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Csik Szereda tisztviselőinek fizetése. 
Csik-Szereda, szept. II. 

Csik-Szereda város ügyéről emlékezünk 
meg újólag. Már számos év óta vajiulik ezen 
Ugy s ínég mind ez ideig nem tudott zöld 
ágra vergődni. Nem, mert hol egyik, hol 
inásik oldalról bukkan fel  egy-egy akadály, 
mely a már — legalábh látszólag — jó 
útban mozgó szekeret, kerékvágásából ki-
zökkenti s további haladásában meggátolja. 

A város jelenlegi állapotának előidézé-
sében kezdetben személyes okok voltak a 
mozgató rugók, később erős politikai zamat-
tal biró kérdések is közbe játsztak s végül 
a viszonyok megváltozása s a regálé meg 
váltás folytán  bekövetkezett anyagi állapot 
olyan helyzetet idéztek elő, liogv a város 
polgárságának egy része, hajlandónak mu-
tatkozott a 4 századdal ez előtt megszerzett 
jogokat feladni,  a sok előnyt biztosító vá-
rosi jelleget és czimet feláldozva,  a várost 
nagyközséggé átalakítani. 

Csikvármegye törvényhatósága, mely-
nek tagadhatlanul érdekében áll, liogv terü-
letén egy olyan központ kreáltassék, mely 
a vármegye többi községeinek minden te-
kintetben példányképill szolgálhasson, mely-
ben u vármegye kulturális é.s közgazdasági 
érdekeinek vezető szálai, mintegy góczpont-
lmn egyesüljenek s mely végre társadalmi 
szempontból is a vármegye összes lakossá-
gának irányt tudjon adni. már évek hosszú 
során át sok áldozatot hozott és sokat tett 
Csik-Szereda emelése érdekében s végre ke-
véssel ez előtt, midőn a kritikus pillanat el-
következett, erélyes fellépésével  még idejé-
ben megakadályozta azon esemény bekövet-

kezését. melyet első sorban városunk benn-
szülött polgárai bántak volna meg leg-
inkább. 

Kzen idő óta szélcsend állott be, a ma-
gasan felvert  és folyton  morajló hullámok 
Iecsilapultak; az összes érdekeltek várakozó 
állást foglalnak  el és alig észlelhető valami 
mozgás. Nekiink ugy tetszik, mintha teljes 
passzivitással néznék, hogy miként küzködik 
néhány ember a dolog legnehezebb részével: 
a város fentartásának  anyagi kérdésével, 
szem előtt tartván azon régi, de azért a 
maga teljességében soha meg nem valósít-
ható elvet, hogy : a kecske is jól lakjék és 
a káposzta is megmaradjon. 

Az anyagi helyzet javítására már tör-
téntek is valóban figyelemre  méltó lépések. 

Időközben sok után járással kieszközöl-
tetett. hogy az állani a városi iskola fen-
tartási költségeinek tekintélyes részét átal-
vette ; ugyancsak ezen költségek fedezéséhez 
hozzá járult a vármegye is. A polgármester 
kezdeményezése folytán  a város részére uj 
szabályrendeletet készített» k, a tiszti személy-
zetet összevonták s mind össze mintegy 1750 
t'rtnyi megtakarítást eszközöltek, a mely a mi 
viszonyainkat tekintve, igazán számot levő 
összeg és a jövő évi költségvetés összeállí-
tását jelentékenyen megkönnyíti. 

A városi képviselőtestület által teljes 
szövegében elfogadott  ssabáh rendelet a vár-
megye törvényhatósága elé kerillt s daczára 
annak, lmgy a képviselőtestület egyetlen 
tagja sem jelentett be ellene fellebbezést,  azt 
meg is érdemleges tárgvalás alá vették s 

O • annak a tisztviselők fizetését  szabályozó ré-
szén lényeges módosításokat eszközöltek. Így 

pl. a jegyző, az orvos és a két tanácsos 
fizetését  100—100, a szülésznő fizetését  f>0, 
a négy rendőr-szolga fizetését  pedig egyen-
ként 30—30 frttal  leszállították. 

A nélkül, hogy legtávolabbról is két-
ségbe vonnók a vármegye törvényhatóságá-
nak a város iránt való jóindulatát, épen a 
vármegye által erősen védelmezett és félté-
kenyen őrzött elvnek: a város fentartása 
elvének érdekében nyíltan kimondjuk, hogy 
a törvényhatóság ezen határozatát nem tart-
juk sem eléggé megokoltnak, sem pedig mél-
tányosnak. 

Nem látjuk eléggé indokoltnak azért, 
mert ezen határozat által a városi polgárság 
zömének : a közbirtokosságnak érdekeit lát-
juk legyezgetve, pedig liát a város jelenlegi 
nyomasztó helyzetének épen a közbirtokos-
ság volt az okozója s mint ilyen aligha 
érdemel kiméletet. 

