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Az olvasókörökről. 
Az országok műveltségét rendesen az 

irni és olvasni tudók száma szerint szokták 
megmérni. 

De ez az általános műveltségnek nem 
helyes mértéke. Hogy valaki a műveit, nevet 
megérdemelje, többet is kell tudnia. A nép 
nagyrészénél, a társadalom alsóbb rétegeinél 
ugyanis az irás és olvasás nem más, mint 
terméketlen tudás. Ezen ismeretnek akkor 
volna meg a kellő értéke, ha ez szellemi 
foglalkozássá  emelkednék. Ha valaki csak a 
nevét képes leirni, vagy egy kis levelet 
niegirni s olvasási képessége csak annyira 
terjed, hogy egyes szókat vagy mondatokat 
kibetűz, akkor ez nem egyéb, mint techni-
kai tudás s az ilyen az irás vagy olvasás-
nak minimális hasznát veszi. De a nép nagy 
részének u. 11. műveltségi állapota, minden 
iskolai kötelezettség mellett is, haladott-e 
ennél tovább ? — A ki ezen állapotokat jól 
ismeri Bnemu-mel kénytelen felelni.  A tár-
sadalom alsóbb rétegei: az u. 11. nép szá-
mára czikkek vagy könyvek hiába vannak 
irva, szellemi ereje nem képes azok mélyébe 
behatolni s azokat lelki tudattá változtatni. 
Azt hiszem tehát, hogy az általános ezivi-
iizáezió mértékéül mást kell vennünk s sze-
rintem ennek helyes mértéke azon érdeklő-
dés. a melyet valamely nemzet tömegei a 
közdolírok iránt mutatnak : a nemzeti köz-
dolgok iránt első sorban, a világ folyása 
iránt pedig másod sorban. Ezen érdeklődés 
pedig akkora, a mekkora a hírlapok, iro-
dalmi munkák és olvasókörök száma. Ezek 
a közdolgok organumai s a hármat egymás-
tól nem lehet elválasztani. A hírlapok és 
irodalmi munkák olvasása szüli cz olvasó-
köröket, ezek pedig terjesztői az előbbiek-
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Kedves Szerkesztő barátom l 
Eljövetelemkor megigérteiéd velem, hogy úta-

z/is«m egy s más dolgairól éitesiteni foglak.  íme, 
leliAt teljesíteni igéretemet. 

Miut tudhatod, bátyám kérésére, kinek a bn 
dapesti orvosok az eggenbergi vizgyógymód sürgős 
használatát ajánlották, jöttem el hazulról Buda-
pestre, hogy elhozzam onnan öt ide, e Grácztól 
alig két kilométernyire eső fürdőhelyre. 

bátyámmal együtt mindaketten ott nőttünk 
M a Székelyföldön  ; volt tehát módunkban meg-
i-ne-rui és hozzászokni a természet szépségeihez, 

' i-gis mindketten mennyire megvoltunk lepetve, 
iH.'i'iu '̂ Szombathelyet elhagyva, Fehningen át a 
Kába völgyén koezogott fel  vonatunk a Steier-
hegyek közé. Meglepetve gyönyörködtünk nemcsak 
a vidék festői  szépségében, hanem abban az előre 
haladt knlturában is, melylyel a styriai nép di-
csekszik, H a mely különösen abban látszik meg 
leginkább, hogy szűkre szabott termőföldjét  meny-
nyi gondoskodással és minő czélszerfl̂ n  tndja ér-
tékesíteni. Nem maiad itt egy talpil .tnyi föld 

m ki használatimul1, hiszen a kukoriczaföldeket 
sok helyen már a fenyvesek  veszik körül. Ugarról 
természetesen szó sem lehet, sőt — s ezt útköz-
ben saját elemeinkkel láttuk — még ott vannak a 
szántóföldeken  a learatott rozs vagy buzakalangyák, 
a már is Tetik ugyanabba a földbe  a karicakát. 

nek. Minél több tehát az olvasókör vala-
mely országban, s minél több tagokat szám-
lálnak ezek, annál nagyobb azon nemzet 
műveltsége. A kaszinók és olvasókörök tehát 
a kultnrának hatalmas faktorai  s igy mél-
tók arra, hogy működésüket a kritika is 
figyelmére  méltassa. 

Felesleges volna ma már hasznukat s 
jogosultságukat bizonyitni. az élet, a gya-
korlat már annyira bebizonyitotta ezt,'liogy 
senki sincs, ki' ezen körök fontosságát  és 
nagy horderejét társadalmi, közművelődési, 
sőt politikai tekintetben be ne látná. A ro-
konelemeknek, a hasoninűveltségil és rokon-
társadalmi állású férfiaknak  egyesülésében 
nagy hatalom és erő rejlik, s ha ezt kellő-
képpen kifejlesztik  s felhasználják,  nemes 
czélokat bámulatos könnyűséggel képesek 
elérni vagy legalább megközelíteni. 

Társadalmi, közművelődési és politikai 
czélok vezették a nemzeti kaszinó nagynevű 
alkotóját is, midőn ezelőtt mintegy 65 évvel 
az első kaszinót megalapította. 

Társadalmi és polilikai életünk a köz-
intézeteink különösen sokat köszönhettek a 
kaszinóknak az ötvenes évek üldöztetései kö-
zött s nem egy nemzeti eszmét, jótékony 
mozgalmat s intézetet rántottak vissza ek-
kor a bukás széléről. Ezek voltak nemzeti 
aspirációinknak, eszméinknek, kultúránknak 
hatalmas várai, honnan ezeket sem az ágyú, 
sem a titkos rendőrség nc.n tu.lta kiíí/.ni. 

De vájjon kellő mértékben eleget tesz-
nck-c feladatuknak?  Nem akarunk pedáns-
kodni. Megvalljuk, hogy különösen napja-
inkban az olvasókörök legfőbb  feladata  kel-
lemes összejöveteli és szórakozási helyül 
szolgálni. — Azonban azt is inegvallhatjuk, 
hogy a társadalom, a művelődés és nemzeti 
életünk ennél mégis csak többet kiván tő-

A falvak  nem egymásmellé zsúfolt  -/íík, ala-
csony házak csoportjából állanak, hanem majdnem 
mindenik kerttel van körülvéve, s a kert zöld fái 
közül olyan jól esöleg fejérlenek  ki magas falai  a 
tágas épületnek. Szóval Styriábau meglátszik min-
denütt a kultura áldása, a mi egyébiránt nem is 
csoda! Hiszen századok, óta él már békében e nép 
s a tatárjárás óta talán nem is volt földjükön  há-
ború. Fiait elvitték ugyan harczolni más országokba, 
de az olthoninaradottak nyugodtan fűzhették  tovább 
életkeresetüket. Könnyű volt tehát reájuk nézve 
ez a nagy haladás a kulturában, a mi leginkább 
meglátszik fővárosukon  Gráczon. Ez a majdnem 
százezer lakossal biró város egy valóságos para-
dicsom. Kellős közepéből emelkedik ki sz úgyne-
vezett „Schlossberg", egy 800 méter magas hegy, 
melynek oldalain árnyas fákkal  szegélyezett séta-
utak kígyóznak fel  a századokkal előbb épült vár-
kastélyhoz. 

Körülötte öv gyanánt terül el a város, mely-
nek majdnem minden utczája, hol évszázados ódon, 
hol pedig ujabb keletű, modern stylü házakból 
épülvén, sajátságos bizarr képet nyújt a szemlé-
lőnek. — S ha hozzávesszük, hogy alig van ház 
Gráczban, melyet park ne venne körül, ugy ért-
hető, hogy mivt tekintik a németek e várost va-
lóságos nyaraló helynek. 

