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'e Előfizetési ár: %
4,frt. % 
2 l'rt. A

^ j Negyedévre . . 1 írt. & 

Hirdetési dijak:

% Egész évre 
X  Félévre

St
■*j3 hasábos petitsorért vagyjj" 
X  annak helyéért 5 kr.
X  Bélyegdijért külön minden (f 
J) beiktatásnál 30 kr. G_
| :>
X Myilttéri czikkek <J
X soronként 10 krért közöl- X 
(| tetnek.

3̂̂  ̂ ^̂  ̂  *̂* *¥* *¥**¥**¥**¥***♦**

A hal tenyésztés érdekében , 
tekintettel a csikmegyei viszonyokra.

(V) Állami és társadalmi igényeink napról- 
napra szaporodnak. E körülmény nehéz 
kényszerhelyzetet teremt az állampolgárok 
életében, mert nekik kell a rohamosan n ö
vekvő igények fedezésére szükséges eszkö
zöket, az igények szaporodásával előállott 
költségeket megteremteni, hordozni.

Ha az államkormány az államháztar
tás költségeinek fedezhetése czéljából a né
pet folytonosan és mindig nagyobb mérv
ben kénytelen az adók és szolgáltatások kü
lönböző nemével megterhelni, ennek termé
szetes következménye, hogy az állampolgá
roknak is oda kell törekedniük, miszerint 
a, beszolgáltatandó adók ak előállithatására, 
a rendelkezésökre álló és jövedelmet nyúj
tani képes tőkéket minél okszerűbben ki
használják.

A halászat most már megszűnt az lenni, 
a mi volt valaha az ősök idejében; meg
szűnt egyik életfentartási ágat alkotni, de 
ntm vesztette el ama tulajdonságát, hogy 
okszerű kezelés mellett meglehetős jövedel
met nyújtó tőke lehessen s nekünk csíki 
szegény állampolgároknak pedig leginkább 
van szüksékünk arra, hogy a nem épen 
legnagyobb hasznot nyújtó tőkét is jöve
delmezővé tenni igyekezzünk akkor a mi
dőn nagyon kis mértéken állanak rendel
kezésünkre a jövedelmezőbb tőkék közé so
rolható, s dusabban gyümölcsöző termelési 
ágak.

Midőn a „Közgazdasági Értesítő“ 1888. 
évről szóló jelentése a lefolyt 1888. évet 
úgy és olyannak jelzi, a mely a magyar 
halászat történetében a hanyatlás szomorú 
időszakának zárköve és az újbóli felvirág
zást ^magában rejtő szebb jövőnek záloga 
lehet s midőn a jövőnek e biztosítékát az 
édesvízi halászat renderéséről szóló 1888.

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
--issetek-

K o lo z sv á r i d olgok .
Itt még nem sikkasztottak. Ez a legnagyobb 

újság, mert maholnap megérjük azt, hogy újság
számba megy s csodatárgyát fogja képezni egy ár
vapénztár vagy egy hitelbank, a hol még nem gya
korolták a „k e z e 1 é s i r e n d e t l e n s é g 11 és 
„ s i k k a s z t á s i )  enyhe kifejezése alá foglalt —  
lopásokat.

Hát biz’ ez elszomorító dolog. Lapjaink ve- 
zérczikkeket Írnak róla —  s az ország különböző 
részeiben történt közpénz-elkezelések számára ál
landó rovatokat létesítenek. Az okát sokféleképen 
magyarázzák. A  tlixologiai lapok a kor erkölcs
telenségének, a kihalt vallásos érzületnek tulajdo
nítják; ellenzéki újságaink a mostani kormány- 
rendszert, sőt egyenesen Tisza Kálmánt szidják 
érte; szellemeskedő tárczairók azt mondják: „van 
valami a levegőben, a mitől az elkábult emberi 
agy összetéveszti az „é n y é m és t i e d“ közti 
különbséget"; s a paedagusok a helytelen és ferde 
családi nevelési methodusban kutatják eme rettentő 
betegség csiráit,

évi XIX. törvényczikkben látja, mi is fel
hívjuk Csikvánnegyének, e megye lakóinak 
figyelmét a halászatra, mint olyan gazdasági 
ágra, mely hivatva lehet és van is hivatva 
arra, hogy bevételeinket annak mívelése 
által szaporítani tudjuk. Fel kell hívnunk 
a csíki székelyek figyelmét a halászatról 
szóló törvény rendelkezéseire, s különösen 
azon biztosítékokra, melyeket a törvény a 
halászat űzésével foglalkozóknak nyújt s 
mely szerint a halászat nem fog jövőben 
a senkiének tekintetni, hanem rendezve 
leend a halászati jognak tulajdona és gya
korlása is, s mely szerint odaadólag lehet 
foglalkozni a halászatnak jövedelmezőbbé 
tételével, lehet beruházásokat tenni és áldó 
zatokat is hozni anélkül, hogy jövőre is 
önkénytelenül előállana az eddig uralgott 
gondolat, miszerint hiába volna minden fá
radtság, minden költség és beruházás azon 
állapottal szemben, miszerint maga a hal 
rés nullius lévén, illetve ilyennek tekintet
vén, senkinek sem volt kedve, sem bátor
sága a haltenyésztésre időt, fáradtságot, an- 
nálkevésbhé pedig még költséget is fordítani.

Most, midőn a halászat rendezéséről 
szóló törvény már megvan, s midőn annak 
szigorú végrehajtása is meg fog történni, 
habár megyénk kis terjedelméhez képest, 
kicsinyben is, de a vidékünkön levő Olt 
folyónak és számtalan kisebb vizeinknek 
gazdag haltermő képessége következtében 
mégis mindenesetre eredményesen foghatunk 
a haltenyésztéshez — s bizonyára nagyban 
szaporíthatjuk csekély jövedelmeinket. ■— S 
minthogy a törvény a halászat gyakorlása 
tekintetében olyformán intézkedett, hogy a 
tulajdonosok önálló gyakorlatra csak akkor 
vannak jogosítva, ha vizökön a gyakorlat 
okszerűen és a szomszéd birtokosok sérelme 
nélkül űzhető, minthogy továbbá a törvény 
eme rendeletének sajátságos birtokviszonya
inkból kifolyólag nem igen tehetünk eleget,

Legnagyobb szégyenünkre még megérjük, 
hogy az ethnologusok nemzeti typusunk jellemvo
násai közé felveszik, hogy szereti a másét.

Őseink orrát vágták le s gyermekeit rab
szolgákká tették a tolvajnak s m o s t------------— —
Nó de hagyjuk, ez kényes théina!

Kizöldültek a fák, zöldéinek a tavaszi versek, 
tárczák; ez már együtt jár a tavaszszal, mint a 
cserebogár.

