v i c z y 
altábornagy fedetlen  fővel  várták a gyászolók 
megérkezését. Mikor menet a királyunk képvise-
lői előtt elvonult minden ember levette kalapját. 

A beszentelés. 
Mielőtt a koporsót, melyben a királyné örök 

álmát aludni fogja,  lezárták volna, a holtestet 
folyó  hó 13-án délelőtt minden katonai pompa 
nélkül beszentelték. A beszentelésen csak a pap-
ság, az udvari személyzet és az osztrák-magyar 
követség tagjai voltak jelen. 

Szintén ezen a napon történt meg a koporsó 
lezárásának szertartása is a királyuő egész kísé-
retének, továbbá L a c h e n á l szövetségi taná-
csosnak é sNavazza főügyésznek  jelenlétében. 
Ezután felolvasták  és aláírták a lezárásról felvett 
jegyzőkönyvet. 

A hasa szállítás. 
Folyó hó 3-án délután érkezett meg Frei-

burgból Genfbe  Dernaz bibornok, Lausanne és 
Genf  püspöke több lelkész kíséretében, hogy a 
koporsónál imádkozzék. Délután 5 órakor Dernáz 
bibornok Tanay rendőrfőnök  jelenlétében 4 abbé 
segédletével beszentelte a koporsót. Berzeviczy 
altábornagy és Jules Renaud Genf  városának köz-
igazgatási tanácsosa megszövegezték és aláírták 
a királyné haláláról szóló okiratot. Ezután a ko-
porsót beforrasztották  s a koporsó egyik kulcsát 
Berzeviczy altábornagynak, a másikat a szertartás 
mesternek adták át. 

Folyó hó 14-én reggel 8 órakor megjelen-
tek a fogadóban  a szövetség és államtanács tagjai. 
Fél kilenczkor a szolgák lehozták a hallottas szo-
bából a királyné koporsóját és feltették  az ezüst 
csillaggal kivarrt fekete  posztóval leborított négy-
lovas gyász kocsira, nyomban rá megindult a gyász-

I menet. A koporsó után ment a királyné udvari 
(személyzete párosával, mindenik sorban egy ur 
vezetett egy hölgyet. Azután jöttek Kueffstein  gróf 
követ, a berni követség személyzetével, a genfi 
osztrák-magyar konzul, a svajezi hatóságok és az 
idegen államok konzulai. A közönség számára 
fenntartott  helyen mintegy 50 ezer ember volt, 
a kik ünnepi csöndben hajadon fővel  nézték a 
menet elvonulását. Az egész idő alatt példás 
rend volt. . 

A pályaudvar egészen gyászosan volt fel-
diszitve. A falak  fekete  posztóval voltak betakarva, 
a földet  egész vágányokig fekete  szönuyeggel 
borították be. A váróterein előtt gyász sátort ál-
lítottak fel,  mely virágokkal fekete,  magyar, oszt-
rák és svajezi zászlókkal gazdagon volt díszítve. 
A sátor tetején ezüst keretű fekete  alapon az 
osztrák sas, a magyar czimer és Erzsébet ki-
rályné nevének kezdőbetűi voltak kihimezve. 

A mint a gyászmenet megérkezett, a ko-
porsót a gyászkocsiról leemelve, a gyászsátorba 
vitték, a hol a genfi  főpap  mégegyszer beszen-
telte. Ezután a koporsót elhelyezték a vasúti ko-
csiban, az udvartartás tagjai az orvosoknak és 
a gyászmenet rendezőinek köszönetüket fejezvén 
ki, helyet foglaltak  a részükre kijelölt kocsikban 
és a vonat pontban 9 órakor lassú menetben el 
hagyta a pályaudvart. 

A merre a koporsót vivő vonat elhaladt 
Genftől  Bécsig, az egész nagy uton, minden állo-
máson várta a résztvevők nagy serege, hogy utol-
jára láthassa hacsak koporsóban is a magyar 
nemzet nagy halottját igy jutott el a holt királyné 
hazájába köny és virág tenger között. 

Lausanne-ban a vonat 15 perczig ált meg-
jelentek a pályaudvaron a kánton és város ösz-
szes hatóságai, hogy a halott királynénak a vég-
tisztességet megadják. A vonat megérkezésekor 
a város összes harangjait meghúzták. Ugyanígy 
fogadták  a nagy halottat Freiburg-ban is. 

B e r n-ben, a hova a vonat 12 óra 52 percz-
kor érkezett, az osztrák-magyar követség tagjai 
a berni község tanács, a nemzeti tanácsosok ka-
lap levéve várták a felséges  asszony halottas ko-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A királynéról. 
A mi jóságos nagyasszonyunkat, édes hazánk 

őriző angyalát folyó  hó 17-én délután 4 órakor te-
mették el Bécsben a kapuczinusok templomának 
sírboltjában adták át a végenyészetnek, melytói nem 
óvhat meg sem a rang, sem a fény,  sem a hármas 
koporsó, sem balzsam és semmiféle  vegyiszer. 

A mindent megemésztő idő elvégzi romboló 
munkáját, a jóságos arca felisinerhetlenné  válik, a 
királyi szív, melyben olyan nagy szeretet lakozott, 
melylyel övéin kívül egész népeket és nemzeteket 
körül tudott ölelni, porrá válik s az egész fényes 
alakból nem maradt egyéb vissza, mint egy marok 
por, egy marok hamu. 

De emlékesete fenmarad  örök időkig, ezen 
nem tud diadalmaskodni az enyészet, nem tud erőt 
venni az idő pusztító hatalma. 

Erzsébet királyné dicskoszorus alakja a magyar 
szivekben örökre ölni fog,  sőt nagyságban és fé-
nyességben folyton  növekedik, azon rajongó szeretet, 
mely lyel a kárpátok völgyeiben és a négy folyó 
rónaaágain mai nap élő nemzedék minden egyes 
tagja feléje  fordul,  az unokákban és ivadékokban 
folyton  fokozódik  s ezzel lépést tartva fog  növekedni 
az iránta ériett mélységes hála és hódoló tisztelet 
és a nagyok és diasók között minden időkben egyik 
fényes  alakja lesz a magyar történelemnek. 

Egy régi német fejedelmi  családból, aWittelsbaoh 
auládból származik. Apja: Miksa bajor berezeg, 
költői lelkű, nagy műveltségű, sokat utazott állam-
férfiú  és hadvezér. Anyja: Ludovika I. Jf  kaa József 
bajor király leánya. 1837. decsember 21 -én Possen-
hofenben  született. Gyermekségét szülői körében, tá-
vol minden fénytől  és pompától a szabad természet 

ölén töltötte el, mely iráut egész életében, az ud-
vari élet fényessége  és pompája között is megőrizte 
ragaszkodását. 

Még gyermekéveit élte, mikor királyunk meg-
ismerte s mikor elérte a 16-dik életévét, a szépsége 
és ifjúsága  egész pompájában ragyogó hajadon 
már menyasszony volt. F e r e n c z J ó z s e f  osászár, 
a hatalmas és lovagias uralkodó 1853. augusztus 
hó 18-án lachlben jegyezte el s nyolez hónap múlva 
1854. április hó 24-én Bécsben megtörtént a fényes 
menyegző. 

Az ifjú  császárné már első megjelenésével 
megnyert minden szivet s meghódította alattvalóit. 

A menyegző alkalmával szomorú idők voltak 
Magyarországon az egész nemzet leigázva, a porban 
fetrengett.  A bécsi ünnepélyek zaja nem igen kel-
tett visszhangot Magyarországon, a fényből,  a pom-
pából ide igen kevés jutott, de az ifjú  császárné 
nemes és jóságos szivének dobogását mégis meg-
érezték a számoB politikai elitéltnek adott amnesz-
tiában, mely sok szenvedő hazafinak  adta vissza a 
rég nélkülözött szabadságot. Röviddel ezatáu szűnt 
meg Magyarországon a már évek óta tartó ostrom-
állapot, melynek tartama alatt idegen volt honjában 
a magyar s gyűlölt külföldiek  tartottak kezükben 
minden hatalmat. Az ostromállapot megszüntetését 
is az ó nagy BZÍVB jóságos muukájának tulaj-
donítják. 

Hazánk fildjére  először 1857-ben lépett s ek-
kor kezdte megismerni szemtől szemben a magyar 
népet. Ezen esztendőben férje  kíséretében beutazta 
az ország legnagyobb részét. A nemes, karosu ter-
metű éa megnyerő modora császárnét mindenütt a 
legnagyobb szívességgel és kiváló rokonszenvvel 
fogadták.  Megjelenését ugy tekintették, mintegy jobb 
jövő hajoalat. Az ifjú  császárné nemes szivétől 
sokat vártak és sokat reméltek és nem is csalat-
koztak benne. 