A várostól nyugatra, alig fél  óra járásnyira 
fekszik  Eggenberg, kis német község, szétszórt 
házaival, egy fenyőkkel  sűrűn benőtt hegy oldalán, 
melynek legszebb, az egész város és messze vidé-
két uraló részén van a kétemeletes vizgyógyinté-
zet, az elsők egyike az európai hasonló intézetek 

lük. Igaz ugyan, hogy a műveltebb társai 
gás, finomabb  modor a kaszinók keletkezése 
óta örvendetesen és szemmel láthatólag ter-
jed a társadalomban; de az is igaz, hogy 
az utóbbi időkben kezdik az olvasókörök 
elevenségöket, ifjú  erejöket veszíteni, pedig 
feladatuk  ideje^még nem járt le s nem is fog 
lejárni soha. 

Tekintsünk csak be a kaszinók legna<-
gyobb részének életébe, nem más ez, mint 
valamely igénytelen gépecske, melyet negyed-
evenként a lapok megrendelésével felhúznak 
s jár tovább az év végéig s az igénytelen 
jármű a következő év elején újra megindul 
könnyű utján s közeli czélja felé. 

Ha azonban alapszabályaikat vizsgáljuk 
— más czélokat és dolgokat is találunk 
azokban. 

Ezek szerint az olvasóköröket a társa-
dalmi életnek mind megannyi góczpontjai-
nak, a társadalmi élet eleven forrásának,  a 
nemzeti eszmék meleg ágyának, a korszerű 
és helyiérdekű társadalmi kérdések vitater-
mének, a közintézetek és nemzeti irodalom 
hatalmas pártfogójának  kellene képzelnünk. 
Valóban ezen körben kellene működniök s 
áz ily irányban történő mozgalmakat és te-
vékenységet fel  kellene karolniok, irányoz-
niuk s gyámolitaniok, sőt kczdeníök. De 
nagyon sok ettől roppant messze áll s tisz-
telet a kivételeknek, de ma már nem egyebek 
éjfélig  zártkörű kávéházaknál. 

Arra, hogy a hazafiság,  nemzeti kultura 
s a társadalmi művelődésnek oly kiváló fok-
toraivá legyenek, a minőkké válhatnának, 
több elevenséget és tevékenységet kell fel-
mutatniok. 

E tekintetben nagyon sok mód és esz-
köz áll rendelkezésökre. Azt hisszük, hogy 

között, amennyiben alig van kettő Európában 
mely a berendezést és a modern orvosi tudomány 
által uyujtott gyógymódok felhasználását  illetőleg, 
megbízhatóbban és szakszerűbben volna fölszerelve, 
mint az eggenbergi. Innen van aztán, hogy talál-
hatni itt a kontinens minden részéből betegeket. 
Van franczia,  angol, német olasz és — igaz, hogy 
jelenleg Ákos öcsénkkel csak mi hárman: magya-
rok. Összesen mintegy 200. 

És hogy ennyi különböző ajkú és véralkata 
társaság, oly jól együvé tartozónak érezi magát 
s igy kellemesen is tudja tölteni idejét, mint itt, 
azt igazán csak azzal a német kedvességgel s sze-
líd tapintatossággal lehet elérni, melylyel a% inté-
zetet vezető orvos és neje bírnak, különösen es 
utóbbi, ki a steier nök ismert szőke szépségével 
és szeretetreméltó kedvességével hamar el tudja 
simítani a nyelv és véralkat közötti különbségeket 

Hanem aztán másfelől,  realisabb oldaláról 
fogván  fel  a dolgot, panaszunk is van, amennyiben 
nemcsak hogy rengeteg drága az ittlétei, legkeve-
sebb hetenkint 50 frtba  kerftMa  egy személynek, 
hanem a sok német étel, jaiţ • tabeldoná) en-
nünk kell, nagyon is eszünkbe juttatja az ottbont. 

Dr. M.  K. 

B a r á t o n feál^h&ja. 
Irta: Hochschild Lajos. 

(Felolvastatott a gyergyósnentraiklóai vereakereazt-egylet 
tillércatélyén.) 
(Folytatás.) 

Kíváncsi vagy kedves barátom, hogyan vesz-
tünk össze először ? Nőmet házasságunk.első nap-
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pl. a hazafiság  szent tüzének ápolására, 
minden nagyobb megerőltetés nélkül ren-
deshetnének évenként egy-két hazafias  ün-
nepélyt éa felolvasó  estélyt vonzó program-

'mal. Több olvasókor csakugyan teszi is ezt, 
nagyon sok azonban mindezzel nem törődik. 
Pedig első tekintetre is beláthatjuk, hogy 
végtelen sokat köszönhetne az ilyen estélyek-
nek első sorban az illető hely társadalma. 
Összehozná a társadalomnak különböző tag-
jait, egy erős társadalmi szellemnek lehetne 
alapvetőjévé. De ezen estélyek jövedelmei-
vel támogathatna egy nemzeti közczélt: a 
nemzeti irodalmat, mely a közműveltség 
terjesztésének kétségkívül leghatalmasabb 
és legfontosabb  tényezője. 

Ismerjük jól a vidéki kaszinók viszo-
nyait H jól tudjnk, a tagsági dijakat a ház-
bér, a (Ütés, világítás, hírlapok stbbi annyira 
igénybe veszik, hogy könyvtárra éppen nem, 
vagy csak valami csekélységet áldozhatnak 
évenként. Azonban, ha ily estélyek által 
jövedelmüket gyarapítják, nagyot lendíthet-
nének a folyvást  küzködő és nyomorgó tu-
dományos és szépirodalmunk ügyén. 

A kaszinók s hasonló egyletek számát 
2—3 ezerre telietjük hazánkban. Jó Isten ! 
ha ezeknek csak fele,  vagy legalább egy-
harmadrésze pártfogó  tagjává lenne irodalmi 
és tudományos egyleteinknek s könyvtára 
számára megvenne minden jelesebb uj mun-
kát. — Ezer biztos vásárló! Hisz ez már 
niaga lehetővé tenné minden jelesebb mű 
megjelenését. Az irodalmi működést pedig, 
ha dúsan jövedelmezővé nem is, de legalább 
megélhető pályává tennék Íróinkra nézve, 
kik most, a mi viszonyaink szerint, nem 
szentelhetik életőket kizárólag hajlamaiknak 
és irodalmi munkálkodásuknak, mert exis-
tencziájukat más téren kell biztositaniok s 
s igy irodalommal csak mellékesen foglal-
kozhatnak. 