De nem látjuk méltányosnak sem, mert 
épen azokat sujtja, kiknek helyzetén in-
kább javítani kellene. És tekintettel azon 
körülményre, hogy az uj szabályrendelet 
értelmében a tisztviselők létszámának csök-
kentésével a végzendő munka tetemesen sza-
porodik s tekintettel arra, hogy az eddigi 
fizetések  is igazán szegényesek voltak, ha 
már a helyzeten javítani nem lehetett, lega-
lább a régi állapotot kellett volna fentartani. 

A folyton  szaporodó hivatalos terhek 
és a napról-napra dráguló megélhetéssel 
szemben a jegyző fizetése  G00, az orvosé 
300 frttal  roppant szűkmarkúan vau megál-
lapítva. 200 forintért  kellő intelligencziával 
és megfelelő  munkaképességgel biró városi 
tanácsosokat, tekintettel arra is, liogv azok-
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Az emberek könnyen felejtenek,  s igy mikor 
a Zalándiné bútorait árverezték, azokat a szép 
stílű bútorokat, nagy márvány szegélyű tükröket, 
a fényes  rokkokó fotelokat  szmirnai szőnyegeket, 
csillárokat, Virágosvölgy egész intelligens osztálya 
részt vett az árverésen, mindenki hozzá akart jutni 
egy-egy bútordarabhoz, mert hiszen olyan nem volt 
több a megyében; az öreg kulcsárt majd széjjel 
tépték egy-egy festmény,  egy-egy lukszus tárgy 
magyarázatáért; kíváncsi szemek, idegen léptek 
járták végig a nagy sárga ház termeit, kapzsi, 
számító világ gyűlt össze a széles udvaron, kocsi 
színekben, istállóban; mindenki venni akart vala-
mit e házból, hol egy évvel előbb öröm, vigság, 
pazar fény  és pompa honolt, hol Virágosvölgy uri 
osztálya vig napjait élte: a Zalándi kastély ven-
dégszerető falai  között most szokatlan zsibongás, 
tarka zűrzavar volt mindenütt hallható, melybe 
tompán vegyült bele a dob pergése, mindenki el 
volt foglalva  a vásárlással, senkinek sem jutott 
•szébe, hogy a kastély uraira gondoljon; voltak, 
nincsenek, a ki pedig nincs, azzal nem érdemes 
foglalkozni! 

Eladtak hit mindent a nagy sárga házban, 

az egy év óta várt kíváncsi közönség kielégíthette 
vágyait, a kastély nagy kapuja, mely egy év óta 
be volt zárva, kinyílt boldognak, boldogtalannak, 
vehetett ki -ki a mit tetszett, mert volt ám ott min-
den kapható. Aztán pedig ismét becsukták a nagy 
kaput, az az ősz szakállú {öreg kulcsár, mintha 
kripta ajtaját zárta volna magára, melynek kinyílni 
többet nem muszáj; csend lett ismét körös-körül, 
a házat nem adták el, megtartották, de hát mi-
nek ? annak az öreg szolgának sírhelyül; vagy 
Zalándi István szomorú sorsának örök emlékére 
akarta meghagyni a szép özvegy ? Ki tudja'{ A ki 
felvilágosíthatná  mind erről Virágosvölgy kíváncsi 
publikumát, a szép özvegy Zalándiné, ö eltűnt, el-
költözött azután a nagy szerencsétlenség után a 
vidékről. Azt mondták, hogy elment messze tul a 
Tiszán is, a Dunán is, s valahol a szirtes tenger-
part közelében él talpig gyászban, visszahúzódva 
az emberektől, egyedül vén szolgájával, s vele csak 
a szomorú emlékezés maradt. 

Nem is emlegették aztán többet; a nagy sárga 
ház pedig állt némán, egyedül ott a város végén, 
dajka meséknek szolgált tárgyául, s a szomszéd 
falvakból  jövő vásáros emberek keresztet vetve 
magukra, sietve haladtak el előtte. 

* 

Bizony szomorú história is volt az, mikor a 
„sárga ház" — a hogy nevezték a Zalándiak ősi 
kastélyát — az őröm, a víg élet valódi tanyája 

ugy átváltozott egyszerre a legszomorúbb, legsö-
tétebb dráma színhelyévé. 