Az utazást egy szomorú esemény, első gyer-
mekének Zsófia  kir. herczegnónek-halála szakította 

csiját. A hatóságok képviselői üdvözölték Kxneff-
stein grófot  ós kifejezték  előtte Bern város és az 
egész Svájcz mérhetetlen gyászát Zeiler volt oszt-
rák-magyar nagykövetnek ott időző neje a kopor-
sót megkoszorúzta. A mig a magas halott az ál-
lomáson volt az összes harangok zúgtak. 

A halottvivő udvari vonat éjjeli fél  tizenegy-
órakor érkezett. B u c h s b a. A pálya udvaron a 
román király és felesége  továbbá R o h á n herczeg 
vártáks két óriási koszorút helyeztek akoporsóra. 
A mig a vonat az állomáson volt, az egész lichten-
steini herczegségben szakadatlanul szólottak a 
harangok. 

Innsbruck-ban a halottat szállító vonnt 
megérkezése előtt a pályaudvar körül óriási 
néptömeg gyűlt össze. A perronon valamennyi 
lámpa égett és gyászfátyollal  volt letakarva. Ott 
voltak a helytartó, az összes hatóságok képvise-
lői, az egyetem rektora és dékánja a polgármes-
ter és a város képviselőtestülete a tartományi 
választmány, az arisztokrata hölgyek valamennyien 
mély gyászban, a tábornokok és a tisztikar egy dísz-
század és a vasúti alkalmazottak díszegyenruhában. 

Midőn a vonat az állomáshoz közeledett az 
összes harangok megszólaltak. A vonat az ál-
lomásra reggel 7 óra 27 perezkor robogot be. 
Rengeteg sok koszorút adtak át Kueffstein  grófnak 
és Berzeviczy altábornagynak, a jelenlévő papok 
a koszorúk átadása után csendes imát mondtak. 
A hölgyek letérdeltek és zokogtak a koporsó lát-
tára. s mikor a vonat a pályaudvarból lassan ki-
gördült az egész közönség imádkozott. 

Innsbrucktól H a 11 e i n i g a legkisebb falvak 
minden házán gyászlobogó leng. A harangok 
szünetnélkül zugnak. S a l z b u r g b a u vonat 10 
perczczel 3 óra előtt érkezett meg, a polgári és 
katonai hatóságok fejei  fogadták.  Az egyház kép-
viseletében Haller János dr bíboros püspök je-
lent meg az egész káptalannal itt is igen sok 
koszorút és virágot adtak át a kiséretnek. 

Megérkezés Bécsbe. 
Bécsben a nyugati pályaudvart egészen 

gyászba borítottak. A királyi várótermet kápol-
vává alakították át. A terem közepére hatalmas 
ravatalt állították. A falak  fekete  lepellel vaunak 
beborítva, melyet a bajor és Habsburgliáz c-aládi 
czimezei ékesítenek. A pályaudvar környékét rop-
pant nagy ember tömeg tartotta meg szállva, A 
királynéholttestétszállitó vonatot, Liehteustein her-
czeg, a szolgálatra kirendelt udvarhölgyek, az ud-
vari papság és a helyőrség tisztjei fogadták. 
A koporsót a vonatról leemelve, ravatalra helyez-
ték s a jelenlevők helyeiket elfoglalván,  be-
szentelték. 

Bevonulás Hofburgba. 
Beszentelés után a koporsót hallottas ko-

csira tettek s az udvari személyzet, testőrök, lovas 
és gyalog katonaság kíséretében megindult a me-
net a Hofburg  felé.  A tengernyi népet, mely az 
utczákat, ellepte nagy meghatottság fogta  el, a 
nők zokogtak és a férfiak  is megindultan nézték 

meg. A kedves gyermek halála ejtette az első sebet a 
boldog ifjú  hitves auyai szivén. 

Az udvari fényes  légkörben nein a legjobban 
találta magát, az ottani fény  és pompa ellentétben 
állott természetes egyszerűségével s e miatt inkább 
a magányt kereste. Időközben egészségi állapota is 
rosszabbra fordult,  annyira, hogy huzamosabb tar-
tózkodásra M a d e i r a szigetére kellett utaznia, a 
hol 1860. és 61-ben majdnem két évet töltött. 

Ez utáu kezdett nagyobb mértékben érdeklődni 
a magyar ügyek iránt, nemes szivét az alkotmányá-
tól megfosztott  magyar nemzet felé  fordította,  a nél-
kül azonbau, bogy a politikával nagyobb mértékben 
foglalkozott  volna. Ekkor kezdett magyarul tanului. 
Első oktatója a magyar nyelvben Falk Miksa híres 
publiczistánk volt. Megismerkedvén nyelvűnkkel, 
megszerette történelmünket és irodalmunkat s azo-
kat kitartó szorgalommal tanulmányozta. 

1865-től kezdve hazánk előkelő politikusai ugy 
tekintették a királynét, mint közbejárót, ki a nemzet 
és király között ki fogja  eszközölni a kibékülést. 

Hogy mekkora rokonszenvvel és szeretettel 
fordult  a magyarok felé  annak több alkalommal 
adta jelét. 

Így 1866-bau a7 osztrák-porosz háború alkal-
mával gróf  Andrássy Gyulának ugy nyilatkozott: 

— Ha Olaszországban roszul mennek a csá-
szár dolgai, az nekem igen fáj,  de ha Magyaroszá-
gon mennek rosszul, az engem megöl. 

A koronázás alkalmával a legnagyobb mérték-
ben megnyerte a magyarok tetszését. A királynét már 
mindenki ugy ismerte mint a magyarok jóakaróját 
és barátját; ő maga pedig megvolt győződve, hogy 
a magyarnál jóbb alatvaló a földkerekségén  sincs. 

Egészen rajongásba hozta a nemzetet, midőn 
Deák Fcrancznck, a haza bölcsének koporsóját meg 
koronázta és ravatalánál imádkozott. Azok a köny-
eseppek, melyek azon alkalommal a felséges  asszony 
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a szomorn menetet Az őrségek, melyek mellett 
a menet el vonult, fegyverbe  léptek és szabály-
szerűen tisztelkedtek. 

Éjfél  felé  járt az idő, midőn a koporsó a 
Burgba megérkezett. Itt az udvari plébános nagy 
segédlettel és a várkapitányság várták. A holt-
testet itt is beszentelték és az udvari ének- és 
zenekar által énekelt „miserere* hangjai mellett 
a templomba szállították. Mikor a koporsót felhe-
lyezték és„a kiséret tagjai a padokban helyet 
foglaltak,  O felsége  a király a királyi család tag-
jaival belépett a templomba s az imaszékekec 
foglaltak  helyet. A király láthatólag meg volt 
rendülve, a mikor a koporsót meglátta. 

Rövid czeremonia után ö felsége  leborult a 
koporsó előtt s azt kétszer megcsókolta s azután 
a királyi családdal együtt kivonult a templomból. 

A királyné a ravatalon. 
A Burgteraplom egészen feketébe  van bur-

kolva, az oszlopok, bejárók, padok, imazsámolyok 
minden, de minden fekete  posztóval vannak le-
takarva. 

Reggel fél  8 órakor Hornig báró veszprémi 
püspök, inint a királyné kanczei lárja olvasta az 
elsó misét s azután a holt testet beszentelte. Nyolcz 
órakor megnyíltak a templom ajtói s a nagykö-
zönséget bocsátották be a templomba. Negyven-
ével eresztették be az embereket egész délután 
5 óráig, mikor a kápolnát elzárták. 

A magyarok Béosben. 
Talán soha sem látott Bécs olyan megrázó 

gyászmanifesztácziót,  mint a milyent pénteken 
délután a magyarok csináltak Bécsben. Képvise-
lők, főrendek  gyönyörű fekete  diszmagyarban 
vonultak át Bécs utczáin S z i l á g y i Dezső kép-
viselőházi és K á r o l y i Tibor főrendiházi  elnö-
kök, F e h é r v á r y , P e r c z e l és W l a s s i c s 
miniszterek vezetése alatt a Burgtemplomig, hogy 
a királyné koporsójára elhelyezzék a képviselőház 
és főrendiház  koszorúit. A bécsiek a legnagyobb 
érdeklődéssel nézték a menetet s az országgyűlés 
két házának tagjai általános csodálat tárgyai 
voltak. 