A fentebb  vázolt módon könyvekből 
erős várakat lehetne emelni a nemzeti kul-
túrának, melyeknek falait  ellenség keze le 
nem dönthetné, de azon estélyek által, mint 
már mondottunk, a kaszinók a társadalmi 
szellemnek jó és egészséges forrásaivá  válhat-
nak, a szétfolyó  elemeket összetartanák, — 
mert a társadalmi szellem is úgy, mint a 
hatalmas tölgy, nem kiviib'ol, hanem belül-
ről erősödik. Ha valamely kaszinó tagjai 
csakis olvasás, vagy néhányan kártyázgatás 
és kvaterkázás végett gyűlnek össze, ebből 
a társadalomnak egy csepp haszna sincs s 
igy a kaszinó nem válik az általános ba-
jaiban mindenféle  kedveskedéssel és szórakozta-
tással iparkodtam elhalmozni. A lúgosban filiiink. 
Körülöttünk mosolygó virágbokréták, enyhe, bal-
zsamos lég, az ágakon madárdal; boldog volt kö-
rülöttünk minden s szivünkben is boldogság ho-
nolt. Szórakoztatás végett a „Vasárnapi Ujság"-
nak egy régebbi kötetét vittem ki a kertbe, s 
abból képeket nézegettünk. Figyelmünket különö-
sen egy kedves kép vonta magára. A kép egy 
tavat ábrázolt, melyen lotoszleveleken kis gyer-
mekek úszkáltak, a parton pedig komoly képpel 
állott a gólya, s tűnődni látszék, hogy a vidáman 
úszkáló csoportból fint  vagv leányt válasszon-e ki 
valamely fiatal  házaspár számára! Csupa gyönyö-
rfiségi  volt nézni e képet kivált, uj házasoknak ! A 
vízben úszkáló kis teremtések közül egyik szebb 
volt, mint a másik. Bajos lett volna közülük vá-
lasztani. 

„Éa azt szeretném, igy szólék, ha a gólya 
ezt a kis göndörhaju fiúcskát  hozná nekünk 1 

„Nekem meg ez a szőke leányka, e valósá-
gos angyalka kellene inkább1*, jnondá nőm. 

Tehát már ezen első kérdésnél nem voltunk 
egy .párton. Mint férjben,  beinem volt a Verbő-
czyből merített férfi-virtus,  hogy az elsőszülött 
fiúcska  legyen; nőm meg bizony osan Verbőczyné-
vel tartott, ki előszOr is magénak segi tő-társat 
óhajtott. 

„Hinő derék férfiúvá  nevelném én, oktatnám, 
tanítanám, de el nem kényezt«toém, hanem apai 
szeretetemet üdvös szigorúságba burkolnám", — 
folytatám  én. 

„Szigorúsággal ma már nem nevelnek, mert 

rátság és szeretet hajlékává. Holott mindegyik 
czélul tűzte ezt, s e czélt mily kevesen köze-
litik meg! Azonban elérhetik, ha van hoz-
zá akarat, tevékenység és kitartás a te-
gyük hozzá: kellő vezetés. 

H.  L. 

Politikai mozgatónak. 
A képviselőházból. A közigazgatási törvényja-

vaslat sorsa a képviselőház aug. 6-án tartott ülé-
sében ez idő szerint végleg eldőlt, amennyiben 
Szápáry Gyula gróf  miniszterelnök az első sza-
kasz megszavazása után kinyilatkoztatta, hogy a 
második szakaszt módosítani szándékozik s ha e 
szakaszt a képviselőház az általa kívánt alakban 
elfogadja:  a törvényjavaslat többi szakaszait le 
fogja  venni a napirendről. A módosított 2. §. igy 
hangzik: „a belügyminiszter utasittatik, hogy az 
1. §-ban kimondott elvnek megfelelöleg:  a várme-
gyei közigazgatási közegekről, a vármegyék ön-
kormányzatáról, a közigazgatási bizottság szerve-
zéséről és hatásköréről, valamint a közigazgatási 
bíróságokról — egyidejűleg terjesszen elő törvény-
javaslatokat." — A képviselőház aug. 7-éu tartott 
ülésében a többség a fentebb  közölt 2. szakaszt 
elfogadta  s ezzel a törvényjavaslat részletes tár-
gyalása is véget ért. Miután az elfogadott  két § 
csak elvi kijelentéseket tartalmaz: az á l lamo-
s í t á s k e r e s z t ü l v i t e l e b i z o n y t a l a n 
i d ő r e e l h a l a s z t a t o t t . 

Az ülésszak berekesztése. A minisztérium 
aug (j-án tartott tanácskozásában megállapította, 
hogy egy néhány sürgős ügy letárgyalása után e 
hó közepe táján az ülésszakot be fogják  fejezni. 
Az országgyűlés legfelsőbb  kézirattal valószínűleg 
október hó 3-ig fog  elnapoltatni. 

Csikvármegye közigazgatási 
bizottságának iilétéböl. 

Csíkszereda, 181)1. augusztus 10. 
A megyei közigazgatási bizottság mai nap 

tartotta meg havi rendes ülését, miről a követke-
zőket közölhetjük. 

A bizottság tagjai kevés kivétellel jelen vol-
tak. Elsőbben is az egyes szakelőadók olvasták 
fel  havi jelentéseiket s ezúttal a megye alispánja 
betegség miatt a gyűlésen nem jelenhetvén meg, 
jelentését Madár Imre főjegyző  olvasta fel,  mely 
az ügymenet felsorolásán  kivttl egyéb fontos  moz-
zanatot nein tartalmazott. 

A megyei főorvos  jelentéséből fölemlítjük, 
hogy megyénkben a.közegészségügyi viszonyok a 
mnlt hónapban elég kedvezők voltak, mert bár for-
dultak is elő egyes kevenytertözö betegségek szór-
ványosan, de azok járványuyá nqm fajultak. 

A csíkszeredai közkórházban a lefolyt  hó 
alatt 40 beteg ápoltatott kik közül gyógyult 32, 
elhalt 1, további gyógykezelés alatt maradt 16. 

A megye területén a mult II. évnegyedben 
505 halálozás történt s ebből férfi  volt 259, nő 
30!), s igy 114-el kevesebb halálozás fordult  elő, 
mint az év első negyedében. Az elhaltak közül 
nem részesült orvosi gyógykezelésben a 7 éven 
felüliek  közül 193, a 7 éven aluliak közül 80. 

tudja, liogy a nyerseség nyerseséget, a szelídség 
pedig szelídséget szül a gyermekben. A nevelést 
majd én vezetném s neiu bíznám magára"; — 
folytatá  ő. 

Az eszmecseréből lett vitatkozás s ezt ad-
dig folytattuk,  mig végre láttam, hogy nőm komo-
lyan megharagudott rám. Én megdöbbentem s szí-
vesen megmondtam volna a gólyának, hogy egy-
egyelüre még ne hozzon se fiift,  se leányt, hanem 
várjon, mig a választás fölött,  továbbá nevelése 
és pályája felöl  megegyezésre neiu jutunk. Azon-
ban ezzel már nem használtam volna semmit, inert 
nőm magamra hagyott a lúgosban s Jánus-templo-
munk ajtaját ki kellett nyitanom. Nőm meglátva a 
nyitott kályhát, tréfásan  telkaczagott, azután 
nyakamba borult s bezárta a kályhaajtót. 

Kgyik napon pedig Romeo és Júliát olvastuk. 
Oh, mennyivel drágább lett előttem Vilma, hogy 
Sbakespearet kedveli. Éppen annál a passzusnál 
voltam, melyben Rumeo inély szerelmét annyi ér-
zéssel és ragyogó szavakkal mondja el. „Ab, mily 
szerelein! — sóhajt fel  nőm, — a mai férfiak  már 
nem ttadnának igy szeretni!" 

Egy kis kellemetlen áramlat futott  végig ere-
imben e szavakra, de csakhamar nyomtalanul szét 
is folyt,  és tovább folytatám  az olvasást. Júlia 
vallomása következett, midőn igy szól Rómeónak : 
„Mi nékem a te szerelmed, oh Romeo? Ha min-
den ajak elmondaná, a mi magasztosat gondol a 
szerelemről, még akkor se fejezné  ki az enyémet. 
Szerelmed szivemet paradicsomba helyezé, hol a 
szellő örök boldogságról suttog a fák,  virágok le-
veleivel, hol minden csak a boldogságról beszél." 