Zalándi István, a sárga ház ura, mindig 
vig, mulató ember volt, a mellett jó gazda, ki szép 
birtokát rövid idö alatt megkétszereztette. Fele-
sége, kit messze földről  hozott a virágosvölgyiek 
nagy bosszúságára miaden előző hír nélkül, egy-
szerre legszebb asszonya volt a vidéknek, kitűnő 
gazdasszony s valódi szalon hölgy. A hat évi há-
zasságuk alatt sok vidám napot és éjet lehetett 
átélni a nagy sárga házban, melynek urai arról 
is ismeretesek voltak, hogy nagyon szeretik egy-
mást. 

Zalándy István két ember volt, egyik a tár-
saságban: vig, ötletes, mulattató, jó czimbora, s 
családi körében jó férj,  feleségét  rajongásig imádó 
férj;  a másik, s ezt senki sem ismerte, szobájába 
zárkózva: komoly, féltékeny  természetű, mélyen 
gondolkozó ember volt. Rendkivűli nagy szerelmé-
ben, a mit neje iránt érzett, mikor egyedül, kis 
szobájába bezárkózott, ismeretlen félelem  lepte 
meg, félni  kezdett saját nagy boldogságától, ilyen-
kor tudta, hogy felesége  szereti, s a gyanúnak 
még csak árnyéka sem férhet  Emmájához, s mégis 
nem egyszer álmatlan éjeket virasztott át szobá-
jában, fel  s alá járva, majd kimerülve Íróasztalá-
nál fejét  karjaira hajtva. 

Ilyenkor felrettent  gyötrelmes gondolataiból 
s végig pillantott ősei képein, ott a sorokban sgy 
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nak jövőre még az irnoki teendőket is vé-
gezniük kell, lehetetlenség lesz kapni. 

És mit szóljunk a rendőr-szolgákról, 
kik tulnjdonképeni hivatásuk mellett kiil-
dönczi, végrehajtói s mit tudom én még mi-
féle  kötelességeket is teljesítenek. Hiszen ha-
vonként 10 forintot  egy jó kocsis is meg-
keres s e mellett lakással és élelemmel is 
elláttatik. 

Ezen állapot tehát aligha lesz l'entrat-
ható, épen ezért f e lh ív juk  a képviselőtestület 
figyelmét,  liogy jó előre gondoskodjék mó-
dokról arra nézve, hogy a jövő évi költség-
vetés ugy legyen összeállítható, melynek 
értelmében a tisztviselők fizetésére  nézve 
legalább is az eddigi állapot fentartliató 
les ryen. 

S lia a költségvetés a fentebbi  szem-
pont figyelembe  vételével megkészül, hisszük, 
hogy annak tárgyalásánál Csikvármegye kö-
zönsége is cl fog  tekinteni :i szabályrende-
letre vonatkozó határozatától, mert ha az 
fentartatik,  lesz ugyan város, de ncin lesz-
nek annak tisztviselői. 

C s i k v á r m e g y e k o z i g a z g a t i i s i 

b i z o t t s á g á n a k i i l ^ é b d l . 

('sik-Nzcroila, swiilpnilier II. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága ma tar-
totta meg havi rendes ülését, a mi alig vett. egy 
érát igénybe tárgy hiányában, s az előadókon ki-
vid 3—1 választott tag vett, részt azon. 

Az egyes szakelőadók jelentéseikben csak is 
az ügyforgalom  felsorolására  szorítkoztak s igy 
alig bír értékkel azoknak részletezése. 

A főorvos  jelentéséből felsoroljuk  a követ-
kezőket : 

A közegészségi állapot augusztus havában 
általában jó volt, mert heveny-fertőző  kórok nem 
jelentkeztek. 

A szeredai közkórházban fi:!  beteg ápolta-
tott, kik közül meggyógyult 32, javult. "», elhull 

Orvosrendőri liullnszemle és bonezolás Ti esel -
ben végeztetett. 

A kir. pénziigyigazgatő jelentéséből niegeni-
litjQk, hogy a mult hó folyamán  a lll-ml os/.tályu 
kereseti adó, valamint a nyilvános számadásra kö-
telezett egyletek és vállalatok adójára vonatkozó 
bizottsági tárgyalások befejeztettek;  továbbá a 
told- és házadó után járó általános jövedelmi pól-
adók kivetése bevégeztetett; jelenleg pedig a l'egy-
véradó kivetése van folyamatban. 

Befolyt  pedig a mnlt hónapban egyenes adóba 
18299 frt  32'/a kr, hadmentességi dijba 84 frt, 
bélyeg és jogi illetékekben 2993 frt  91 kr, fo-
gyasztási- és ital adóba 18732 frt4'/j  kr, dohány-
jövedékbe 18122 frt  89 kr. 

Sem az utmunka, sem a tanügy körében ne-
vezetesebb mozzanat nem történt. 