A temetés. 
Még fel  sem virradt egészen a királyné te-

metésének napja, szeptember tizenhetedike a mi-
kor a Burg környékét ezer számra szállották meg 
azok, a kik még egyszer látni akarták a holt ki-
rályné koporsóját. Reggel korán a templomot meg-
nyitották, de már kilencz órakor elzárták a közönség 
elől, azután csak az udva.hoz tartozó urak és höl-
gyek látogathatták a kápolnát egész tizenkét óráig, 
mikor a kápolnát mindenki elöl elzárták. Dél-
után a Hofburghoz  vezető utczákon a tolongás 
életveszélyes mérveket ölt, a sorfalra  kirendelt 
csapatok, legtöbbnyire magyar ezredek csak las-
san haladhatnak előre s két óra már ehnult, mi-
korra a kirendelt csapatok elfoglalhatják  he-
lyeiket. 

A Neuer-Markton levő kapuczinus templom 
belseje kotnpr fekete.  A középső hajótól balra 
imapad áll O felsége  a király és a koronás ural-
kodók számára. Mögötte van egy másik imapad a 
többi fejedelmi  gyászolók és a fóherczegek  szá-
mára. Kissé távolabb van kormányok helye. A 

szemében megjelentek, többet értek a magyarok előtt 
a legértékesebb drága köveknél. 

Boldog házasságából 4 gyermeke származott 
Zsófia,  Gizella, Rudolf  és Mária Valéria. 

Zsófla  1857-ben történt elhalálózása volt az elsó 
seb, melyet a sora királynénknak anyai szivéu ejtett 
a borzasztó osapás azonban későbbre volt fentartva 
a végzet által s 1889. január hó 30-án egyetlen fiá-
nak, Rudolf  tronörökösnok gyászos halálával követ-
kesett be. At óriási csapás végkép megtörte anyai 
szivét és egészségét is alá ásta. 

Azóta az utazásban és a jótékonyságban kere-
sett vigasztalást, többször megfordult  Svájozban is, 
a bol most az orgyilkos kéz kioltotta a drága 
életet. 

• • 

A porosz-osztrák háborn alatt gyermekeivel 
együtt Budapestre költözött és a nyarat egy egészen 
egyszerű villában Ferenczhalmán töltötte. Itt igen 
boldogan és megelégedetten élt gyermekeivel. Az egy-
szerű, jótékony királynét az egész vidék népessége 
a bálványozáalg megszerette. 

A koronázás utáni idóben igen sokszor tartózko-
dott gyermekeivel együtt a gödöllői kastélyban. Itt 
is igen sokszor érintkezett a néppel és mint a nép 
jótékony géninasa egyre fokozta  azon bodoló tiszte-
leten, melyet Magyarország népe iránta érzett. 

» 
• • 

Most már a nemes nagy szív megszűnt do-
bogni és as imádott királyné földi  részei Bécsben, 
a kapnesinnsok sírboltjában alnsaák örök álmukat. 

De emMkfcaete  áldott lesz és őrökre élni fog, 
a mig eaak magyar szív dobog e hazán. 

Ba. 

templom többi helyét a tábornokok és kamará-
sok és a legutolsó helyet a küldöttségek számára 
tartották fen. 

Három órakor kezdődött az udvari és egyéb 
méltóságok felvonulása. 

Pontban négy órakor indult meg a gyász-
menet a Burgból. A koporsót jobbról és balról 
nemes apródok, testőrök vették körül, utánuk 
jött a királyné udvartartása. 

A gyász menetet egy szakasz lovasság nyi-
totta meg. Azután következett egy udvari foga-
toló lóháton, egy kétfogatú  udvari kocsi az ud-

ivari főbiztossal,  egy másik kétfogatú  kocsi ko-
mornyikokkal, egy század lovasság, egy udvari 

| fogatoló  és egy udvari biztos lóháton, egy hat-
fogatu  udvari kocsi két kamarással, egy hatfo-
gatu udvari kocsi Ó felsége  fóudvarmesternőjé-
vel és két palotahölgygyel, egy hatfogatu  udvari 
kocsi a királyné fóudvarmesterével.  A kocsikat 
követték az udvari inasok párosan, egy szakasz 
testőr gyalogság, egy szakasz testőr lovasság és 
egy szakasz darabont testőrség. 

Ezután jött a nyolcz fekete  lótól vont ha-
lottas kocsi. A koporsó alig volt látható a remek 
koszorúk sokaságától. 

A koporsót a testőrségek egy-egy szakasza 
követte lóháton s a menetet egy század gyalog-
ság és egy század lovasság rekesztette be. Ebben 
a sorrendben vonult a menet a Neuer-Marktra, a 
kapuczinusok templomához. 

Délután négy órakor összegyűltek a temp-
lomban az uralkodóház tagjain kivül az idegen 
fejedelmi  személyiségek, az udvari főméltóságok, 
a gárda kapitányok és az egész udvar, továbbá 
az uralkodók temetésre küldött képviselői. 

A mikor a halottas menet közeledtét jelen-
tették az evangéliumi oldalon foglaltak  helyet a 
király 0 Felsége, Stefánia  özv. tronörökösné és 
leánya, a legközelebbi rokonok és az idegen 

í uralkodók. 
I Mikor a koporsót behozták valamennyi ural-
kodó mélyen meghajolt előtte, az udvari éneke-
sek rázendítették a „Misei-erét." 

A beszentelés, melyet Gruseha dr. bíboros 
érsek végzett mint egy nyolczvan püspök segéd-
letével, csak rövid negyed óráig tartott. A szer-
tartás alatt az udvari énekkar a L i b e r á t éne-
kelte. 

A beszentelés után a szolgák felemelték  a 
koporsót és a sírbolt felé  vitték akkor az összes 
jelenlévők mélyen meghajtották magukat. A „Mi-
se re re" hangjai mellett és gyász imák közt vitték 
a koporsót tv sírboltba. A koporsó után közvet-
len a király ment. Itt lent a koporsót mégegyszer 
beszentelték, a király és kísérete csendes imád-
ságot végzett, mire Lichtenstein herczeg a ko-
porsó kulcsát átadta megőrzés végett a páter 
gvardiannak. 

A király és a herczegek elhagyták a sír-
boltot felmentek  a templomba, a hol a jelen vol-
tak mélyen meghajtották magukat. A király kö-

i rül nézett, az után Vilmos császárhoz lépett, kinek 
| kezét melegen megszorította. Az után kivette 
i zsebkendőjét és az arczárói lefolyó  könnyeket 
letörülte. 

A király Vilmos császárral együtt távozott 
a templomból, kocsiba ültek s együtt hajtattak 
a Burgba, utánuk a többi gyászoló vendégek is 
oszladozni kezdettek s félóra  múlva a templom 
kiürült. 

Erzsébet királyné pedig a mi nagy asszo-
nyunk ott pihen az Ő kedves fiának  oldalán, A 
ki a mig élt öröme és boldogsága volt s kit ha-
lála után annyi éven keresztül oly fájdalmasan 
gyászolt. Most a szebb hazában együtt vaunak 
s együttesen őrködnek a szeretett magyar nem-
zet felett.  Ez a mi hitünk. 

A gyász vármegyénkben. 
A királyné szomorú halála miatti országos 

gyászban vármegyénk is teljes mértékben részt 
vesz, a nagyobb községekben a köz és tnagán 
épületekről gyász lobogók hiidetik a legmélyebb 
szomorúságot, a templomokban és iskolákban 
gyászünnepélyeket rendeznek, hogy kifejezést  ad-
janak azon hódolat teljes tiszteletnek és * végte-
lenül nagy szeretetnek, melylyel megboldogult 
Nagy asszonyunk iránt nemzetünk kicsinye és 
nagyja viseltetett. 

Hatósági intézkedés a gyászkifejezése 
iránt. 

Az Erzsébet királyné tragikus halála felett 
érzett óriási veszteség iránti részvétét várme-
gyénk törvényhatósága a közigazgatási bizottság 
mnlthavi üléséből ö felségéhez  intézett táviraton 
kivül is általánossá akárván tenni, az idő rövid 
sége miatt az állandó választmányt javaslat té-
telre hivta össze vármegyénk főispánja,  mely vá-
lasztmány a később összehívandó közgyűlés jóvá-
hagyása reményében e hó 16-iki ülésén következő 
intézkedéseket tett: hogy a vármegyét a királyné 
temetése alkalmával Bécsben három tagn küldött-
ség képviselje, mely küldöttség tagjaiul dr. Bocs-
kor Béla tisztflgyész  és Lázár Miklós szolgabíró 
önként ajánlkozván, főispán  nr ő méltósága kéretett 
fel  a csatlakozásra, illetve vezetésre, kik is még 
as nap elutaztak; hogy valamennyi község elöl-

járóság ntasittassék a középületekre záazlót tűzni 
ki, mely 30 napon át ott tartandó és az elöljáró-
sági, valamint a képviselőtestületi tagok as egy-
házi főhatóság  által ki tflzendő  gyászisteni tiszte-
leten megjelenni kötelességüknek tartsák ; hogy az 
országos gyászisteni tisztelet napján a megye alis-
pánja által megállapítandó programm szerint rend-
kívüli törvényhatósági közgyűlés tartassék s a ta-
gok együttesen vegyenek részt a gyászisteni tiszte-
leten ; hogy Szeredaváros polgármestere a város-
ban lehetőleg minden egyes házra 30 napi időtar-
tamra gyáízlobogó kitűzése iránti intézkedésre bi-
vassék fel.  Ezeken kivfll  a megye alispánja intéz-
kedett, bogy mioden a vezetése alatti közigazga-
tástól postára adandó hivatalos küldemény fekete 
pecséttel láttassák el 6 hónapig. 