A pénzügyigazgató jelentése szerint a ITI-ad 
osztályú kereseti adó, nyilvános számadásra köte-
lezett egyletek és vállalatok adója, — valamint a 
bányaadó kivetése nem fejeztetett  még be a jelen 
évre. A közadók befizetése  következő eredmény -
nyel tőrtént: a) Egyenes adóba a folyó  év báróin 
negyedére végleg megállapított 215.844 frt  1'/, 
krból julius végéig lefizettetett  109,469 frt  36 kr, 
maradt hátralékban 10(>,371 frt  65 kr. Ha ezt 
összehasonlítjuk a mult év hasonló időszakában 
történt befizetésekkel,  az eredmény a inult évinél 
2042 frt  11 krral kedvezőbbnek mutatkozik, b) 
Hadmentességi dijakban 4651 frt  27 kr volt a 
tartozás, miből julius végéig 838 frt  3 kr befizet-
tetvén, hátralékban maradt 3813 frt  24 kr, Itt is 
a befizetési  eredmény a mult évinél 220 frt  -j<j 
krral kedvezőbb. 

Ezeken kivül befolyt  fogyasztási  adóba 4760 
frt  3G kr, italmérési adóba 10449 frt  82 kr, jog-
illeték és dijakba 2034 Irt 34 kr, dohányjövedék-
ben 16701 frt  39 kr. 

A kir. tanfelügyelő  — miután a tanítás a 
mult hóban szünetelt — jelentésében a csíkszere-
dai polgári leányiskolaépület befejezéséről  s aunak 
a jövő tanév kezdetén rendeltetési czéljára való 
átadásáról és a kívánalomnak niinten tekintetben! 
alkalmas voltáról; továbbá Gyergyószeutiniklósoii 
az elemi leányiskolával kapcsolatosan felállítani 
tervezett polgári leányiskola szervezéséről, vala-
mint Gyimesbükkben egy uj iskolának államsegély 
mellett való létesítése s egynek községi jellegűvé 
leendő átváltoztatása iránt tett lépéseket, és moz-
galmakat jelentette be. 

Az építészeti hivatal főnöke  által felolvasott 
jeleutés a törvényhatósági és a megye területén 
átvonuló útnk jókarbau létéről telt röviden emlí-
tést, de annál többet foglakozott  a hivatali sze-
mélyzet létszámának elégtelenségével, ini a hivatal 
teendőinek elintézésére igen zsibbasztólag hat. A 
bizottság maga is szükségesnek látván a hiány 
pótlását, kereskedelemügyi miniszterhez a kiegé-
szítése végeit felirat  küldését határozta el. 

A folyó  ügyek között különös ügyeimet ér-
demlő dolog alig fordult  elő egy-kettő. 

Nevezetesebb pontját a fegyelmi  választmány 
határozati javaslata képezte azon fegyelmi  ügyben, 
melyet Fülöp István ditrói jegyző ínég a mult év-
ben a „Csíki Lapok" hasábjain Vranesits Gyula 
ditrói tanító által szellőztetett vádak miatt maga 
ellen meginditaui kért. 

A bizottság által elfogadott  fegyelmi  választ-
mányi határozat szerint Fülöp István jegyző, — 
Puskás Antal bíró a fogarasi  méntelepből a köz-
ség részéről megvásárolt ménló elszállítása s a 
felszámított  napi és utazási dijak utalványozása s 
felvétele  körül tanúsított, szabályellenes eljárásért 
az 1886. évi XXII. tcz. »0. §-a b) pontjában körül-
irt fegyelmi  vétségben hibásaknak mondattak ki, 
s Fülöp Isi váll jegyző a kör- és községi jegyzők 
nyugdíjalapja javára fizetendő  20 frt,  Puskás A. 
pedig 10 frt  bírságon marasztallattak el s egy-
úttal a szabályellenes eljárás által a községnek 
okozott kár megtérítése iránti egyetemleges fele-
lősség velük szembe kimondatott. 

Ellenben a nevezettek, valamint Csibi János 
erdöbiró a községi erdökezelés, erdei termékek 

„Ah mily szerelem!" sóhajték lel én. „Igy csak 
Júlia tudott szeretni!" 

Nőm erre haragra lobban s azt mondja dur-
czás képpel, hogy ha más szerelmére gondolok, 
legalább ne nyilvánítsam ki előtte, mert ez öt 
mélyen sérti. „De lelkem — viszouzám éu — hisz 
csak annyit mondtam, mint magácska, csak érez-
tetni akartam, hogy nekem is mily rosszul esett 
iménti megjegyzése." „Az éu megjegyzésem egé-
szen más volt 1" mondá ö. Még tovább is akar-
tam folytatni  a mentegetődzést, de ismét a fakép-
nél hagyott s Janus-templomunk ajtaját csak újra 
ki kellett nyitanom. 

Péntek nap 'volt. Oh, a péntekek, a szenve-
dések e napjai, nekem sem igen tűntek fel  kék 
égbolttal. Látogatást tettünk nőm egyik barátuö-
jénél, ki — megvallva az igazat — nagyon szép 
és okos nő volt, uála csak Vilmám volt szebb és 
okosabb. Én a nőkkel való társalgásban inkább 
hideg szoktam lenni, a-nem tudom, hogy történ-
hetett, hogy ekkor egészen belemélyedtem a cse-
vegésbe. Távozásunk után nőm már az utczán sze-
memre vetette szerfeletti  vidámságomat — s azt 
mondta gúnyosan, hogy ugy olvadoztam, mint a 
forró  napon a vaj, Janus-templomunk ajtaja tehát 
ismét kinyittatott. 

Másnap újra látogatóba mentünk nőmmel 
egy vén kisasszony ismerőséhez. Nekem itt rette-
netes hosszúnak és uualmasnak tetszett az idő. 
Nőmnek mindegyre intettem a szemeinmei s más-
féle  jelet is adtam a távozásra, de nem akarta 
megérteni. Két kinos óra után végre összecsóko-
lóztak, hogy elbúcsúzzanak. Alig csattant el a b«-> 
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elárverezése, ezeknek a haszonbérlők kezére adása 
í, bemérése körül állítólag elkövetett mulasztások 
és szabályellenességek miatt emelt vádak alól fel-
mentettek s Gál Miklós és Köllő János tanuk fel-
merült 21 frt  napi és fuvardijainak  megtérítésére 
l»aiiaszlú Vranesits Gyula köteleztetett. 

L E V E L E Z É S . 
P r l m l c s i a . 