Megérkeztek a fecskék szénfekete szárnyaik
kal s megérkeztek a párbajhősök, fekete kötelékbe 
hurkolt karjaikkal feltűnést óhajtván kelteni min
denütt; különben ez is tavaszi levegővel jár. A 
kedély izgultabb, a vérkeringés gyorsabb, a súr
lódások gyakoriabbak —• csak Mihasznáink fejei
ben van örök nyugalom és üres, kongó cseng.

Nagy port vert fel a szilágy-somlyói arany
lelet, mely egyike a legértékesebbeknek, a mit ed
dig Magyarországon találtak. Leírásukat bővebben 
hozták a szakértők tollából a pesti lapok. Érde
kesebb az az aífaire, mely 10 szilágy-somlyói kép
viselő és Pulszky Eerencz közt felmerült.

Ugyanis Pulszyky a „Pesti Hírlapiban a szi- 
lágy-somlyóiak régészeti tudományáról túlságosan 
fitymálva szólott, s mikor a lelet megtekintésére 
leutazott, a megbotránkozásig pongyolán, s az in*

vizeink kihasználásánál a társulati műkö
désre vagyunk utalva. Es ez nemcsak hogy 
hátránynyal nem jár, de sőt kívánatos és 
előnyös is, mivel a szomszéd tulajdonosok 
együtt könnyebben tehetnek beruházásokat 
és létesíthetnek úgynevezett haltenyésztő 
tavakat és telepeket.

Igaz ugyan, hogy még ez említett tár
sulás és együttműködés mellett sem létesít
hetünk oly szükséges vállalatokat, a mint 
a gróf Eszterházy Miklós tatai (G00 hold), 
a holt Tisza-ág cibakrévi (700 h.), a Dez- 
nán tervezett (17 h.), a Barkássy Kálmán 
Algy esten (15 h.) a Benyovszky Rudolf Al- 
só-Tengeliczen, (20 h.), a gróf Xádasdy Fe- 
rencz p.-agárdi (8 h.), a gróf Bethlen Pál 
lábodi birtokain levő haltenyésztő tógazda
sági üzemek, d a kisebbszerü, alig 100 vagy 
2— 300 négysz. öl területet igénybe vevő 
haltenyésztő tavacskákat, főleg pisztráng-ta
vakat pl. Csikszentmárton és Szentgyörgyön 
a Fisák, Szentimrén a Bányapatak, Szent- 
Királyon a Nagyospataka, Somlyón a Som- 
lyópataka, Szépvizen a Szépvizpataka stb. 
mentén, mint Prázsmáron (Brassó mellett) 
a szász atyafiaknál látható, —  igen olcsón 
ás gazdaságosan lehetne szervezni, mit ha 
nem teszünk, csakis a mi hibánk leend, 
hogy mig egyrészről a viz és hal-anyag 
rendelkezésünkre áll, a biztos és szép jö
vővel kecsegtető jövedelmiforrást ki nem 
használjuk.

l i A P S Z E M t iE .
I. Képviseló'ház.

A képviselőház a húsvéti szünet után ápril 
29-én tartotta első érdemleges ülését, a melyen a 
honatyák oly feltűnő kevés számban voltak jelen, 
hogy Irányi Dániel egész indignáczióval appellált 
a törvényhozói kötelességérzetre. E napon a ház 
letárgyalta az 1889. évi ujonezozási törvényjavas
latot. Nagy István határozati javaslatot terjesztett 
be, melynek czélja, hogy a honvédelmi miniszter

telligens közönség semmibevételével tartott egy 
szabad előadást, a melyben —  a mint az ott je
lenvoltak mondják —  mindenről volt szó, csak a 
szilágy-somlyói kincsleletről nem.

Ezért az „Ellenzék" május 1. számában 10 
szilágy-somlyói képviselő egy nyilatkozatban elitéh 
a Pulszky eljárását.

Tehát az öreg orrot kapott.
Térjünk vissza Kolozsvárra. A templomkö

rüli épületek lebontása által, a góth-stylü nagy 
templom teljes szépségeivel emelkedik ki.

Szóval szépül a város és tisztul is; ameny- 
ben a helyi lapok valóságos harezot indítottak a 
pinezérleányok, —  ez úgynevezett k o p o t t  sy* 
r é n e k ellen.

Tehát még sincs minálunk amolyan n a g  y- 
v á r o s i a s  erkölcstelenség.

Nemsokára itthagynak a színészek is s lesz 
aztán itt is olyan kisvárosi csendélet, mint akár 
Csíkszeredában.

Tán csak nem haragusznak meg ezért a ha
sonlatért e lapok t. olvasói,

— th - ő ,
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évenként az ujonczajánlási javaslat tárgyalásakor 
tegyen jelentést az önkéntesek tiszti vizsgálatának 
eredményéről. A ház a határozati javaslatot a hon
védelmi miniszter stillaris módosításával elfogadta. 
Ez ülésen Irányi Dániel alkalmat vett magának, 
hogy válaszoljon Andrássy Gyula grófnak a fő
rendiház bizottságában a véderő törvény tárgya
lása alkalmával elmondott nagyjelentőségű beszé
dére, a melynek éle a külön magyar hadsereg el
len irányult. Irányi nem vonta bele a vitába An
drássy gróf személyét, az ellenzék azonban néhány 
nem éppen hizelgő közbeszólással ignorálta An
drássy gróf babérjait. —  A ház az ujonczozási 
javaslatot eljogadta.

Ápril 30-án a közlekedési és közgazdasági 
minisztériumok ügykörének uj beosztásáról szóló 
törvényjavaslatot intézte el. A közmunka, közle
kedési, ipar és kereskedelem a kereskedelmi mi
nisztérium ügykörébe osztatott be; a földmivelés 
és vizszabályozás ügye pedig a íöldmivelési mi
nisztériumba. Madarász József és Polonyi Géza 
ellenezték a javaslatot, a többség azonban válto
zatlanul elfogadta. —  Ülés végén Szederkényi 
Nándor sürgősen interpellálta a pénzügyminisztert 
Eger városa italmérési joga tárgyában.

Május 1-én a képviselőház tárgyalás alá vette 
az 1889. évi költségvetést, mely félév előtt ter
jesztetett a ház elé. Előreláthatólag —  a bekö
szöntő beszédekből titélve —- a v ita. inkább poli- 
kai, mint pénzügyi lesz, mivel Hegedűs Sándor 
pénzügyi előadó olyan költségvetést ajánlott elfo
gadásra, melyben még Horánszky Nándor is kevés 
kifogásolni valót talált. Igaz ugyan, hogy a He
gedűs által bevallott 13 milliós deficzit Horánszky 
számadatai nyomán nem kevesebb, mint 40 mil
liós deficzitté nőtte ki magát. Az ülés folyamán 
még Mudrony Soma és Orbán Balázs beszéltek. 
Mudrony a függetlenségi párt nevében határozati 
javaslatot terjesztett be, mely szerint a párt a tör
vényjavaslatot általánosságban sem fogadja el.