A vármegye külömbőző pontjain rendezett 
gyászünnepéiyekról beérkezett tudósításokat a 
következőkben adjuk: 

Csik-Szeredáb&n. 
Városunkban már a rémes hir hallatára a 

középületeken azonnal kitűzték a gyászlobógokat 
s későbbi napokban a magáu épületekről is gyász-
lobúgok hirdetik az óriási veszteséget. 

Folyó hó 17-én a királyné temetésének nap-
ján, LI helybeli róm. kath. templomban gyászisteni 
tiszteietett tartottak, melyen a főnökök  vezetése 
alatt részt vettek az összes hivatalnokok, a honvéd 
tisztikar, a kereskedői kar, ipartestület, a csen-
dőrség, pénzügyőrség, a helybeli iskolák tanítói 
kara és növendékei. Csiksomlyóról tanáraik ve-
zetése alatt bevonult a főgymnasium  ifjúsága. 
Természetes, hogy a részt vevőknagyobb része 
a közöuséges alkalmakra is szűknek bizonyult 
templomból kiszorult. A szent misét Domo-
kos János szolgáltatta Török Ferenez hely-
beli segéd lelkész és Vaszilkievics főgimná-
ziumi tanár segédletével. Ugyan azon napon is-
tenitisztelet után folyt  le a gondnokság és szép 
számú hallgató közönség jelenlétében a helybeli 
állami elemi iskola gyászünuepélye, melyen Dr. 
F e j é r Antal gondnoksági elnök és Széke ly 
Károly igazgató tanító tartottak alkalmi beszédeket. 
Egész napon át a kereskedések zárva voltak. 

Folyó hó 18-áu a helybeli ev. ref.  imaház-
ban tartatott gyászistenitisztelet, melyen a hely-
beli hivatalok, honvéd tiszti kar, csendőrség tag-
jai s azon kivül a város intelligens közönségéből 
igen sokan jelentek meg. A szokásos ének és 
rövid könyörgés után Bitay Béla körlelkész lendü-
letes és igen szép egyházi beszédet mondott. 

Folyó hó 20-án délelőtt 9 órakor a helybeli 
honvéd tisztikar rendezett a laktanya udvarán 
felállított  és déli növényekkel díszített csinos tá-
bori sátorban gyász ünnepélyt. A szentmisét Tö-
rök Ferencz helybeli segédlelkész szolgáltatta. 
Az ünnepélyen a honvédségen kivül részt vettek 
a helybeli hivatalok tagjai igen szép Bzámban. 

Csik-Somlyón. 
Folyó hó 17-én délelőtt 8 órakor a Ferencz-

rendiek szép nagy temlomában ünnepélyes gyász-
mise volt, me.ynek végeztével a csiksomlyói tanító-
képző intézet tanárikara és ifjúsága  tartott a in-
tézet zenetermében szépen sikerült gyászünne-
pélyt. Az ifjúság  gyászdalokat énekelt, Kará-
csony József  a képezde igazgatója lendületes 
gyászbeszédet mondott s az intezet egy növen-
déke alkalmi költeményt szavalt. 

Csik-Szép vizén. 
A kereskedések bezárva, a szivek a fájda-

lomnak megnyitva, a munkáskötény letéve, a ház-
tetőkre gyászlepel húzva, ez volt a kép szomba-
ton. És ebben a némaságban, kettős rendekben 
gyászos csoport haladt a nagy templom felé.  A 
harangok busán kongnak, de aztán azok is 
elhallgatnak. Az egész templom fekete,  a gyá-
szoló néptől. Németh Gyula expositus lelkész 
szép gyászbeszédet mondott, melynek végezté-
vel a mint jött, ép oly némán távozott a kö-
zönség, csak a karszalag lengett, a sziv zaka-
tolt, a könny csillogott a lehanyatlott nap utolsó 
sugarában. 

Gyergyó-Ditróban. 
A magyar történelemnek sok gyászlapja van. 

A Végzet egy ujat fűzött  hozzá s felirta  rá: 
„Magyarország védőasszonya, felséges  királynéja 
meghalt." Egy gyászos tragédiáról beszél e föl-
jegyzés s a nemzetnek nagy fájdalmát  örökiti 
meg. Az a gyilkos szerszám, mely keresztül szúrta 
a legnemesebb szivet, általjárta az egész nemzet 
szivét, melynek sebe nem gyógyul be s a belőle 
fakadt  fájdalom  is örökké tartó lesz. 

Oyász templom lett az egész ország s a 
szeretett királyné emlékezetének oltáránál imád-
koznak a Kárpátoktól Adriáig. Gyászlobogó leng 
a palotákon, a bogárhátú házacskákon; a szé-
kesegyházakon s a falu  kis kápolnáján. 

A székelyeknél is mindenütt méltó kifejezést 
nyert az országos gyász. Gyergyó-Ditró, midőn a 
szomorú hir bizonyossá vált, képviselőtestületi 
gyűlést tartott, melyen Fülöp látván köszégi jegyző 
ecsetelte hiven a megrendítő csapást s a nagy 
veszteséget, mely Magyarországot érte. Egyben 
indítványozta, hogy Ditró nagyközség mély gyá-
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azának B fájdalmának  külső jeléül határozza el, 
hogy 1. Jóságos királynénk emlékezetét jegyző-
könyvében megörökíti. 2. A házakra, a hol lehet-
séges, gyászlobogókat tétet. 3. A nagyméltósága 
miniszterelnök ur utján Ő felségének  legkegyel-
mesebb szine elé juttatja táviratban a nagyköz-
ség mély gyászát, fájdalmát  s örök hűségét. 4 
Az egyház gyásziinnepélyén résztvesz. 

Az erdélyi püspök ur ó méltóságának kör-
rendelete értelmében a nagy halott temetése nap-
ján gyászmise volt, melyen a testületek, az egye-
sületek, az állami polgári iskola s a lakosok kö-
zül számosan vettek részt. Az állami polgári is-
kola gyászünnepélyt tartott, melyen Vértes Lajos 
igazgató mondott megható beszédet a mélységes 

E nagyközség könnye is belevegyült a nem-
zet siráaába s fájdalmának  hangja összeolvadt a 
nemzet zokogásával. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Az erdélyi róm. kath. püs-

pök a osik-aomlyói tanítóképezdéhez tanárokká 
A n g n B t i n Imre brassói tanítót és P. K ó r o d í 
Berárdot s az ugyanazon képezdével kapcsolatos 
gyakorló elemi iskola vezetése X á n t n s Elek csik-
menasági tanítót nevezte ki. 

— Uj főrend,  ő felsége  csik-szentmártoni 
S z a b ó Józsefet  a kolozsmegyeí gazdasági egylet 
elnökét élethossziglan a magyar főrendiház  örökös 
tagjává nevezte ki. 

— AB időjárás vármegyénkben ismét nagy 
aggodalmat okoz a gazdaközönségnek. Az egyhó-
nap óta tartó szárazság által csont keményé szá-
radt földbe  a vetés lehetlenné vált, s ha még egy 
hét alatt a várva-várt eső meg nem érkezik, a 
megkéső, vagy éppen nem eszközölhető vetés miatt 
ismét egy Ínséges esztendőre lesz kilátás. Máskép-
pen is az utóbbi napok meghozták a nem várt 
fagyokat,  melyek a még itt-ott viritó növényzetet 
teljesen elfonnyasztották.  A fák  levelei a hervadás 
képét matatva sárgulni és hallani kezdenek s ma-
holnap a rideg tél előtt állunk, mely nálunk az 
évnek felét  szokta kitölteni. 