Caik-Sxépviz, Mg. 10. 
Lélekemelő ünnepélynek volt színhelye a 

rsikszépvizi örmény szertartású templom f.  hó 9-én, 
mely napon mutatta be az Egek Urának elBő sz. 
iniseálduzatát Szépviz jeles szülötte, Fejér Gerö, 
gyulafehérvári  székesegyházi káplán. A szent mi-
sé megkezdése elütt a nagyszámmal megjelent 
vendégek az uj misés szülői házánál gyűltek ösz-
sze, honnan díszes körmenetben, melyen az ösz-
s/Hs felcsiki  kerületi papság egyházi öltönyöben 
vett részt, élén a Dr. Tódor József  kanonok, pap-
nuveldei kormányzó és Murányi Kálmán felcsiki 
kerületi föesperes  közt haladó ' primitiánssal, vo-
nullak be a helybeli és szomszéd községekből is 
nagyszámmal összesereglett hivek kíséretében az 
Isten házába, hol az isteni tisztelet kezdetét vet-
te, melyet az u| misés Dr. Tódor József  gyulafehér-
vari kanonok manuduktorsága és az összes felcsiki 
liapság és növendék papok segédlete mellett vé-
gezett. Az ünnepi szónok Dr. Wass Albert gyu-
lafehérvári  teologiai tanár volt, ki ékes beszében 
lejiegette a papi magasztos hivatást és buzdította 
a/, uj misést megkezdett nehéz pályáján való ki-
tartásra. A gyönyörű szónoklat mindenkinek köny-
nycket csalt szemébe. Szent mise végén az uj mi-
sés könnyek közt áldotta meg testvéreit, rokona-
it. az ünnepély eu jeleu voltakat, kik között ott 
láttuk Mikó Bálint csikmegyei főispán,  Mihály Fe-
lem/ főszolgabíró,  Száva Lukács, Petres Antal, 
l»r. Szeutpétery Bálint kézdivásárhelyi orvos stb 
urakat, valamint a felcsiki  inteligencia legnagyobb 
részét. Mise végeztével szintén körmenetben vo-
nultak vissza a jelenvoltak az ünnepelt szülői há-
zához, hol az uj misés testvéreinek, rokonainak, jó 
barátainak és tisztelőinek jó kivánatait fogadta. 
K/.eu szent aktus után 120 terítékű ebéd követ-
kezett. melynek harmadik fogásánál  az uj misés 
mondotta az első felköszöntőt  jótevőjére, a szelíd 
lelkű főpásztor,  Lönhárt Ferencz erdélyi püspök 
ur ii excellentiájára, hódolatának és hálájának ad-
ván egy gyönyörűen átgondolt beszédben kifejezést, 
l'tána Dr. Tódor József  kanonok éltette remek be-
szédben az uj misést. A harmadik szónok Fejér 
Mauú sepsiszentgyörgyi plébános volt, ki Mikó Bá-
lint főispán  úrra emelte poharát. Erre következett 
Murányi Kálmán, ki Dr. Tódor Józsefet  és Mikó 
íialint tőispáu ur, ki az új misés édes anyját kö-
szöntötte fel.  A gazdag ebéd folyamán  azután is 
egymást érték a szellemesnél szellemesebb felkö-
szöntök, melyek közül különösen ki kell emeljük 
Imets F. .lakónak az uj misésre mondott felkü-
szuiitöjét, melybe egy szép achrosticont szőtt bele 
s egyszersmind azt a jelen volt vendégek között 
nyomtatásban is szétosztotta: 

i-síicsók, belépett a barátnő fivére  egy kapitány 
képében. Nőm persze újra leült, s bámulva néztem, 
liogy ö, ki a férfiakkal  való társalgásban inkább 
hideg, tartózkodó volt, — a kapitánnyal szemben 
csupa nyájasság, báj és kellem volt, pedig nekem 
iszonyú csúfnak  tetszett a férfi.  Végre a második 
Imcsucsók is elcsattant a nők ajkain s valahára 
az ajtóhoz értünk. Oh, de tulajdonképpen csak 
ekkor kezdődtek szenvedéseim. Negyedóráig be-
izéltek az ajtóDál, negyedóráig a küszöbön, ne-
gyedóráig a lépcsőn s mindannyiszor egy-egy hosz-
szu búcsúcsók. Éppen úgy búcsúztak, mint a szin-
î aziMtók. Utolsóelőtti előadás, még egy utolsó 
előadás, Isten ucscse utolsó előadás! Igy tesz min-
den as>/"iiy! Egy asszony sem képes levelet irni 
utóirat nélkül, sem pedig társalgást ntómondások 
nélkül elvégezni. E búcsúzás alatt végtelen tűrel-
iiietlen voltam s a lépcsőn nőmet már ujjammal 
""*£ is böktem, komolyan intve öt a távozásra, 
>i»-rt uz idő egészen besötétedett. 

Vilmám már az utczáu kimutatta bosszjui-
k'"l.isit s szememre vetette, hogy mennyire udva-
riatlan voltain a háziakkal s vele szemben. Én a. 
kapitányra czéloztam, persze csak ,úgy távolról, 

meg a tegnapi fiatal  asszonyra elég közelről; 
a kölcsönös szemrehányás jó ideig tartott még ott-
li 'ii is és hevességében fántáziája  annyira elra-
gadta, hogy azt az ujjal való.gyenge érintést, mely-
H>l én a barátnő lépcsője alján illettem, igen na-
gyítva tüntette fel  s azt mondta, hogy én őt meg-
vertem. Janus-fem.duiiiunk  ajtaját tehát ki kellett 
in itanom s azt hittan, hogy egyhamar nem is fog 
bezáródni. Azonban nagy csodálkorásomra másnap 
reggel mégis bezárta, — mert ezen napon a bálba 
akart menni. 

Ezután néhány eset következett, melyeket 
el kell hallgatnom előtted, barátom, tudod állami 

Felhőtlen ég tekint le rád; 
Ezer őrOmvirág fűz  át; 
Jámbor hivő népes család 
Éretted zeng „aleluját." 
Rég várta e szép ünnepélyt; 
Galamb-anyád már ennek élt, 
E „Glória" mint estkorány, 
Ragyog derűi arcznlatán. 
őrangyalod vezérle az 
Egyházirend szabályihoz. 
Lánglelkedet s buzgó szived 
Sugallatát ez őrzi meg. 
ö lesz neked továbbra is 
Minden veszély ellen paizs. 
Igaz , szép- és jóért vele 
Soha sem szűnsz hevülni Te. 
Éden felé  ez utakon 
Jut az erény és szorgalom. 
Észben, hitben jeleskedel: 
Ne bánd, ha a sors is kegyel. 
E jókedvben késő esti órákig együtt maradt 

társaság, egy szép nap emlékével távozott. Egy 
szép emlékkel és óhajjal, melyhez ez alkalommal mi 
is csatlakozunk, kérve a mindenhatót, hogy az uj 
misés a szépen megkezdett pályán magasztos hi-
vatásának teljesítésében találja meg azt az örömet 
melyben csak fennkölt,  tiszta nemes lelkek része-
sülhetnek. Egy jelenvolt. 

R Ű L Ö I Í F E L É K . 
— Hangverseny. A „csíkszeredai dal- és ze-

neegylet" folyó  hó 8-án tartotta hangversenyét a 
Romfeld-féle  népkertben. Valóban bámulatos a ha-
ladás, melyet ezen ifjú  egyesület nyilvános fellé-
péseinél lépten-nyomon tapasztalunk. Kitüuik azok-
ból a szakértő vezetés, a tagok szorgalma; mert 
csak ezen tényezők közreműködése mellett lehet 
az eredmény aneyira meglepő. Ezeket aunál na-
gyobb örömmel konstatáljuk, mert most már van 
reményűnk sz egylet fennmaradásához.  A hangver-
seny 8 órakor vette kezdetét az egylet jelszavá-
nak előadásával, melyet a dalkar talpraesetten 
énekelt el. Ezután a zenekar játszta el kiváló 
szabatossággal Iváuovici bájos rezgő polkáját: 
T h e o d o r á t . A műsor második pontját Nagy 
Gyula kellemes gordonka játéka képezte A n t a l 
Róza precziz zongora kísérete mellett. Nagy Gyula 
oly ügyesen kezeli hangszerét, hogy a közöséget 
minden felléptével  bálára kötelezi. A műsor továb-
bi folyamán  a dalkar és a zenekar felválltva  mű-
ködtek közre. A dalkar Lányi Ernőtől népdalokat 
Beckertől a „kápolnát" és a „kedves lánykám" 
czimü hármast adta elő, mindeniket kiváló ügyes 
előadásban. A zenekar Faulwetter „Erdei virág" 
czimü mazur polkáját, Lioka Cautillo „Párizs ró-
zsája" czimü keringöjét és csárdásokat játszott 
kellő tűzzel. Az utolsó pontban Antal Róza szép 
zongora játékában gyönyörködtünk, ki ifj.  Ábrányi 
„Q-ik magyar rhapszodiá--ját exekválta szabatosan 
kitűnő technikával. A tapsokból ugy a vezetőnek, 
mint a szereplőknek bőven kijutott. A hangver-
senyt táncz követte, mely éjfél  után 2 óráig tar. 