Május 2-án a képviselő házban a költségvetési 
vita második napja valamivel élénkebben folyt le, 
s a képviselők nagyob számban voltak jelen, mint 
akvita első napján. Napirend előtt a bizottsági 
választások történtek meg. A költségvetési vitát 
Csatár Zsigmond és Wekerle pénzügyminiszter be
szédei töltötték be. —  Az uj pénzügyminiszter 
minden uj programul mellőzésével magáévá tette a 
miniszterelnök —  mint volt pénzügyminiszter —  
múlt évi exposéját és egész pénzügyi programmját. 
Válaszolt Horászky és Mudrony előző napi beszé
dére. Nagy hévvel és erősen felfegyverkezve tá
madt azon vád ellen, mintha a kormány pénzügyi 
intézkedései a közgazdasági tekinteteket mellőz
nék. Beszéde végén reményének ad kifejezést az 
iránt, hogy államháztartásunk már a közel jövő
ben normális állapotba jut. Biztató szavai jól ha
tottak a többségre. —  Wekerle előterjesztését 
Csatár Zsigmond tartalmas beszéde előzte meg, a 
mely a házat állandóan derültségben tartotta. Az 
adminisztráczió visszaléseiről szólva, általános meg
lepetést keltett az a kijelentése, hogy Torontál- 
megyében a minap a besenyői körjegyzőséget 8000 
forinton adták el. — Ülés végén Tisza Kálmán 
miszterelnök jelentést terjesztett be az uj ország
ház építéséről.

Május 3-án a képviselőháznak nagyon zajos 
ülése volt. Két fontos momentum történt ez ülésen. 
Egyik a miniszterelnök személye ellen a véderő 
vita alkalmával oly magas fokra hágott, de azóta 
csilapult, harcz ismét megújult s a legnagyobb 
szenvedéllyel folyt. A másik fontos momentum az 
erdélyi kérdés volt; nem a közjogi, hanem a köz- 
igazgatási, közgazdasági, kulturális és nemzeti 
kérdés alakjában. —  Tisza személye ellen Kaas 
Ivor b. és Hollaky Imre inditották meg a harczot 
és Helffy Ignácz folytatta tovább. A kormánypárt 
részéről Hock János beszélt, a közoktatásügyi kér
déssel foglalkozva. Beszéde végén Hollakyval po
lemizált. —  Kaas Ivor b. beszédében kifejté, hogy 
a rekonstrukczió kardinális hibáin kivül még miért 
nem maradhat Tisza Kálmán a miniszterelnöki 
székben; fejtegetését számadatokkal, tényekkel, 
hasonlatokkal' és az elmúlt 14 év bírálatával őszin
te nyíltsággal bizonyította. —  Utána Hollaky Imre 
a szenvedő Magyarország (Erdély) nevében beszélt 
lelkesen és hévvel. Az erdélyi részek szegénysé
gének, elnyomatásának és szenvedéseinek hű képét 
tárta fel szóló, s nagy hatást keltett beszédét az
zal az ominózus kijelentéssel végzé, hogy Tisza 
Kálmánt még a párthívei sem tarthatják igaz em
bernek. Hollakynak e kijelentése óriási zajt oko

zott s elnöki felszólalást is provokált, de kevés 
sikerrel. —  Beszélt még Boncza Miklós a javaslat 
mellett, de kevés szerencsével. —  Utoljára a mi
niszterelnök emelt szót s Hollaky támadásait nagy 
indignatióval utasította vissza. A többség őt élje
nezte, az ellenzék Hollakyt.

Május 4-én a kéviselőháznak ismét viharos 
napja volt. A költségvetési vita volt napirenden. 
Első szónok Detrich Péter erős és kíméletlen han
gon mondotta ki, hogy mit jelent az mikor a pénz- 
ügyminister a „meglevő jövedelem forrás belterje- 
sebb kihasználátát" ígéri. Szóló szerint ez azt je
lenti, hogy még több végrehajtót akar a szegény 
nép nyakára küldeni. Zay Adolf hosszabb beszéd
ben az erdélyi dolgokkal foglalkozott. Utána Tisza 
K. beszélt, s röviden körvonalazta a rekonstruált 
kormány állás pontját. E beszédre az ellenzék ré
széről Eötvös Károly akart rögtön válaszolni, de 
Apponyi gr. felszólítására átengedte neki a válasz 
megadását. Apponyi gróf a tőle már megszokott 
talpraesett beszédben válaszolt Tiszának s igyeke
zett érvelései s nézeteit, a rekonstruált kormány 
álláspontjára nézve elsilányitani, s a dolguk valódi 
állását feltüntetni. Beszédét a kormánypárton mély 
hallgatással fogadták, annál nagyobb elismerést és 
tetszést aratott vele a két ellenzék soraiban. Ezu
tán a főrendiház üzenetei vétettek tárgyalás alá, 
a mely rövid időt vett el s az ülés bezárta előtt 
a miniszter elnök válaszolt Csatár Zs. kétrendbeli 
interpellációjára, melyek közül az elsőt Csatár nem 
vette tudomásul.

II. Főrendiház.
Május 4-én a főrendiháznak is volt rövid ülése 

melyen Va.y Miklós b. elnök részvéttel emlékézett 
meg két főrendi házi tagnak Rónay Jáczint és Vay 
Alajos b. haláláról. Több apró törvényjavaslatot 
tárgyaltak le. Végül az 1889. évi ujoncz megaján
lásról szóló törvényjavaslathoz Rudnyánszky b. azon 
módosítást nyújtotta be. hogy a törvényjavaslat 
kihirdetése napján azonnal lépjen hatályba. A fő
rendiház a módosítást a lionv. miniszter hozzájáru
lása után vitanélkíil elfogadta. Ezzel az ülés vé
get ért.

L E Y E f i E J i l S .

Tekintetes szerkesztő ur!
A gyergyószentmiklósi „szegény tanulókat11 

segélyező rongyhasznositó egyesület évi rendes köz
gyűlését a főelemi iskola nagytermében folyó évi 
április hó 28-án tartotta meg.

Az egyesület elnöke Őrei Máté ügyvéd dél
után 3. órakor a kevés számmal képviselt gyűlést 
megnyitván, beszédében szomorúan konstatálta, 
hogy a lefolyt évben az egylet iránti érdeklődés 
nagyban lazult, s ha még ez a jelen évben is tar
tani fog, az egylet tovább eddig gyakorlott jóté
konyságát nem képes folytatni, miért is kéri álta
lában, úgy az egylet tagjait, mint az egylet iránt 
érdeklődő közönséget, hogy ezen csakis helyben 
működő jótékony egyletet melegebb pártfogásban 
részesítsék.

Az elnöki megnyitó után a pénztárnok, gazda 
s jegyzői jelentések következtek, melyeket a köz
gyűlés egyhangúlag helyesléssel elfogadott.