— Gyászünnepély. A megyei polgári leány 
iskolában az Ő Felsége Erzsébet királyné halála 
alkalmából tartandó gyászfinnepség  szombaton, f. 
hó 24-én délelőtt 10 órakor mint a temetés nyol-
czadnapján fog  végbe menni. Műsora ez: Elnöki 
megnyitó. Tartja az igazgató. „Letették már." Nép-
dal Beleznaytól éneklik a növendékek. Szavalat. 
Előadja Lestyán Erzsi. A királynéról. Felolvassa 
Élthes J.-né. Gyászindnló. Éneklik a növendékek. 

— BUCSU. Folyó hó 18-án tartották meg vá-
rosunkban a szentkereszt felmagasztalásának  ünne-
pére rendelt helyi bucsut. Az ünnepélyes szent mi-
sét Murányi Kálmán fóesperes  tartotta nagy segéd-
lettel s ezen alkalommal két ref.  vallású nőt átvett 
a róm. katb. egyház keblébe. A mise előtt Z s i g 
mond Vilmos csiktaploczai expozitus lelkész tar-
tott gyönyörű egyházi beszédet a szentkereszt fel-
magaBctalásáról. A bucsu után szokásos lakmározá-
Bok — tekintettel az országos gyászra — ez alka-
lommal nagyrészben elmaradtak. 

— Esküvő. Folyó hó 18-án délelőtt 9 óra-
kor a helybeli róm. kath. templomban esküdött örök 
hűséget K r a u s z Ernő m. kir. erdész T. Nagy 
Károlin kisasszonynak T. Nagy Imre gazdasági is-
kolai igazgató kedves leányának. Az esketési szer-
tartást T ö r ö k Ferencz helybeli segédlelkész vé-
gezte, ki az ifjú  párhoz lendületes beszédet intézett. 
Az esketési szertartás után a menyasszony szülőinek 
házánál gazdag villás reggeli volt, melynek végez-
tével az uj pár nászútra indult. Szerencse, megelé-
gedés kiséije a szép frigyet. 

— Szinház. M o n o r y Sándor színtársulata 
a mult hét folytán  a következő darabokat hozta 
színre: .Egy délután Ósbudavárában", ozimü boho-
zatot, Mascagni világhírű operáját: a „Parasz becsü-
le'-tet, a .Barátságból* czimü angól vígjátékot, a 
.Dreyfuss  kapitány" czimü színmüvet s végül bucsu 
előadásul Szigethi József  .Rang és Mód" ezimű szín-
művét, melyet .A mi királynénk' ozimü allegorikus 
képlet elózőtt meg. Az utóbbi előadás tiszta jöve-
delmének fele  része ó felsége,  Erzsébet királyné 
szobrára fordittatik.  A színészek tőlünk néhány elő-
adás tartására csik-szépvizre rándulnak át, ajánljuk 
őket, mint jól szervezett társulatot az ottani közön-
ség szíves pártfogásába. 

— Halálozás. Dr. Balogh Vendel flgyvédet 
is városi ügyészt ismét súlyos csapás sújtotta. 
Felesége Vertán Mariska f.  hó 21 én meghalt, is-
mét árván hagyván azon 4 kis gyermeket, kiknek 

az ifjúsága  virágjában elhalt másik nővér után édes 
anyja vala. A családi életében oly gyakran súj-
tott férfi  iránt általános a részvét. Az elhunyt 
derék nőt f.  hó 14 én temették el. Áldás és béke 
poraira! 

— A levelezőlapok megdrágulása. Már 
régebben emiitettük, hogy a kormány a levelező-
lapok árát a nemzetközi posta egyezség értelmé-
ben fölemelni  szándékozott. Most — mint értesü-
lünk — az áremelésre vonatkozó előmunkálatok már 
elkészültek s e szerint a jövőben a levelezőlapok 
árának fölemeléséből  származó többletet bizonyos, 
a posta szolgálatban feltétlenül  szükséges reformok 
megvalósítására' fordítják.  Az elkészült javaslatok 
szerint a levelezőlapok áremelése a kötelező korona 
számítás életbeléptetésekor lép érvénybe, s az aj 
levelezőlapok gyártásához közelebb hozzá is fognak. 

— A sepsi-szentgyörgy—földvári  va-
sútvonal tanulmányozása. A kereskedelem-
ügyi miniszer rendelete folytán  a m. kir államva-
sutak igazgatósága műszaki szempontból tanulmá-
nyoztatja a sepsi-szentgyörgy—földvári  vasutvona-
lat. A miniszter egyben utasította Brassó és Há-
romszék vármegyék közönséget, hogy a m. kir. ál. 
lamvasutak nyomjelző közegeit a szükséges ható-
sági támogatásban részesítsék. 

— Beiratások a kolozsmonostori gaz-
dasági intézetbe. A kolozsmonostori (Kolozs-
vár) magyar kir. gazdasági tanintézet téli félévére 
a beiratkozások október 1—8-ig történnek. Kel-
vételi felvételek:  16. éveskor, 6. gymnáziuni osz-
tály, 6. reáliskolai osztály, 6. polgári iskolai osz-
tály végzése, (a polgári iskolai bizonyítvány ál-
talános jó eredményt kell tannsitson) A kik éret-
ségi bizonyitványnyal birnak és legalább egy évi 
gazdasági gyakorlatot tudnak bizonyítani, minisz-
teri engedélylyel azonnal a H-ik tanévre vehetők 
fel.  Nagykora férfiak,  avagy főiskolák  tanulói ven 
dég hallgatók gyanánt vehetők fel,  és oklevelet 
is kaphatnak az előirt feltételek  mellett. A beira-
tásra személyesen kell megjelenni, a ki ebben aka-
dályozva van ; az igazgatósághoz czimzett levélben 
kell kérje a felvételt.  Az iskolai bizonyítványon 
kivQI felvételkor  bemutatandó a keresztlevél és az 
ujraoltási bizonyítvány. Október 8-án tul 20-ig az 
igazgatóság czimzett folyamodással  történhetik a 
felvétel;  ezen időn tul október 31-ig a földmive-
lésfigyi  miniszter úrhoz kell a felvételért  folya-
modni. Beiratáskor befizetendő  egy félévre  tandíj 
10 frt,  biztosíték 6 fit,  olvasó terem dij 2 frt,  se-
gély egylet javára 50 kr, vegymühely használa-
táért 3 frt,  a vendég hallgatók a szabályzatban 
előirt látogatási dijat fizetik.  Bármely kérdésre 
készséggel ad felvilágosítást  a tanintézet igazga-
tósága. 

— Tűzveszély. Folyó hó 19-én délután 
Csík-Szereda varos csépeltetó gazdáit nagyobb ve-
szély fenyegette.  Ugyanis Csik-Szeredán S z o p o s 
Albert által kezelt és üzemben tartott gép ktirül a 
szalma és polyva kazalok tüzet fogtak  s több rakás 
ily takarmány elégett. A szél kedvező iránya foly-
tán a többi gabnát tartalmazó aaztagokat meg lehe-
tett menteni. A vizsgálat hivatása kideríteni, hogy 
a gép szikrája vagy más vigyázatlanság miatt tá-
madt-e a tüz. Ugy tudjuk, hogy a sok gazdáju „tűz-
oltó egyleti" nagy fecskendő  teljesen használhatatlan 
állapotban van s így az oltásnál a vasúti áll. főnök 
ur szívességéből átbocsátott fecskendők  teljesítették 
a szolgálatot. Talán már egyszer példát vehetuének 
az illetékes urak s intézkedhetnének, hogy a tűz-
oltó szerek legyenek használható állapotban, mert 
az állással felelősség  is szokott járni s nem tud-
hatni, mikor fog  ez az illetők fejére  lecsapni. 

— Községi biró választás. Csiksztlélek 
községében a Kőszegi Károly felfügesztésével  meg-
üresedett községi bírói állásra folyó  hó 19-én egy-
hangúlag Balog Imre lett megválasztva. 

— Rosszak a szivaraink. Minden nap le-
het hallani panaszt a szivarok rosszaságáról. Hogy 
ennek van alapja már első tekintetre meggyőződ-
hetik az a ki a szivarra tekint; mert azok oly 
csúnyán feketék,  hogy a szivarozni kívánónak el 
megy a kedve ezek élvezetétől. A fekete  földben 
terem a jó buza, de fekete  szivarból illatos füst  alig 
származik. Kérjük tehát az illetékes köröket, te-
gyenek lépéseket arra, hogy ha már a nagytözsde 
nem nekünk való, legalább kapjunk élvezhető do-
liány termékeket. 

— Gyulás. Folyó hó 19-én a délutáni órák-
ban az Udvarhelyfelé  vezető országút mellett levő 
Rancz-féle  házban a szemétdomb a mint mondják a 
cseléd vigyázatlansága folytán  kigyuladt. A kelet-
kező tüzet a szomszédok észre vévén, elfojtották  s 
igy elejét vették a nagyobb veszedelemnek, mely 
a száraz deszkával és faanyaggal  megrakott udva-
ron könnyen bekövetkezhetett volna. 