titok, melyet minden házasember ismer. Csak any-
nyit mondhatok meg, hogy nálunk is, mint min-
denütt, ezen állami titkoknak nevezett összezör-
renések jobbára nézeteltérésekből vették eredetö-
ket Én ezt igy akartam, ő másképp; én valamit 
igy óhajtottam, ö másképp. A férj  és nő akarata 
folyton  birkozott egymással, s bizony a legtöbb-
ször a nő akarata vágta földhöz  a férfiét.  A kály-
haajtócska természetesen mindannyiszor kinyitta-
tott s az ismétlődésekkor mindig hosszabb-hosszabb 
ideig maradt nyitva. 

E pont alatt azt irom le, mikor Jan us-tem-
plomunk ajtaja két egész nap nyitva vo't. Ennek 
a kaszinó volt oka. O a kaszinót egyátaljábau ki 
nem állhatta. Ugy volt meggyőződve, li igy ott 
romlanak el a férfiak.  — Mi férfiak  pedig nagyon 
szeretj|k a kaszinót, e kedves aşylumot, a búnak 
és bánatnak e temetőjét. 

Teljes erejével igyekezett leszoktatni a ka-
szinólátogatásról. Valahányszor innen hazatértem 
ÉB siettem Ót mgcsókolni, kezecskéivel távol tartva, 
fejecskéjét  pedig félrefordítva,  szokta mondani : 
„Oh, menjen, ne közeledjék! haja, szakálla, ru-
hája, keserű kaszinófüstöt  lehel." — Én azonban 
mindennek daczára mind sűrűbben kezdtem a ka-
szinóba járni, kivált mikor Janus templomunk aj-
taja gyakrabban nyitva volt. De meg volt az a jó 
szokásom, hogy a kaszinóból mindig vittem neki 
egy-egy staneszli csokoládé-czukrot s no meg egy 
kis újdonságot hol egyik, hol másik asszonyról, 
kisasszonyról, eljegyzésről, félbeszakadt  szerelmi 
viszonyról, megakadályozott légyottról s több effé-
léről, melyek kaszinónknak patentirozott gyárt-
mányai voltak. S ha a szóbeszédből nem került 
ki az újdonság, kikerült a hírlapokból. 

(Vége kOr.) 

tott. Még meg említjük, hogy a kert tulajdonosa 
vacsora alatt a közönséget sikerült tűzi játékkal 
gyönyörködtette. 

— Színészet. Egry Kálmán színtársulata, 
mely Deréki Antal kitüuő vezetése alatt áll, elő-
adásait városunkban a mult héten fejezte  be. 
Színre kerültek : Keddeu (aug. 4.) Don Jósé Eclie-
garay kitűnő színmüve „A nagy Galeotto", szer-
dán (aug 5.) „Királyfogás"  és csütörtökön (aug. 
6.) „Elektra", mindannyian igen jó előadásban. A 
társulat tőlünk Gyeégyószentmiklósra utazott, hol 
előadásait szombaton (aug. 8.) „A becsület" czimü 
színmüvei kezdette meg. A társulat a pártfogásra 
valóban érdemes s ezért ajánljuk is a gyergyó-
szentmiklósi közönség figyelmébe. 

— Áthelyezés, Keresztély Mózest, a helybeli 
csendörörs derék vezetőjét Kézdi-Vásárhelyre he-
lyezték át. Midőn az áthelyezés felett  sajnálatun-
kat fejezzük  ki, őszintén kívánjuk, hogy a közelis-
merést, mely itt környezte, rövid idő* alatt uj állo-
másán is érdemelje ki. 

— Recht Sándor és társai vonós-négyes tár-
saság — mint azt mult számunkban is jeleztük — 
e hó 6-án megtartotta városunkban is hangverse-
nyét. — A hallgatók száma feltűnően  kevés volt, 
pedig a meg nem jelentek bánkodhatuak a felett, 
hogy a kedvező alkalmat elszalasztották ; mert ha-
sonló műélvezetben részesülni csak a fővárosban 
és drága pénzért lehet alkalmuk. — A jelen voltak 
rendkívül magas színvonalon álló hangversenyt 
hallgattak végig és az elragadtatás általános volt. 
A műsor következő volt: 1. Mozárt D.-dur vonós-
négyes 2. tétel; 2. Magyar Ábránd, összeállította 
és gordonkán előadta Recht Gyula; 3. Mendelsohn 
E.-inol vonósnégyes 2. tétel; 4. Magyar Ábránd 
Hubay Jenötöl, hegedűn előadta Recht Sándor ; 
5. „Szózat" vonósnégyes Huber Károlytól. 

— Kossulh-szikla. F. hó 4 én a Hargit&i-
Hiidösben, hol ez idő szerint eleven élet uralkodik 
a fürdővel  szemben levő impozáns sziklát „Kossuth-
sziklá"-nak keresztelték el. A keresztelési aktus 
az összes fürdővendégek  jelenlétében nagy ünne-
pélyességgel folyt  le. 

— Hangverseny. Az operaház 4 tagjából álló 
vonós-négyes társaság körutjokban f.  hó 7-én Gyó-
Szentmiklósra érkeztek á itt a Laurenczy-téle 
vendéglőben hangversenyt adtak. Miisorozatuk na-
gyon érdekes és változatos volt, játékuk pedig a 
művészet színvonalán állott. A jeles művészeknek 
azonban kevés hallgatósága volt, minek részben 
az is az oka, hogy a közönség nem volt kellően 
értesítve a művészek estélyéről. Gyergyószentmik-
lósról Borszékre mentek, hol valamivel hosszabb 
ideig fognak  tartózkodni. 

— A toronyjavítók. Ritka látványt nyújt a 
gyergyócsoinatalvi templom tornya a hol — a 
templom kijavítására vállalkozó — Saumvald Fe-
rencz, szabadkai lakos toronyjavitó bádogos job-
ban mondva ezer mester, minden állás nélkül, 
egy száll egyszerű csigába alkalmazott s a torony 
tetejéhez bámulandó ügyességgel fölvitt  s erősített 
kötélen, tetszése szerint — pók módjára — kúszik 
föl  és alá a hason ügyességű segédei: Kladek 
János és Abrovics Mihálylyal együtt; kik közül 
Kladek, mikor a kötelet előre felvitte,  a kereszt 
két karjára felállva,  levett kalappal üdvözölte a 
községet, a mely borzalmas látványra igen sokan 
felsikoltottak:  „Jaj Istenem! most esik le", mit 
ő könyed mosolygással nézett a magosból, mi pe-
dig — ha igy lehetne kifejezni  az embernek ma-
gát — behunyt szemmel néztük, azaz: megpillan-
tottuk, s hirtelen behuuytuk a szeműnket, hogy a 
borzalmas látvány csak álomkép legyen! 