Ezek után az uj tisztikar alakult meg a kö
vetkezőképen. Elnök lett: Őrei Máté az egylet meg
alapítója, alelnökök: Ferenczy Györgyné és Görög 
Joáchim, jegyző: Őrei Dezső, segédjegyző: Kricsa 
Konrád, gazda: Kálmán István, seg. gazda: Kál
mán Istvánná, pénztárnok: Havas Jakab, felügyelő 
bizottság tagjai: Merza Kristófné, Lázár Zakariás- 
né, Őrei Máténé, özv. Römer Gyuláné, ifj. Vákár 
Istvánná, Kritsa Klára, Bocsánczy János, Dr. Til- 
scher Ede, Kritsa Zoltán, Fenczel János, Ferency 
Károly és Jankó András.

A közgyűlés egyéb tárgyai között az egye
sület javára május hóban adni szándékolt estélyek 
is szóba kerülvén, ez a közgyűlés által egyhangú
lag elfogadtatott.

Igen sokan vannak városunkban kik sajnála
tuknak adnak kifejezést a felett, hogy a gyergyói 
közönség, mely mindig a jóért és nemesért lelke
sedni tudott, ezen egylettel szemben hidegséggel 
viseltetik, mig a vidékünkön nem nagy népszerű
ségnek örvendő, de minden erővel hasznot hajtani 
törekvő vereskereszt egylettel szemben nagy buz
galommal áldoz és viszi filléreit az egylet által 
rendezni szokott fillérestélyekre.

A vereskeresztegylet üdvös intézmény, ezt 
tudjuk és elismerjük, de egy ilyen kishelység mint

a mi községünk, a melynek szüksége csakis helyi 
jótékony egyletre van, ne akarjon versenyezni a 
nagyobb városi egyletekkel, és jövedelmének na
gyobb részét a fővárosba az egylet fő székhelyére 
felküldeni. Ezt átkellene látni a vereskereszt egy
let nagy tekintélyű választmányának és ezórtelem- 
ben átkellene engedni a tért más egyleteknek, 
sőt teljesen fel is oszlathatná a fiók egyletet, hogy 
egy szívvel működhetnénk oda, hogy a rongyhasz
nositó egyesület, melynek egyedüli czélja a szegény 
iskolás gyermekek felruházása, úgy anyilag, mint 
szellemileg erősbödjék, mi által el lenne érve ná
lunk is az, hogy az ember nem lenne kénytelen 
nézni, a sok hidegtől didergő szegény gyerme
keket.

Egy jelenvolt.
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— Tisztelettel kérjük azon t. olvasóinkat, 
kik az első évnegyed, előfizetési dijával még hát
ralékban vannak, hogy azt minél előbb kiadóhi
vatalunkhoz befizessék.

—  Ifj. Molnár József orsz. gyűl. képviselőnk, 
mint részvéttel értesülünk Budapesten két hét óta 
ágyban fekvő beteg.

—  Eljegyzés. Csikszentsímoni K o r o d y  Dá
niel m. kir. csendőrőrsvezető a napokban jegyezte 
el F ű n k  Magdolna k. a-t. Fűnk János városi 
állatorvos kedves és szeretetreméltó leányát. Za
vartalan és tartós boldogságot kívánunk a leendő 
frigyhez.

— Esküvők. Folyó évi május hó 12-én tartja 
esküvőjét Bartos Béla szabó mester Jakab György 
kedves leányával, Vilmával. —  D a d a y  Gyula 
nyug. honv. hadnagy és semesnyei birtokos folyó 
hó 20-án vezeti oltárhoz Lux Sándor bádogos 
kedves leányát, Rózát. Áldás kisérje frigyöket.

—  A sorozás Csikmegyében május hó 19-től 
junius hó 14-ik napjáig terjedő idő alatt fog a 
megállapított utazási és működési terv szerint vég
rehajtatni és pedig a következő sorrendben : Má
jus 19-én érkezik a bizottság Csíkszeredába, hol 
20-án tartatik a sorozás. A kászon-alcsiki sorozó 
járásban május 21-től 24-ig, a felcsiki sorozójá
rásban május 26-tól junius 3-ig, a gyószentmiklósi 
sorozójárásban junius 5-től 11-ig és a tölgyesi já
rásban jun. 13. és 14-én fog folytattatni.

—  Értesítés. „ŐRANGYAL". Ima- és ének
könyv. különösen a kér. katli. ifjúság használatára. 
Szerkesztette: Baka János csiksztmártoni r. kath. 
kántortanitó. Az, erdélyi püspöki hatóság jóváha
gyásával. Az érd. róm. kath. irodalmi társulat ki
adványa. — Ezen ima- és énekkönyvnek az első 
kiadásnál csinosabb, Ízlésesebb s a sz. kereszt 
útjával megbővitett második kiadása e héten ke
rül ki a sajtó alól, melyet gazdag tartalmánál fogva 
bátor vagyok —  mint első áldozási, bérmálási, új
évi, névnapi vagy iskolai ajándékot —  a főt. lel- 
készkedő papság, tek. kántor és tanítói kar kü
lönös figyelmébe ajánlani. Á ra : vászonkötésben, 
tokkal 40 kr., félbőrkötésben 45 kr., egész bőr
kötésben 60 kr., diszkötésben 80 kr. Minden 10 
példányra kedvezményül 1 tiszteletpéldányt adok, 
50 példányon felüli megrendelés díjmentesen szál- 
littatik. —  Csíkszereda, 1889. május 7. Kiváló 
tisztelettel: G y ö r g y j a k a b  M á r t o n ,  az 
„ ŐR AN G YA L “ ki adó-tulaj dono sa.

—  Rejtélyes eset. Szándékos emberölés bűn
tettéért a csikszentmártoni kir járásbíróságnál vizs
gálati ■ fogságban levő csiktusnádi id. Bencze Mik
lós ellen azon jelentés tétetett, hogy ezelőtt mint
egy 4 évvel' egyik rokonával tusnádi Bencze Dá
viddal elindult, hogy azt, mint fuvaros Romániába 
szállítsa, azonban másnap visszatért a nevezett 
Bencze Dázid nélkül, s midőn kérdezték, hogy hová 
tette azt felelte, hogy kászoni fuvarosoknak adta 
át elszállítás végett, azóta Bencze Dávid hollétéről 
rokonai tudakozódásikra semmi értesülést nem 
nyertek, s miután Bencze Miklós az eltűnt birtokait 
kimutatható jogczim nélkül azóta bírja, ez a roko- 
nők körében azon gyanút ébresztette, hogy id. 
Bencze Miklós Bencze Dávidot, mint rossz in- 
dulatu ember eltette láb alól. Aviszgálat —- mely 
hivatva lesz a rejtély fátyolát fellebbenteni — 
a csikszentmártoni kir. járásbíróságnál folyamat
ba tétetett.

—  Csikszentmártonon folyó hó 5-én tűz ütött
ki, s rövid idő alatt egy gazdának háza és gaz
dasági épületei égtek le. A tűz gyújtogatásból
eredt, s a gyujtogatót ű  is fogták.