— Tüzek. Csik-Szentmártoni Bocskor Lá-
zárnak részben haszonélvezett csűre, melyhen 100 
kalangyánál több őszi és tavaszi gabona volt be-
rakva, a közvetlen mellette volt üres istáloval egy-
ütt f.  hó 13 án — szándékos gyújtás következté-
ben — elégett. Legnagyobb gyanú S/.ahó Lajos 
(puti)a ház multévi lakósára esett, ki csakhamar 
befogatván,  őszintén bevallotta gaz tettét s előso-
rolta az okokat is melyeknek megboszulása czéljá-
ból cselekedte. Hogy a tüz — az egyik szomszéd 
kis sertésólján kivül az alig néhány méternyi távol-
ságra eső szalmás épületekben éB így tovább na-
gyobb pusztítást nem tett az a szélcsendes időnek 
és a mezei munkára induló gazdák ügyes működé-
sének tudható be. A gyújtogató most már — 
továbi intézkedésig — a helybeli jbiróság fogdájá-
ban elmélkedik a világi múlandóságáról. — Csík-
Bánkfalva  Kartonos tizesében e hó 18-án esti 10 
órakor a Madár Istvánné háza ismeretlen okból 
meggynlt és elégett, valószínűleg szándékos gyúj-
tás következménye. 

— Betörés. F. hó 18-án virradóra Csik-
Szentmártonon az „Alcsiki-Bank-Részvénytársaság" 
irodájába ismeretlen tettesek rablási szándékból 3 
heti időközén — már másodszor betörtek. Első al-
kalomal az ablakon, most meg az ablak alatti fa-
lon ütöttek rést « miután az ott levő Wertheim-
szekrényt vasszegecskékkel kinyitni nem sikerült 
minden egyéb kártevés nélkül odább állottak. 

— A gyimesi csatlakozás. Nagy erővel 
dolgoznak a Tatrosvölgy romániai vonalán, hogy a 
kitűzött határidőben január 1-én megnyithassák ve-
lünk a vasúti közlekedést. Közvetlenül a határ 
mellett óriási hidat emelnek szebbet és munkásah-
bat mint a miéink. Gyakorlott olasz kőfaragó  mun-
kásoknak egész serege dolgozik közel egy év óta 
a hidat tartó oszlop sorozaton, kitűnő anyaghói s 
nem kiméivé időt és fáradságot,  csakhogy szép 
legyen. Be is illik e bid akármelyik fővárosba. 
Nagy ellentétet képeznek azonban ezzel az össze-
tákolt favázas  állomások és őrházak, melyekre, 
mint mondják nem jutott pénz. A 40 kilóméternyi 
utat 3 olasz vállalkozó végzi, olasz, horvát és bul-
gár mun&ásokkal. Székely munkások kevesen van-
nak, benszülött oláhok még kevesebben. A mun-
kások, különösen az olasz kőfaragók  és czeuient 
munkások szépen keresnek, de drága az életmód, 
különösen az ital féle.  Ezért szünnapokon sere-
gestől Gyimesbe jönnek mulatni és bevásárolni. A 
gyimesi korcsmák zsúfolva  vannak vasárnapon-
ként s van keletje a magyar bornak, de különösen 
a sörnek, mit odaát pénzért sem kaphatni. 

— Uj márványbánya Csikban. Csikszt.-
domokosi halárában uj márvány bányát nyitottak. 
A talált anyag állítólag szebb és jobb a szárhe-
gyioél. Eddig miutegy 30 drb sirkövet szállítot-
tak el durván kifaragva,  oly czélból, hogy csi-
szolását és tartósságát kipróbálják. Ha a talált, 
anyag ezen kísérlet a tán is megfelelőnek  bizonyul 
az e vidéken egész hegyeket képező márvány ki-
használását több helyen is megfogják  kezdeni. Nagy 
előny, hogy az építendő vasút pár száz lépésnyire 
esik a bányáktól. A szomszédos Csik-Szenttamás 
község határában is gazdag márvány telepekre 
akadtak s élelmes vállalkozók még évekkel ezelőtt 
kezet tettek azokra. Hallomás szerint a gyergyó-
szárhegyi márványbányák megvétele érdekében is 
Krausz Lajos kolozsvári czég lépéseket tett. 

— Egy tehetséges csángó fiu.  Pár év-
vel ezelőtt megemlékeztünk volt Görbe Miklós gyí 
mesbnkki csángó fiúról,  ki akkoriban egy miniatür 
cséplőgép készítésével tünt töl, mit fából  fanyelű 
bicskával faragott.  A tehetséges fiu  kiképeztetése 
érdekében megyénk főispánja  lépéseket teitt volt, 
e közben azonban a fiúnak  egy oláh pártfogója 
akadt, ki Romániába vitte iskolába. Onnan nem 
tudni mi okból egy év múlva vissza került s ismét 
pásztor lett belőle. A falusiak  csodákat beszélnek, 
hogy a fiu  a mit meglát most is mindent megcsinál. 
Jól utánozza az állatokat, sőt ember formájú  bá-
bukat is farag.  Fölhívjuk ismételten az illetékes 
tényezők figyelmét  és ajánljuk, hogy a többi szé-
kely fiúval  együttesen ennek is nyújtsanak tért 
szakszerű kiképeztetésére. 

— Teljes üzletfeloszlatás  miatt rend-
kívüli alkalom nyílik ékszerek, arany- és ezüst-áruk, 
órák bámulatos olcsó beszerzésére a 30 év óta 
Budapesten, Kossuth Lajos-utcza 17. sz. alatt 
fennálló  Benedek Gábor éo Testvére ékszerész- és 
órás-czégnél. A legdivatosabb ékszerek, ezüstárak 
gyertyatartók, girandolok, tálak, kávés- és teás kész-
letek, mind 13 próbás ezüstből, minden elfogadható 
áron adatnak el. Ezüst evőeszközök grammja 5 és 
fél  kr, teljes 12 személynek való evőkészletek bőr-
tokban 150 frt,  és feljebb. 

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

KELELÖS SZERKESZTŐ éa LAPTULAJDOilOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Nyomatott Csik-Szeredâban, a laptolajdonos én kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 
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A világ gabona tarate*. 
II. 

Előző czikkflnkben  megemlékeztönk a bevi-
telre szoruló államok termeléséről és az egyes 
gabona nemekben mntatkozó összes szükségletről, 
most a kivitelre termelő államok termés eredmé-
nyét és azok rendelkezésre álló feleslegét  fogjuk 
számbavenni. 

O r o s z o r s z á g n a k agy európai, mint 
ázsiai részében a termés kilátások kedvezőbbek 
voltak ngyan, a mult évinél, de mindazonáltal most 
sem kielégítők, sőt némely helyeken a termés egé-
szen gyenge. 

A folyó  évben Oroszország termés eredménye 
hektóliterekben, illetőleg métermázsákbau a kö 
vetkező: 

Boza 139 millió hektóliter, vagyis 100 millió 
400 ezer métermázsa, rozs 258 millió 670 ezer 
hektóliter, vagyis 181 millió métermázsa, árpa 90 
millió 860 ezer hektóliler, vagyis 68 millió 149 
ezer métermázsa, zab 961 millió 670 ezer hektó-
liter, vagyis 110 millió 665 ezer métermázsa, vé 
gfll  kukoricza 18 millió 320 ezer hektóliler, vagyis 
13 millió 993 ezer métermázsa. 

Oroszországban a készletek nagyobbára 
anguszlns hó elején részint a belső szükséglet ki-
elégítésére, részint pedig a kivitel következtében 
teljesen elfogytak,  az idei gabona feleslegét  követ-
kezőleg becsfilik  meg: 

Buza felesleg  26—28 millió, rozs felesleg 
8—9 millió, árpa felesleg  13—14 millió, zab feles-
leg 6—7 millió és kukoricza felesleg  4—6 millió 
métermázsa. 

M a g y a r o r s z á g termés eredményét ide 
számitva Horvát és 8zlavonországok termését is 
valószínűleg a következő számok tüntetik fel: 

Buza termés: 36 millió 868 ezer, rozstermés: 
10 millió 200 ezer, árpatermés 14 millió 787, zab 
termés 13 millió 238 ezer métermázsa. 