— Színészet. Egry Kálmánnak kitűnően szer-
vezett dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette 
társulata f.  hó 7-én Gyergyószentiniklósra érkezett 
10 előadásra bérletet nyitott s dráma, vígjáték, 
népszinmü s operettekből igen érdekes repertoárt 
állított össze, A társulatnak 30 tagja vton s álta-
lában a vidéki színészet terén elismert művészek-
ből áll. F. hó 8-án Sudermann Henrik: „A becsü-
let" czimü nagyhatású és uj színművének beinuta-
tásaval kezdte meg előadásainak sorozatát. A kö-
zönség teljesen megelégedve és azon reményben 
távozott az előadásról, hogy ily kitűnő erőkből 
álló színtársulat már nagyon régen nem volt Gyer-
gyószentiniklósuu. A darab sikerének érdemében 
minden szereplő osztozott, inert mindegyik kitűnő 
képességre valló művészettel oldotta meg szerepét. 
A nők közül ki kell emelnüuk Oláhnét (Heinecké-
né), Miklósi Ilonkát. (Leonora), Szilágyi Szerénát 
(Alma); a férfiak  közül Deréki Antalt(Trast-Sar-
berg gróf),  ki nyugodt, mérsékelt előadásával s 
szerepének legkisebb részletére is kiható művészi 
alakításával igm megnyerte a közönség kiváló 
tetszését s benne egy valódi művészt ismertünk 
meg, kinek neve még a szinmü irók között is he-
lyei. vívott ki mágának. Továbbá Csatár Győző 
(Műhlingk) Liptai Lajos (Heinecke) Szarvasi Sán-
dor (Róbert), sok elismerésben részesültek s kü-
lönösen Deréki Antalt és Szarvasi Sándort, több-
ször megtapsolták. Miklósy Gábor (Kurt) Rátkay 
Soma (Brandt), Delli Lajos (Stengl), szintén na" 
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gyon jól játszották el a darabnak igen jó alakjait 
a pénzarisztokraták sajátságos fiatal  gavallérjait. 
Közönségünk aránylag kevés volt, pedig az ilyen 
társulat csak elvétve kerül hozzánk s megérde-
melné a pártolást. 

— Konczsrt a tusnádi fürdőn.  A mint tudo-
másnnkra jutott, a csíkszeredai dal- és zeneegylet 
a tusnádi fürdőre  készül, hogy ott a legkiválóbb 
ének- és zenedarabokból összeállított műsorral 
hangversenyt adjon. A mennyire mi ismerjük az 
egyesületet, meg vagyunk győződve, hogy jól meg 
fogja  állani helyét és élvezetes estét szerez az ott 
időző vendégeknek. Az ifja  egyesületet melegen 
ajánljak a fürdőközönség  figyelmébe  és pártfogásába. 

— Fürdővendégek. A borszéki fürdőn  a für-
dővendégek létszáma a julius 30-án kiadott kimu-
tatás szerint 818. — A tusnádi fürdőn  a legutóbbi 
kimutatás szerint a vendégek száma 2112 volt. A 
hargitai Büdösben a vendégek száma: 204. 

Tanító gyűlés. A gyefgyói  róm. kath. Tanító 
egylet f.  év aug. 25-én (kedd) Borszéken gyűlést 
tart. Tárgysorozat. 1. Délelőtt fél  9 órakor szent 
mise hallgatás. 2. Elnöki megnyitó. 3. A mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása  és hitelesítése. 
4. Felolvasás tartja Búzás János szárhegyi tanító. 
5. Szavalat Takács Teréz k. a. remetei tanítónő 
által. 6. Az alapszabályok folytatólagos  tárgyalása. 
7. Szavalat Gaal Miklós ditrói tanító által. 8. 
Szabad előadás a méhészet köréből Patka Ven-
czel borszék üzleti mnkertész ur által. 9. Indítvá-
nyok. Hochschild Lajos elnök. Köllő János jegyző. 
A gyűlésen résztvenni akaró tagok tisztelettel 
felkéretnek,  hogy megjelenési szándékukat f. 
augusztus 18-ig Köllö János egyleti aljegyzöuél 
(Ditró) az elszállásolás eszközöltetlietése czéljából 
bejelenteni szíveskedjenek. 

— Az 1848 -49-iki kiállítás megnyitását né-
hány nappal későbbre halasztották, mert annyi 
nevezetes és rendkívül becses tárgyak érkeztek 
be, hogy azok elrendezése néhány nappal több 
időt igényel, mint előre számítani lehetett. Min-
dennap számtalan érdekes és becses emléktárgya-
kat küldenek. Zichy Mihály Szentpétervárt élő 
festőművészünk  levelet intézett Hentaller Lajos 
orsz. képviselőhöz mint a szabadságharczi emlékek 
kiállításának egyik rendezőjéhez, melyben sajnála-
tát fejezi  ki, hogy nem vehet részt valamely mű-
vével ö is e hazafias  szellemű kiállításon. Ő azon-
ban 1847 óta Oroszországban tartózkodván nem 
volt alkalma látni a szabadságharcz mozzanatait. 
Zalai fegyvertárából  azonban 2 darab kardot kiild 
a kiállításra, melyeket orosz tisztektől nevezetesen 
egyikét Aoztatief  tábornoktól kapta, kik azokat a 
szabadságharcz leveretése után a csatatéren szed-
tek fel.  Kacziány Géza iró a legszebb és legérté-
kesebb okmány gyűjteményt küldötte be a kiállí-
tásnak, mely több darabból áll. Minden levél vagy 
küldemény 1848—49-iki szabadságharczi emlékek 
kiállitása rendezőinek Hentaller Lajos orsz. képv. 
és Farnek Béla uraknak budapestié a fővárosi  vi-
gadóba küldendő. 

— Magyar írónők Jellemzését tartalmazza a 
„Képes Családi Lapok 30-ik száma T o 1 n a y La-
j o s tollából, ki A „Vidék és költői" czim alatt 
megindított nagyérdekü czikksorozatot folytatva, 
ezen közleményben tüzetesebben foglalkozik  az 
erdélyi írónőkkel. Mondhatni ez az első pártatlan 
ismertetés, mely eddig magyar lapban megjelent 
ne is legyen senki, ki ezen czikket olvasás lanul 
hagyja! E czikksorozat is mutatja, mennyire 
igyekszik az emiitett kitűnő czikken kivül egyéb 
mulattató és érdekes közlemények is fordulnak 
elő a . K é p e s C s a l á d i L a p o ku 30-ik szá-
mában, ilyen például „Akkor és most" Palotai 
Akos rţjza melyben megkapó közvetlenséggel ir 
le egy kis epizódot N a t á 1 a szerb királyné éle-
téből Részünkről a legmelegebben ajánljuk e ki-
tűnő folyóiratot,  melynek előfizetési  ára egészévre 
6 Art, félévre  3 frt,  negyedévre 1 frt  50 kr. Ki-
adóhivatal Bndapest V. nagykorona utcza 20 sz. 