—  Megjelent és beküldetett hozzánk az „Ere
deti Magyar Daltár" III. évfolyamának 3-ik száma 
a következő tartalommal: „Te vagy az én boldog
ságom" Hoós Jánostól. „Leszáll az éj“ dr. Angyal 
Armandtól. „A  minap is a kapuba" Szentkirályi 
Ödöntől. „Ez a vidék bármily kopár" Kecskés Er
nőtől „Ha én veled szóba állnék" Goll Jánostól. 
„Eszem azt az éjfekete szemedet" és „Szerette
lek, de titkoltam" Telbisz Jenőtől. „Illik néha em
lékeznünk régiekről" és „Ti magyarok egy Istent 
imádjatok" (XVI. századból) dr. Szöllősy Attilától. 
A melléklet tartalma: „Sabadban" és „Minő sors 
vár majd én reám" Perényi Lajos. „A  kis honfi 
dala" Szelestey Gyulától. „Juliskának hét babája", 
„Vakáczió" és „Az első csizma" Hoós Jánostól. 
Előfizetési ára: egész évre (12 füzet) 6 frt, fél
évre (6 füzet) 3 frt, negyedévre (3 füzet) 1 frt 
50 kr. Egyes szám ára 60 kr. Előfizethetni az 
„Eredeti magyar Daltár szerkesztőségénél Déván 
(Hunyadmegye). —  Ajánljuk a zene- és énekked
velő közönség figyelmébe e nagy gonddal szer
kesztett zenemű-folyóiratot.

—  Vakmerő törvényhozók. New-Yersey észak
amerikai angol gyarmat törvényhozói legutóbb a 
a következő §-t igtatták az állam törvényei közé: 
„Bármely korú és rangú leány vagy özvegyasz- 
szony, a ki ezentúl szépítő vagy mosdószerek, 
mesterséges haj és mesterséges fogak, illatszerek 
és magas sarkú czipők segélyével ő felségének va
lamely férfi alattvalóját házasságra igyekszik csá
bítani, ugyanazzal a büntetéssel sujtassék, mellyel 
a bűvészet és kuruzslás." Persze arra nem gon
doltak a bölcs törvényhozók, hogy mihaszna a 
preventív intézkedéseknek, ha a new-yersey-i fér
fiak hisznek a „kuruzslás“ -ban.

—  A nihilisták mozognak. Pétervári jelentések 
szerint a nihilisták ismét rémitik a czárt. Midőn a 
cár néhány nap előtt az Anieskov-palotabeli dolgozó 
szobájába lépett, Íróasztalán a Svájcban megjelenő 
„Szvoboda" (Szabadság) cimü nihilista újság több 
számát találta, továbbá forradalmi tartalmú rőpira- 
tot, halálfejekkel és egyéb borzalmas dolgokkal 
művészileg díszített leveleket, a melyekben „Alec- 
xandrovics Sándor" felszőlittatik, hogy készüljön a 
halálra. A cár rendkívül felháborodott a felfede
zésre és szigorú vizsgálatot rendelt el. Udvari kö
rökben nagy az izgatottság; a cárné pillanatra sem 
hagyja el a férjét. -— A Daily News a nihilisták 
összeesküvéséről még a következő részleteket kapta 
Pétervárról: A rendőrség erélyes nyomozás után 
Kronstadtban nagykészlet robbanóanyagot fedezett 
fel. A nyomozások azt is kiderítették, hogy nagy 
összeesküvés van a czár élete ellen. A czáramult 
kedden el akart menni Zarszkoje-Szeloba, a ka
tonai gyakorlatokra, de az utolsó pillanatban ki- 
jelenteté, hogy akadályozva van a megjelenésben. 
Hir szerint a czár életéért fölötte aggódó czárné 
kérésére maradt el Sándor czár a gyakorlatról.

—  Három gyermek tűzhalála. Kezes Anna, 
Selmecbányái varrónő, a napokban korán reg
gel ment el hazulról, három kis gyermekét 
egyedül hagyva otthon. A  gyermekek gyufával 
kezdtek játszani, miközben az egyik gyermek, 
egy ötéves kisleány, ruhája meggyuladt s a sze
rencsétlen gyermeket pár perez múlva lángba 
borította. A z égő leányka rémületében magá
hoz szorította testvéreit s csak hamar ezeknek 
a ruhái is meggyuladtak. Minden segély nélkül 
pusztultak el a szerencsétlen gyermekek s az 
este haza érkező anya már csak az elszenesedett 
holttesteket találta.

—  Idegen kézre kerüli aranybánya. A  hu-
nyadmegyei zdrákolci aranybányát, melyet sz. 
Jánosról neveztek el, a napokban egy német- 
országi társaság vette meg az eddigi birtoko
soktól, több erdélyi arisztokrata-családtól. Ez 
volt a magyar birtokosok kefében levő utolsó 
nagyobb aranybánya az erdélyi bányavidéken. 
A  többi bányák jobbodán a kincstár, a királyi 
család, vagy idegen társaságok birtokában van
nak.

—  Elfogott jezsuiták. Szilao mexikói város
ban a hatóság öt jezsuita prédikátort beszédei 
miatt letartóztatott, A  nép erre föliegyvezkezve 
megrohanta a legyházat, hogy a népszerű pa
pokat kiszabadítsa. A  polgármestert, ki a népet 
csilapitani akarta^ agyonlőtték. Erre a fogház 
őrsége sortüzet adott a népre s a küzdelemben 
200 ember elveszett, sok pedig megsebült.

—  Oroszország készülődései. A  Standard 
bécsi levelezőjének értesülése szerint O roszor
szág a portának semlegességi szerződésre v o 
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natkozólag tett ajánlatot, arra az esetre ha orosz- 
ország más idegen hatalommal háborúba ele
gyednék. Kezességül azonban a pontos megfi
gyelés céljából a Dardenellák és a Eosporus 
átadását követelte. A  porta sokáig habozott, 
végre azonban tagadólag válaszolt. Nelidov nagy 
követ valószínűleg uj utasításokkal tért viszsza 
Pétervárról Konstantinápolyba

—  Helyreigazítás. A  „Csíki Lapok" 15. szá
mának nyilvános számadás czimii rovatában közzé 
tett pénzbeli adkozók névsorába Csiks ̂ entmártonról 
Nagy Sándorné neve hibában csúszott be a Solnai 
Sandorné neve helyett: mert a veres keresztegylet 
csikszeiedai fiókja által április 1-én rendezett köz
vacsorához étel helyett nevezett községből nem 
Nagy Sándorné, hanem Solnai Sándorné adott 
gyűjtő ivén 1 o. é. forintot.