O l á h o r s z á g b a n a kedvező időjárás kö 
vetkeztében a növényzet igen jól fejlődött  s bárba 
némely helyeken elemi csapások léptek fel,  mind-
azonáltal a gabona termés nagy átlagban közepe-
sen, minőségileg pedig jól sikerült. A búzatermés 
24—25 millió hektóliterre, a rozstermés 6—5-6 
millió hektóliterre, az árpatermés 13—14 millió 
hek'óliterre, a zabtermés 7*5—8 millió bektóliterre 
becsülhető. 

A bnza felesleg  10—12 millió, a rozs feles-
leg majdnem 1 millió, az árpa felesleg  4—5 millió, 
a zab felesleg  3—4 millió hektólitert fog  kitenni. 

B u l g á r i á b a n és K e le t-Rnmél iában 
a termés eredmény jó közepes. A búzatermés 16 
millió, a rozstermés 5'6 millió, az árpatermés 
4*5—6 millió, a zabtermés 2—2*6 millió hektóli-
ter. Kivitelre marad 4—6 millió métermázsa bnza, 
400 ezer mm. rozs. Árpából és kukoi-iczából szin-
tén tekintélyes mennyiség. 

S z e r b i á b a n a kalászos növények szin-
tén igen jól fejlődtek;  a búzából 3 millió méter-
mázsa, rozsból 480 ezer métermázsa, árpából 1 
millió métermázsa, zabból szintén 1 millió méter-
mázsa, knknriczából 7 millió métermázsa termést 
vártak és igy a felesleget  búzából 1 millió, rozs-
ból 100 ezer, árpából 120 ezer, zabból 200 ezer 
és kukoriczából 600 ezer métermázsára lehet be-
csülni. 

T ö r ö k o r s z á g b a n az idei termés szin-
tén megfogja  haladni a közepes átlagot. Az egész 
országban a búzatermés 36—39 millió s igy a feles-
leg 3 millió hektóliterre becsülhető. Rozsból az 
összes termés 6—7 millió hektóliler, a felesleg 
400 —500 ezer hektóliter, az árpatermés 12 millió 
hektóliter, a felesleg  3 millió bektóliter, a zab-
termés 12 — 13 millió, a knkuriczatermés 26—30 
milllió hehtóliterre (ehető. Ebből a két utóbbi ter-
ményből kivitelre semmit sem lehet számítani. Mert 
ezen államban csak b<»Iyi szükségletre termelnek. 

K e l e t - I n d i á b a n a termést a beérkezett 
jelentések kitűnőnek mondják, a búzatermés a 66 
millió métermázsát meghaladja. 

Az E g y e s ü l t Á l l a m o k búzatermése 
az idén megüti a 210 millió hektólitert, a rozster-
més 8-6 millió, az árpatermés 20—21 millió, a zab-
termés 235—236 millió és a kukoricza termés 
640—646 millió hektólitere becsülhető. A bnza fe-
lesleg megüti a 65 millió, a rozs felesleg  a 8 —10 
millió, az árpa felesleg  szintén 8—10 millió, a 
kukoricza felesleg  65 millió hektólitert tesz. 

K a n a d á b a n az idei búzatermést 24'6 mil-
lió hektóliterre, az árpatermést 8-3 millió hekto-
literre, a zabtermést 61-6 millió bektóliterre és a 
kukuricza termést 10*6 millió hektóliterre becsülik. 
Valősziofl,  hogy erre az esztendőre a kivihető buza 
mennyiség meg fogja  baladni a 8 millió hektólitert. 
Az árpa fölösleg  1—2 millió hektóliter, a zab fö-
lösleg 4—5 millió 8 a kukuricza fölösleg  2—3, 
millió hektóliterre becsülhető. | 

Á r g e n t i n á b a n a termés, melyet deczem-' 
ber és január havakban arattak kielégítő és rész-j 
ben jó volt. A búzatermés hozamát 16—16 millió 
métermázaára becafllték. 

C h i l e búzatermése 4-8—6 millió méter-
mázsát tett ki a fölösleg  1-2—1-8 millió méter-
mázsa volt. A kukuricza termés 3 millió 500 ezer 
bektóliter, melyből fölösleg  1 millió hektóliter. 

A u s z t r á l i a buza fölöslege  1—1-5 millió 
bektóliter, melynek egy kis része szintén Euró-
pába jut. 

Az e g y i p t o m i búzatermést erre az évre 
4—45 millió métermázsára, a kukuricza termést 
6—6 millió métermázsára teszik. Knknriczából ki-
vitel a rosz termés miatt valószínűleg nem lesz. A 
bnza fölösleg  800—900 ezer métermázsára becsül-
hető. 

A kivitelre termelő államok buza termését 
számbavéve az összes termés 481 millió méter-
mázsa, melyből fölösleg  108 millió métermázsa. 
A rozstermés ugyanezen állsmokban 208 inillió mé-
termázsa a fölösleg  mintegy IP millió métermázsa. 

Az árpatermés 126 millió métermázsa, a fö-
lösleg 30 millió métermázsa. 

A zabtermés 264 mllió métermázsa, a fölös-
leg 23 métermázsa. 

Végül a kukuricza termés 630 millió méter-
mázsa, a ftlöslegá  57 millió métermázsa. 

A bellogyasztásra és a kivitelre termelő ál-
lamok búzatermése összesen 705 millió métermázsa 
az összes szükséglet 711 millió métermázsa s igy 
tényleges hiány 6 millió métermázsa. 

A rozs összes termése 338 métermázsa szük-
séglet 367 millió a tényleges hiány 19 millió mé-
termázsa. 

Az árpatermés 216 millió métermázsa, szük-
séglet 217 millió s igy hiány mint egy 2 millió 
métermázsa. 

A zab összes termése 403 millió métermázsa, 
szükséglet 407 millió, tényleges biány 4 millió mé-
termázsa. 

A kukuricza összes termése 667 millió méter-
mázsa, a szükséglet 668 millió s igy hiány 1 millió 
métermázsa. 

Bs. 

„Jó karban levő 200 drb üres 
szeszes hordó 300 litertől 700 li-
terig, literje I1/* kron; 200 drb 15 
litertől 300 literig, szintén jutányos 
áron eladó KÁHÁN és RUBEL re-
gale bérlő czégnél Csik-Szépvizen." 
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A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 4244/898. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében a Gy-.Remete, Várhegy 

és Salnmás községekből alakult 8200 lelket 
számláló egészségügyi körben a kör-orvosi 
állás Gy.-Remete székhely lyel lemondás folytán 
megüresedvén, annak betöltésére újból pá-
lyázatot hirdetek. , 

Az orvos évi fizetése  800 írt és termé-
szetben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a 
látogatási dijak váltsága évi 368 írtban és 
a fuvarváltság  Várhegy és Salamás közsé-
gek részéről évi 52 frtban,  összes járandó-
lág 1220 frt. 

Felhívom mindazokat., kik ezen állást el-
nyerni óhajtják s legalább is 2 évi gyakor-
latot kimutatni képesek, hogy az 1883. évi 

t.-cz. 9-ik §-ában előirt orvostudori ok-
levéllel, honossági s az eddigi szolgálatot 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamodvá-
nyaikat folyó  évi október hó 15-éig 
bezárólag hozzám adják be. 

Gy.-Sztniiklóson, 1898. szept. hó 5-én. 

2 - 3 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 

Sz. 2984-1898. tkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Gál Sándor 
csizmadia gyergyóalfalvi  lakos végrehajtatónak al-
falvi  Szöcs Györgyné sz. Berszán Borbára végre-
hajtást szenvedő elleni 35 frt  tökekövetelés ős já-
ruléka iránti végrehajtási ügyébeu a csíkszeredai 

kir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő alfalvi  község határán fekvő, 
az alfalvi  1035. sz. tjkvben A f  3101., 3102., 3103., 
3104., 3106. hisz. alatti 176 frt,  3106. hrsz. alatti 
2 frt,  4306. hisz. alatti 3 frt,  6173. hrsz. alatti 11 frt, 
6695. hrsz. alatti 6 frt,  6720. hrsz. alatti 17 frt, 
7131., 7132;,. hrsz. a. 7 frt,  14989. hrsz. a. 33 frt, 
20370. hrsz. alatti 4 frt,  20372. Iirsz. alatti 5 frt, 
22790., 22791/,. hrsz. a. 29 frt,  23256. hrsz. a. 2 frt, 
23262. hrsz. alatti 2 frt,  23679 hrsz. alatti 12 frt, 
26663/,., 25664. hrsz. a. 7 frt.  26178. hrsz. a. 6 frt, 
•28996b. hrsz. alatti 10 frt,  29147. hrsz. alatti 21 frt, 
a gyergyóalfalvi  2032 sz. tjkvhen. A + 13686. 
13687., 13688., 13689., 13690. hrsz. alatti 10 frt 
bec9éitékü e;ész ingatlanokra az árverést ezen 
becsértékekben ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1898. évi november hó 4-ik nap-
ján d. e. B órakor Alfalu  község házáuál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kell igazságügyminiszteri rendelet 6. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1898. évi jnlius hó 
7-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Akar ön jó cognacot inni? 