— m m r ÜZENITEK. Or. Kolnár Károlynak, Eg-
g n t e ţ Leveledet vettük. Köszönjük. Mint láthatod, mai 
iráannkban adtak, a mult számunkra későn érkezett Szívből 
Odvöiöhlnk. — IL-iuk Zslonvárott. Az ígértet máig aem 
kaptok meg. Ugyhisazük, hogy tejesen megfeledkezett  róla, 
pedig élvezettel olvastak volna. Szívélyes Üdvözlet 1 - a. 
Badapeaten. A kérdezett jelenleg nem tartózkodik Csiksccre-

A . I d a l u t r i H - v i s é b s a 
Brdnn, 1891. augusto* 5. 

62. 47. 3. 84. 24. 

I Í Y I L T T É B . 
£ ront alatti közleményekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szcrk. 

B i z c a a ^ r l a - t . 
Az „Első aagyar gazdasági gépgyár részvénytár-

sulat tek. Igazgatóságának 
ZBvKAa/peeten. , 

8) külső váczi-út 7. 
Ezennel van szerencsém Önöket értesíteni, 

azon gözcséplö garnitúráról, melyet én az Önök 
gyárából vettem és pedig a ('. S. jegyű cséplő-

szekrényről. Mondhatom, hogy a gépekkel teljesen 
meg vagyok elégedve, úgy jóságukkal, mint mun-
kaképességükkel. A mult évi cséplési eredménynél 
kipróoáltatott munkaképesség bámulatos eredmény-
nyel végződött. Reggel öt órától este 8 óráig csé-
pelt 370 kereszt búzát, megjegyezve, hogy a majd-
nem öles hosszú keresztek 20 kévével lettek szá-
mítva. A napi eredmény magmennyiség nem volt 
ugyan bőfizetö,  mert keresztje csak 40 kilót adott, 
de a második napi eredmény már bővebb volt, 
rövid szalmáju volt és ezen ugyan rajta volt az 
áldás, mert itt a napi eredmény bőven fokozódott, 
ugyanannyi munkaidő alatt búzából csépeltünk, 
egész tiszta, piaczképes 185 métermázsát, más 
növényekből aránylag többet lehetett végezni s va-
lóban magam sem gondoltam ezeu gépről annyi 
munkaképességet. 

A gőzmozgony is megérdemli a aicséretet, 
mert nagyon kevés tüzelő anyagot igényel. Egy 
uraságnál csépeltettem 4000 kereszt gabonát és ö 
meghordatta a tiizelö fát,  annyit, mint előző évek-
ben szoktak a cséplésnél használni, s a legnagyobb 
bámulatát fejezte  ki, mivel majd alig felét  égettük 
el belőle, s a tüzelő anyagot nagyban takarítja, 
ennélfogva  jó hírnévnek örvend vidékünköli és igy 
bátor vagyok a tisztelt gazdaközönségnek az Önök 
gyártmányait ajánlani, nem csak azért, hogy ve-
lem dolgoztassanak, hanem azoknak, a kik venni 
szándékoznak, hogy Önöktől vegyenek, inert még 
eddig jobbat és munkaképesebbet nein ismerek. 
Ezek utáu pedig fogadja  őszinte köszönetnyilvá-
nításomat, a miért oly kitűnő jó gépet küldtek és 
kívánom Js, hogy mindazon vevők, a kik ezután 
vesznek Önöktől, mindig ily dicsérőleg nyilatkoz-
hassanak gépjeik jóságáról. Ezzel maradok 

Zala-Szent-Góth, 1891. márezus 13. 
kiváló tisztelettel 
Márkus Alajos s. k., gépész. 

Sz. 2036—1891. tlkkvi. 

Ár verési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár-részvénytársaság végrehajtató-' 
nak gyergyóditrói özvegy Szász Ferenczné Stumpfel 
Regina végrehajtást szenvedő elleni 4500 frt  tő-
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén devő Gy.-
Ditró község határán fekvő  a gyóditrói 1018; 
sztjkvben A. f.  37. rdsz. 8007. hrszra ICO frt, 
50. rdsz. 2l346/,.hrszámra 38 frt,  66. rdsz. 1562/,. 
1563. hrszámokra 173 frt,  75. rdsz. 14783—14785. 
hrszámokra 7 frt,  76 rdsz. 14184—14193. hrszá-
mokra 26 fit,  77. rdsz. 34997. hrszra 7 frt,  78. 
rdsz. 14698, 14708. hrszámokra 12 frt,  továbbá 
a ditrói 3187. sztjkvben A. f  rdsz, 36207—36209 
hrszámokra 12 irt, 2. rdsz. 10828. -hi'Bzra (> frt, 
3. rdsz. I479;>-14796. hrszámokra 4 • frt,  4. rdsz. 
262Ü9. 313272. hrszámokra 27 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1891. 
évi szeptember hó 14-ik napján d. e. 9 órakor 

Gyó-Ditró község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul ja 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatta 
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
188t. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 33:>:i. 
sz. a. kelt igazságügyniiiiiszteri rendelet 8. §-ál,.If| 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikiild„u 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. iji, 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított! szabályszerű elumer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi május 
hó 27-ik napján. 

A gyergyószeutmiklósí kir. járásbíróság, miut. 
telekkönyvi hatóságtól. 

S z á s z , kir, biró. 

Sz. 271Ü—1891. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint tlkkvi 

hatóság közhírré teszi, liogy Salamon György 
(kuksa) s neje Gegő llireuia- csiktaploczai lakos 
végrehajtatónak csiktaploczai Botár Ignácz végre-
hajtást szenvedő elleni 20 frt  50 kr tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék területén lévő Csik-Tap-
locza község határán fekvő,  a csíkszeredai 2075, 
sztjkvben A. -f.  alatt foglalt  s alább megnevezett 
ingatlanok u. m. a 646, hrsz. épületes beltelek 
137 frt  50 kr, l433/a. hrsz. szántó 27 frt  51 kr, 
az 1630 hrsz. szántó 33 frt,  az 1756. hrszámu 
szántó 17 frt  61 kr, a 2329. hrsz, szántó 38 frt 
5t kr, a 3'ii7. hrsz. szántó 13 frt44  kr. a 310l/b. 
hrsz. szántó 11 frt,  a 3453. hr«z. szántó 7 forint 
70 kr, a 3596. hrsz. szántó 33 frt,  a 6274/. hrsz. 
szántó 8 frt  82 kr., a 900 4/a. hrsz kaszáló 28 
frt  6 kr, a 9168/,. hrsz. kaszáló 231 trt 1 krbau 
ezennel megállapított- kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
Í89I.- szeptember hó 3-ik napján délelőtti 9 órakor 
Csik-Taplocza községházánál megtartandó nyilvános 
árverésed a megállapított kikiáltási áron v. azon 
felül  is eladatni fognak. 

Á 'verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bécsárának 10°/„-át készpénzben, vagy az 1881-ik 
évi LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. alatt kelt igazságiigyininiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékkepes értékpapirbau a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1890. évi november 13-án. 

- A j m . d . t E r x i ó , 
kir. tvszéki biró. 

g Kézi lóerejü jürfeanyos  és gzéré- és fj 
** §riurc% valamint, a magas kormány rendelete ÍJ 
H szerinti g 
* és tűzoltószerek országos egységes tömlők, csavarok & 
t f és a régi fecskendők átalakításai 

§^ndtiíMl  ctysé árcn * 3 K t megrendelhetők: 
E Z E Ü E S E D E 

„Első Székely Gépraktítrában" 
SZÉKELY-UDVARHELYT. 
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Ny. Györgyjakab Márton gyorsjtójá Csik-Szereda. 1891 