—  RÖVID HÍREK. Gyorsabb lesz a vasút. A
magyar államvasutak igazgatósága elhatározta, 
hogy vonatait sebesebben járatja. Evégből a múlt 
héten próbamenetet tartottak ; a próbamenet, úgy 
mondják, teljesen sikerült. —  Az iparosok vándor
gyűlése az idén Győrött lesz, mely alkalommal az 
odavaló ipartársulat muukakiállitást fog rendezni 
vándorgyűlés augusztus 4 én lesz s e napon nyí
lik meg a kiállítás a megyeház nagy termében. —■ 
Bulgáriában zavarok kitörésétől lehet tartani rö
vid időn, mivel Ferdinánd fejedelem a papsággal 
ellenséges lábon áll. —  A magyar fegyvergyár a 
gubacsi határban már készen áll, csupán a szoba
festők végzik benne az utolsó munkát. Junius ele
jén már megkezdik a munkások begyakorlását, 
mig a tényleges munka aug. 1-én kezdődik meg 
a gyárban. Az uj országház építését ismét meg
kezdették. A télen szünetelt a nagy munka, csak 
a kőfaragó-műhelyben dolgozhattak; most 600 
munkás dolgozik. — Kossuth Lajos egészségi ál
lapotáról örvendetes híreket hozott Helffy lgnácz 
orsz. képviselő, ki a közelmúlt napokban érke
zett vissza olaszországi útjáról. —- Uaiberio olasz 
király május 21-én indul berlini útjára; kisérni 
fogják a trónörökös, Pasi tábornok és Crispi mi
niszterelnök, s 8 napig fognak Berlinben időzni. —  
Az oportóit kath. kongreesus kimondta, hogy a 
Portugáliában levő protestáns templomokat be kell 
zárni. —  Magyar ba! Parisban. A párisi magyar- 
egyesület e lró 18-án tartja meg szokásos bálját, 
jótékonysági pénztára javára. —  A párisi szegé
nyeknek a köztársaság elnöke a forradalom 100 
éves fordulója és kiállítás megnyitása alkalmából 
20,000 frankot ajándékozott. —  Erzsébet királyné 
egészségi allapota sokat javult, ez okból Wiesba- 
deni tartózkodását május 23-ig meghosszabitotta.

Parisban egy bolröcz agyonlőtte magát. A bo
hócznak volt- egy majma, mely az öngyilkosságnak 
tanúja lévén, fogta a gazdája kezéből kihullott 
pisztolyt, s ahogy a bohócztól látta, szintén meg
lőtte magát. —  A román trónörökös, Hohenzollern 
Ferdinánd herczeg május 2-án tartotta bevonulá
sát a bukaresti királyi palotába, hol Károly király 
kinyilvánította öt hivatalosan a román trón örö
kösévé. —  Natalia szerb királyné május közepén 
íog találkozni fiával Pozsonyban. —  A meverlingi 
kastély lebontását a napokban megkezdték. A le
bontással 4 hét alatt elkészülnek és azonnal hoz
záfognak a karmelitanők kolostorának építéséhez. 
A boldogult trónörökös halottas szobáját kápol
nává alakítják át.

H a l á l á v a l  b i z o n y í t o t t a ,
németből: Babilás.

. (Folytatás és vége.)

A következő nap az utolsó volt azon ezred 
kivonulásárá meghatározott idő előtt, —  melyhez 
Warrner és Cár lile tartoztak, mert ez utóbbi is 
felszerelt saját költségén egy századot.

E nap estéjén ellenállhatatlan erő vonzotta 
A  arrnert Tracei békebiró házához; —  eltávozása 
előtt mégegyszer, utoljára látni akarta Mellyt.

Mert Warrner nem tartozott azon szerencsé
sek közzé, a kikben kihal a szerelem, ha viszont- 
szerelemre nem találnak. Ő csak egyszer tudott 
szeretni. Már távolról feldobogott a szive, a mint 
a jól ismert kertajtócskát meglátta. Az ajtócska 
megnyílt és Carlile lépett ki rajta. Most vett bú
csút arájától. Warrner ösztönszerüen elfordította 
lovát s a bokrok közé rejtőzött, mig szerencsés 
vetélytársa mellette ellovagolt.

—~ Oh, a szerencsés — kiáltá Warrner

19. szám.

ő látta őt, ő beszélt vele! —• hanem én is látni 
akarom! —  beszélni akarok véle utoljára.

Megsarkantyuzta lovát és az ajtócskához vág
tatott, a hol Melli állott még mindig eltűnt je
gyese után nézve.

—  Oh Pál! —  kiáltá Melly a meglepetés 
hangján, mely mint éles kés járta, át Warrneének 
féltékeny szivét. —  Oh Pál! újra itt vagy?

-— Nem, Melly, én vagyok itt, —  monda 
Warrner oly hangon, mely mindenkép nyugodnak 
akart látszani —  én akartam neked egy „Isten 
hozzád“-ot mondani, mielőtt elmennék. Nemde te 
is mondasz nekem egy barátságos búcsúszót?

—  Teljes szivemből, kapitány, —  mondá 
Melly s barátságosan nyujtá Warrnernek kezét.

—  Gondolj reánk és imádkozz érettünk. Az 
oly imák, mint a tieid, mindig meghallgattatnak.

—  Pál ugyanazon ezredben van, a melyben 
Ön —  mondá vontatva Melly, miközben vére mind 
az arczába szállt.

Azt is hallottam, hogy Ön az ezredeznek jó 
barátja.

—• Igen, Sebruck ezredes a legjobb, ba
rátom.

—  Nemde —■ kérdé Melly kérőleg —  Ön 
nem fogja befolyását a Pál megrontására felhasz
nálni ?

—  Melly! —  kiáltá Warrner fájdalmasan.
A felindulás és mély fájdalom hangját nem 

lehetett félreérteni. —  Mellynek szive megköuy- 
nyebbült.

—  Én ezt gondolhattam volna —  mondá 
Melly engesztelőig —- hanem úgy aggódtam Pál 
miatt.

—  Melly, majd egy napon meg fogsz győ
ződni, hogy engem akkor is félreismertél. És én 
mégis szerencsét kívánok neked és Pálnak. — És 
most engedj még csak egy kérdést.

—  Kérdezzen —  mondá Melly mosolyogva 
és elpirulva.

—  Pált valóban és igazán szereted ?
—  Mint éltemet —  feleié Melly komolyan és 

ünnepélyesen. Hangjának rezgése kétségtelenül bi
zonyították állításának igazságát.

Erre Warrner egy nyugodt szenvedély télén 
„Isten hozzád"-ot mondott és eltávozott.

Melly utánna nézett mindaddig, mig az út
hajlásúnál szemei elől eltűnt, örökre eltűnt.

** *
A szörnyű hadisten egész nap dühöngött 

Gattysburg vérrel borított mezőin. A közeli hegy
óriások mint siró angyalok szomorúan bámulták a 
lábaiknál történő mészárlást. A nap sűrű í'üstíel- 
leg mögé rejtőzött; nem akarta látni a haldoklók 
ücegesedő szemeit, a sebesültek fájdalmas rángá- 
sait, a hegyekké halmozódó hullákat és a pata
kokban folyó vért.