Kórjen mindig csak 

TOKAJI 
C0GNÂK0T 

Tokaj város czimerével 
(kígyós keresz a hármas hegyen) 

mert különben 
értéktelen hamisitványt kap. 

kapható Val ódi i Tokaji cognac 
minden nagyobb fiiszer  és csemege 
kereskedésben és gyógyszertárban. 

Főraktár: 
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Gőzsy Árpád, 
gyógyszertárában. 

Csík-Szeredén. 

„Ideg és nemibetegségek" 
elnevezése alatt rejlő különféle  legelhanyagoltabb 
bántalmak, valamint ezek összes ulóbajai ellen 
páratlan sikerű gyógyhatásai folytán  legme-

legebben ajánlható 

Dr. Mitzger Tivadar 
hydro-elektrotherapiai rend intézete 

Budapest, Teréz-körut 44.1. em. 
A modern hygiea és orvosi ti-clmika elsőrendű 
vivmánvui szerint berendezett intézet nagyszabású 
fjyógytermeiben,  a hatásaiban felülmulhatlan 
^Kataphorese" gyógymód alapján gyógyszerek 
nélkül, a legrövidebb idő alatt gyökeres, ál-
landó s teljes gyógyulás érhető el. Felülmul-
hatlan gyógyhatású a „Kataphorese" alkalmazása, 
l e g n a g y o b b fokú  férfiúi  gyengeségi állapotok „im-
potencziánál", „őnfertÖKÓa  összes utóbajainál, 
magömlések, bujakóros állapotok" makacs bőr-
ós női betegségek, mint bármely nagyfokú  és 
idült „titkos betegségek" ellen. Az idegbajok 
különféle  bántalinainál a .Katapliorese" nyomta-
lanul eltávolítja az idegek rezgését, megszünteti 
a "zsibbadtságot, a reszketést. a kcdélylclurogoitsá-

got és felvillanyozza  az életszellemet. 
Az ideg- és nemibetegségek elnevezése alá eső 
bármily súlyos sebészeti operáoziók orvosi asz-
szistenczia mellett lelkiismeretes alapossággal 
és a leghumánusabb díjtételek mellett e czélra 

berendezett gyógyteremben végeztetnek. 
Tapasztalt biztos és gyors eredmények foly-
tán honorárium teljes gyógyulás után fizethető. 
Az intézet dr. Mitzger Tivadar személyes vezetése 
alatt nyitva d. e. 9—l-ig d. u. 2—7-ig. — Külön 
gvógy- és várótermek, külön be- és kimenet. Le-

"velekre mély diskréczia mellett v&laszoltatik. 
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Szám 2983—1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy alfalvi  ifj. 
Kovács András végrehajtatónak odavaló Ruczuj 
Károly, István, János és özv. Eucznj Miklósné 
végrehajtást szenvedS elleni 26 trt 80 kr tőkekö-
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a esik-
szeredai kir. törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Alfalu  község ha-
tárán fekvő  az alfalvi  339. sz. tjkvben foglalt 
926—930. hrsz. a. 167 frt,  3622. hrsz. a. 8 frt, 
6489. hrsz. a. 2 frt,  6590. hrsz. a. 19 fi  t. 11419. 
hrsz. a. 4 frt,  11947. hrsz. a. 5 frt,  16817 ,16818. 
hrsz. a. 30 frt,  22020., 22021. hrsz. a. 17 frt, 
21161. hrsz. a. 5 fi  t, 25222. hrsz. a. 5 frt,  10243. 
hrsz. a. 3 frt.  11313. hrsz a. 7 frt.  11322. hrsz. 
a. 7 frt,  13278b. hrsz. a. 37 fit,  13298',. hrsz. 
a. 34 frt  becsértékii egész ingatlanokra az árverést 
a fennebbi  becsértékekben ezennel megállapító!t 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1898. évi október hó 28-ik napján 
délelőtt 9órakor Alfalu  község házAhoz megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-;iban jelzett árfolylyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított «zabálysiertt elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi májns 
hó 14~ik napján. 

A gyergyógzentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró 

Szám 3296—1898. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. jái ásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóságközbirré teszi, hogy id. Ferencz 
Mihály gyergyó-szárhegyi lakos végrebajtatónak 
özv. Pál Albertné sznl. Sándor Róza szárhegyi la-
kos végrehajtást szenvedő elleni 120 frt  tőkeköve-
telés és járnlékai iránti végrehajtási ügyében a 
csík-szered») kir. törvényszék (a gyergyó-szentmik-
lósi kir. járásbíróság) területén lévő, Szárbegy köz-
ség határán fekvő,  a szárbegyi I. rész 366. számú 
tjkvben A f  5787. hrsz. alatti 8 frt,  5073., 5974. 
hrsz. a. 17 frt,  6230. hrsz. a. 5 frt,  6321. hrsz. 
a. 4 frt,  6458. hrsz. a. 11 fit,  6628. hrsz. a. ti 
frt,  7566. hrsz. a. 7 fit,  11550. hrsz. a. 8 frt, 
11557. hrsz. a. 30 frt,  13356, 13357. hrsz. a. 6 
frt,  15009. hrsz. a. 10 frt,  15716. hrsz. a. 7 frt, 
16404. hrsz. a. 3 frt,  18767. hi sz. a. 2 frt,  18879/,. 
hrsz. a. 6 frt,  21390. hrsz. a. 2 frt,  22962. hrsz. 
a. 10 frt,  23717. hrsz. a. 13 trt; az 1057. számú 
tjkvben A f  14542, 14551. hrsz. a. 42 frt;  az 
1179. számú tjkvben A f  9161., 9163. hrsz. a 43 
frt;  az 1340. sz. tjkvben A f  9964,, 10355., 10360. 
hrsz. a. 188 frt;  az 1709. sz. tjkvben 16109., 16110., 
16119. hrsz. a. 20 frt;  az 1880. sz. tjkvben A + 
15809. hrsz. a. 160 frt;  az 1968. sz. tjkvben A 
f  15608., 15612. hrsz. a. 14 frt;  az 1641. számú 
tjkvben A f  11809., 11814. hisz. a. 26 fit,  11820., 
11827. hrsz. a. 19 fn  ; a 2320. sz. tjkvben 1389/2. 
hrsz. a. 160 frt,  3520. hrsz. a. 2 frt,  6465. hrsz. 
a. 1 frt,  9174. hrsz. a. 6 frt.  12310. hrsz. a. 3 
frt,  12347. hrsz. a. 2 frt,  12413. hrsz. a. 7 fit, 
21966. hrsz. a. 5 fi  t. 23164. hrsz. a. 4 frt  23590. 
hrsz. a. 9 frt  becsélték ü egész ingatlanokra az 
árverést ezen becsértékekben ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1898. évi november hó 7-ik 
napján délelőtt 9 órakor Szárhegy község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
lanok becsárának 10 °/«-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított éi az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
S-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. § a ételméhen a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi julius 
hó 13-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 
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M A T R A I I G N A C Z 
órás, látszerész és ékszerész üzlete 

CNÍ b-N s e r e d n, c s Q t o r t o k-u t e z á b a n . 
Ajánlja a m. t. közönségnek dnsan felszerelt  raktárát 

mindennemű ékszerekben, órákban 
és a legkitűnőbb 

látszerekben, optikai tárgyakban 
u. m. mindenféle  erősségű és szinti szemüvegek hölgyek és urak részére, színes és színtelen 
üvpgü orrcsiptetők (czvikkerek), színházi látcsövek és mindenféle  távcsövekben. 

Javitásokat, üvegbetéteket, egyállan minden e szakmában vágó munkákat gyor-
san, pontosan és olosón teljesít. 

Nagy raktáram fali  és ingaórákban remélnem engedik, bogy a m. t közönség 
minden iránya ízlésének megfelelhetek. 

Különösen ajánlom, a fentnevezett  8 napig, 14 napig és 1 hónapig járó ingaóráimat 
gyári árakon. 

Nagy raktárt tartok továbbá mindenféle  arany- és e/üstlánczokban, ékszerekben a leg-
újabb faţonban,  gyári árak mellett. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 
Tömeges megrendelésért esd kiváló tiszteieltel 

J K A t k á i i g n á c z , 
órás, látszerész és ékszerész üzlete 

4—6 Csik-Szeredában. 
800000000000000000000000000o< 
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