Ezen emlékezetes nap hosszú és rettenetes 
órái alatt Warrner és Carlile egymás oldala mel
lett küzdöttek. A mióta a liarcz megkezdődött, 
még soha sem állottak ily közel egymáshoz, mint 
ma. Egymás oldalán támadták meg az ellenséget, 
egymás oldalán állották meg helyüket az ellensé
ges golyók záporában.

Bövid szünet állott be.
-— Warrner! —  mondá Carlile, gyorsan rég 

ellenfeléhez lépve — az ezredes részedre e pa
rancsot küldte, ebből tervét megértheted.

- - J ó l  van —  mondá Warrner —• miután a 
rövid jegyzéket elolvasá. —  Yan-e még valami el- 
igazitni valód? —  tette hozzá, mivel látta, hogy 
Carlile tétovázva, helyén maradt —  mindjárt újra 
kezdődik, beszélj gyorsan, mit akarsz?

—  Vallomást akarnék neked tenni —  mondá 
Pál vontatva —  és bocsátatot kérni tőled.

Warrner csodálkozva nézett társára.
—  Tőlem bocsánatot, ugyan miért?
—  Mivel azt hittem, hogy . . . hogy gyá-va 

vagy. A mai nap azonban bebizonyította, hogy 
bátrabb szív férfi kebelben nem dobogott, mint a 
tied. Mélyen meg vagyok zavarodva és szégyenülve 
szerencsétlen viselkedésem felett. —  Bocsáss meg 
nekem.

—  Szívesen, —  mondá Warrner s a két iiju 
tiszt melegen kezet szorított.

A következő pillanatban egy hadsegéd pa
rancsot hozott a támadásra és a dandár megin
dult. —-

Az ágyudörgés és harczi lárma közt sem tu
dott Warrner megszabadulni szomorú gondolatai*
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tói; mily jó lett volna, —  gondola —  lia Carlile 
mai vallomását ezelőtt néhány hónappal teszi. Car
lile —  sohajtá —  nagyon nehéz lesz neked meg
bocsátanom.

A csinos, életerős ifjúra tekintett. Csak né
hány lépésnyire állott tőle és várta a további pa
rancsot. Az ellenség épen visszahúzódott, valószi- 
niileg, hogy egy újabb támadásra erőt gyűjtsön.

Warrner tekintete az ellenség távoli sorain 
tévedezett. Eközben észrevette, hogy egy közeli 
bokor levelei közül egy halálthozó fegyvercső csil- 
lámlik elő. A  fegyver szemmel láthatólag a Carlile 
mellének volt szegezve és mint legközelebb álló 
tiszt valóban alkalmas czéltábla volt az ellenséges 
harczos számára. Az első pillanatban a Warrner 
agyán pokoli öröm czikázott át. Ha Carlile elesik, 
akkor Melly szabad és . . .  .

E felindulás azonban csak pillanatig tartott, 
s rögtön elhatározta magát, hogy megmenti azon 
férfit, kit Melly szerelmével megajándékozott. A 
figyelmeztetésre már nem volt idő, sem a további 
fontolgatásra; Carlilet csak a tett menthette meg. 
Gyors elhatározással a csodálkozó és megrémült 
Carlile előtt termett és a következő pillanatban 
mellével fogta fel a Carlilenak szánt halálos 
golyót.

Érzékeire köd borult. A mint az önkívület
ből fölébredt, feje egy hatalmas akácznak árnyé
kában a Carlile térdén nyugodott. Jéghidegséget 
érzett szive körül és csak szaggatottan lélegzett. 
Szeliden távolitá el magától a poharat, melyet Car
lile ajkainál tartott.

—  Igyál bajtárs, az Istenre kérlek, igyál; 
csak néhány csöppet, könnyíteni fog, rajtad. Ide 
doktor! Gyorsan ide, doktor!

—  Nem fog használni semmit, — susogta a 
sebesült, gyönge hangon —  én meghalok.

—  Doktor! —  kiáltott Carlile —  jöjjön ide 
Ön és mentse meg őt; nem lehet, nem szabad 
meghalnia.

—  Carlile kapitány —  szólt az orvos, mi
után átható tekintetet vetett Warrnerre —  nézze 
Ön, miként foly a vér, lassan és szabályosan, —- 
mintha szivattyúznák. Itt emberi segitség mitsem 
használ.

És a tudomány embere eltávozott, hogy 
mentsen és gyógyítson ott, hol a mentés és gyó
gyítás még lehetséges. Nem volt ideje a hasztalan 
késedelmezésre.

—  És te éltedet áldoztad énérettem —  pa- 
naszkodék Carlile —  oh, miért tevéd ezt?

—  Melly szive meghasadt volna, ha te el
esel —  susogta Warrner halkan —  mond 
neki . . . .

Arcza hamusziniivé változott, hideg verejték 
ütött ki homlokán, azonban nem tudott meghalni, 
míg utolsó óhaját nem nyilvánította. Carlile föléje 
hajolt s fülét a haldokló férfi szájához illeszté s 
igy fogta fel utolsó szavait:

—  Mond meg Mellynek, hogy nem voltam 
gyáva!

És meghalt.
A mint a tudósítást Warrner haláláról Melly 

megkapta (Carlile tudósitá őt egy átázott és alig 
olvasható levélben), egész napra szobájába zárkó
zott. Nem engedett senkit magához. Magányának 
csak egyetlen társa volt: a legkeserübb és legag- 
gasztóbb szemrehányás, mely valaha emberi szivet 
gyötrött és kínozott.

Egy férfi szerette őt. És ő félreismerte. Mi
dőn megismerte, már késő volt. Halálával bizonyí
totta derékségét.

K Ö Z G A Z D A S Á G ! .
Szalma-ipar gyergyóban.

Örömmel jegyzünk fel minden üdvös mozgal
mat, mely közgasdasági tekintetben általában s kü
lönösen a szegény munkás nép anyagi jóllétére is 
a gyakorlatban hasznosnak és czélszerünek mu
tatkozik.

Ily üdvös mozgalomnak tartjuk most borszé
ken a szalmaipar meghonosítását, a borvizes üve
gek szálitására, mely gyakorlatban tapasztalt idő
nyerés, gyors kezelés, a szállítás könnyűsége, és 
olcsóságánál fogva hivatva van a borviz forgalom
nak nagyobb lendületet adni.

Ezen speciális iparág meghonosítása a deszka 
ládákat a forgalomból kiszorítván —  erdő-megki- 
milés, —  tehát nemzetgazdászati szempontból bir 
megbecsiilhetlen fontossággal.

A borvizes üvegek szállítására használatba 
vett szalma hüvelyek készítése sok szegény család
nak már állandó kereset forrása.

Szalma hüvelyek készülnek nagyobb mennyi
ségben a Csíkszeredái kir. törvényszék fogdájában, 
a honnan a kir. ügyészség hetenkint 8— 10.000 da
rabot küld borszékbe; minden 1000 darab 4 írttal 
fizettetvén. Ezen kívül dolgoznak még Ditróban, 
Szárhegyen és Csikszentdomokoson.

Ezen életre való hasznos iparág meghonosí
tása borszéki Fülöp Lajos urnák egyedüli érdeme, 
a ki e czélra magával hozott gépecskéjével a mun
kás népet, és a rabokat -fáradhatatlan buzgalom
mal tanította be. +

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Egy három éves, jó fajta

szép ünő-borjuyal
e l a d ó

GÁL JÓZSEF-nél Cs.-Szeredában.

Hasznos tudnivalók.
A múlt őszi szemzéseknek, melyek a tavasz- 

szal hajtottak ki legelőször, gondosan utánna kell 
nézni, mert a furóbogár pondrója ilyenkor szokta 
magát az uj hajtások gyenge leveleibe becsenni. E 
gyönge leveleket elpusztítja. De elpusztul egyúttal 
lapunkét az egész hajtás is.

A virág cserepek megforgatása. A ki szobában 
tenyészt virágot, úgy helyezze el azokat, hogy a 
reggeli napsugár szabadon érje, s ne sajnálja vi
rág cserepeit naponta mindig akként fordítani, 
hogy a tegnap a nap felé fordított oldal, ma a 
szoba felé nézzen. így a növény minden fáradság és 
erőlködés nélkül egyenes és egyenletes növésű lesz 
Különben már egy havi hanyagság is azonnal fel
tűnik. A növények mindig a napsugár felé hajlanak 
s csak ezen oldalon fejlődnek ki tökéletesen, mig 
a homályban levő oldalon elcsenevészednek egészen.

A cserebogarak irtása. A cserebogarak a gyü
mölcsösben roppant károkat okoznak. Szükséges 
tehát azokat kiirtani. A cserebogarakat forró viz- 
vizzel szokták kiölni. De ennél sokkal egyszerűbb 
és olcsóbb eljárásra utal G. B. egy tapasztalt gyü
mölcs tenyésztő. G. B. a cserebogarak gyülekező 
helyein nagy hordókat, —  levágott petróleum hor
dókat —  áll itt fel, s a mint azok megtelnek cse
rebogarakkal, körülbelől 90 gramm szénkéneget önt 
hozzá s aztán jól záró födéllel betakarja. 15— 20 
perez alatt a cserebogarak elpusztulnak. A. szén- 
kéneg gyúlékony s azért égő szivarral vagy pipá
val nem szabad hozzá közeljőni. E cserebogarak 
kitűnő trágyát adnak. Sőt a kiszárított csereboga
rakat ellehet tartani s a legközelebbi télen tápláló 
csirketakarmányul lehet felhasználni. így lehet a 
forró víz által megölt cserebogarakat is felszántva 
kemenezében, télire zsákokban elteni. A csirkék 
nagyon szeretik e takarmányt.

Felelős szerkesztő : Dr, BOCSKOR BÉLA.
Főmunkatárs: VITOS MÓZES.

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON.

Sz. 306— 1889. tlkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A  gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
gyó.-szárhegyi Sajgó István (huszár) és neje Ká
nya Rozália végrehajtatóknak, odavaló Sajgó 
Ignácz (huszár) és ügyvéd Őrei Máté hagyatéki 
gondnok által képviselt Sajgó Ignáczné hagya
téka végrehajtást szenvedők elleni közösség meg 
szüntetése és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a Csíkszeredái kir. törvényszék (a gyergyó
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő 
Gyergyó-Szárhegy község határán fekvő a gyer- 
gyószárhegyi 375 sztjkvben A  f  1. rendszám 
alatt foglalt és 1185. hrsz. alatt felvett ingatlanra 
az árverezést 425 frtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1889 évi junius hó 17-ik 
napján délelőtt 9 órakor Gyergyó-Szárhegy 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 százalékát — vagyis 
42 írt 5 kr készpénzben vagy az 1881: LX. t. 
ez. 42. § ában jelzet á r f o l y a m m a l  s z á m í 
t o t t  és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt. igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX . t. 
ez. 170. §-a értelmében a bánat-pénznek a bí
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható
ság, Gyergyószentmiklóson, 1889. évi ápril 
hó 9-ik napján.

Szacsvay Imre,
kir. aljárásbiró.

(11—20).
ü Z ö l t s é g y v e t é s .

A nagy méltóságú m. kir. belügyminiszter urnák 53,888. számit tűzrendészen 
kormányrendelete 8. §-ának teljesen megfelelő és több tűzoltó-egylet által ajánlott s több 
község által megrendelt

I
1
I

i
<
i
I
i
$
I
i

1 drb. soproni Seltenhofer-féle két vagy négy kerekű 5., 14. vagy 
15 számú f e c s k e n d ő  10 c/m henger-átmérő és előirt felszerelések
kel, u. m .: 4  méter szivó-tömlő és 6 méter vezető kender-tömlő, 
kulcsok, harapófogók, olajozó-kanna stb. apró felszerelésekkel . . 650 frt.

Külön rendelendő bO méter, a magyar egységes csavarral ellátott I.
minőségű kendertömlő, 6 rézcsavarra l..................................................  117 frt.

1 drb vizhordó kocsi, pirosra festve, vastengellyel, erősen vasalva, fel
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroncsai és I drb 100  üt. káddal, 
belül vastag horganylemezzel bélelve . . . . . . . . . .  250 frt.

1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő sze
kérre, pirosra festve 42 frt.

2 drb 6 mtr hosszú tűzlétra, 2 végén vasalva, festett . v . . . 30 frt.
2 drb csákány, aczélból, nyelezve és fe s t v e ................................  7 frt.
2 drb tíízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve . ..............................  20  frt.
2 drb ék-alaku fejsze, aczélból, erős fokkal, nyéllel, festve . . . .  5 frt.
4 drb villa, „ „ „ „ , ? • • • •  6
2 drb lámpás, földbe beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás

nak is használható ..................................................................................  16 frt.
Fuvar Sopronból . . 54 frt.

Összesen , 1155 frt.
Fentirt gyári árakból hajlandó vagyok tömeges megrendeléseknél 10°/o, Írva tíz százalékot engedni. 

Tekintette) arra, hogy a gyárosok rendelésekkel túlságosan tel vannak halmozva; továbbá, hogy a magas kormány- 
rendelet értelmében a szerek beszerzésére nagyon rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielőbb 

hozzám beküldeni. — L .ev-élbeni fe ls z ó l í t á s r a  k é s z s é g g e l  b e u ta z o m  s a já t  k ö lt s é g e m e n .
Eiemex Ede, első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer Fr. fiai“ meghízottja. 

Ebbéli megkeresésekért kérem Boltresz Ferencz úrhoz Csik-Karezíalván fordulni. *380

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában. 1889.