A bírósági fogházak  személy forgalma  142 
! volt, s ezek közül elitélt 122. Büntetés ideiét ki-
töltötte (í7, maradt letartóstatva fi5. 

liüneset feljelentetett  43, melyek közül ne-
vezetesebb egy emberölés és öt gyujtogatási eset 
volt; az emberölés és 1 gyújtási eset tettesei el-
len a vizsgálat megindittatott, de 3 gyújtási esetre 
nézve nem sikerült megállapítani, hogy azok szán-
dékos cselekménynek, avagy vétkes gondatlanság-
nak voltak kifolyásai. 

Az egyes szakelőadói jelentések tudomásul 
vétettek s azután letárgyaltatott 4—."» drb folyó 
ügy, melyek köziil kiemeljük, hogy a megyei árva-
szék elnöke az iránt határoztatott megkeresni, 
miszerint a telekkönyvi hatóságokat az örökösö-
dési eljárás megindításához szükséges telekkönyvi 
kivonatoknak gyors kiszolgáltatására utasítsa, mi-
vel az eddigi késedelmes kiszolgáltatás miatt egyes 
árvák az őket megillető vagyonnak késői haszno-
sítása miatt, igen gyakran érzéken károsodásoknak 
leltek kitéve. 

1 k o l e r á r ó l . 
— KIII'LI IICPIM-II lii'I'lini tan. cli.a.l.î a NLJII. -

II. 
A mi a kolera prolilaxisál és gyógyítását 

illeti, az előadó esak annyit, jegyez meg röviden, 
hogy olyan orvosságot, melynek speezitikus hatása 
lenne, a kolerában még nem ismerünk, a profilaxis 
ellenben már .'u i.ísi hasznot hajthat, és már hajloll 
is. Megemlítendő, hogy a tapasztalat azt mulatja, 
hogy a kolera a jánáuy kezdelén a leghevesebb 
és rendesen halálos. Valamennyi orvosság közt. 
még legjobb a kaloiuel. a mely átalakul sublimáltá 
és igy gátolja a l<:n-zillus<ik fejlődéséi.  Sőt ez a 
gyógyítás egy élnie teljesen kiűzhet minden ba-
e/.illiisl a bélliól ;i k.ilomeli. In vagy lő czligrammos 
adagokban rendelhetni vagy -t-szer napjában ; 
lia a beleg kihányja a port, akkor addig kell to-
vább adni, mii:' a iln/.is lien nem marad opiumot 
is keverhet ni hozzá, de esak azért,, hogy a káló-
méi hatása érvényesüljön. lia a kolerás méreg még 
nem jnlolt he a vérkeringésbe, akkor nagyon va-
lószínű, hogy a szublimál, ártalmatlan vegyületei, 
képez a niéieggel, li.i azonban a méreg már bele-
került, a vérkeringésbe, akkor legfontosabb  a szer-
vezel. megmelegít ése. 

Mindezekből kitűnik, hogy a kolerában a 
prnlilaxis a leglontosabb. Sok, nagyon sok történt, 
fi  tekintetben. 

Már az egyéni profilaxis  is nagyon fontos. 
Igy Indiában a rendezett viszonyok közt élő euró-
paiak majdnem sohasem halnak meg kolerában, ha-
lton vau is jó ivóvizük, jól és gondosan elkészített 
ételeket esznek stb., a benszülöttek. a kik az 
európaiak szomszédságában egyazon talajon laknak, 
nyomorúságos viskókban élnek, ivóvíz gyanánt a 
tankok vizét haszuálják, a melyekbe bejntnak a 
kolerás ürülékek és tömegesen pusztulnak a ko-
lerától. 

A legfontosabb  feladat  arról gondoskodni, 
hogy az ürülékek ne jussanak belé az ivóvízbe, 
hogy az ételek jól és tisztán készüljenek. Tehát 
el kell ismerni ama tétel helyességét, hogy a ko-
lera a szegény és műveletlen emberek betegsége 
és azért miuden hatósági tényező, de különösen a 
gyakorló orvos gondoskodjék, hogy a fertőző  anyag 
mindenütt tönkretétessék. A kolera-veszélyt az 
ember viszi a vasúton és gőzhajón és azért a 
személyforgalmat  kell ellenőrizni. Azért nagyon 
fontos,  hogy minden beteg, a ki kolerás helyről 
érkezik, bejelentessék és figyelni  kell a nagyon 
könnyű esetekre, különösen a beteg gyermekekre. 
A nedvesség növeli, a szárazság elpusztítja a ba-
czillusokat. Az észlelésre elég nap, mert a ko-
lera inkubácziója rendesen '•> napig tart és igy az 
5 napon biztosan mutatkoznak a betegség tünetei. 
Ivóvíznek legjobb a talajvíz, mert abban niucs 
baktérium. A kutak elzárva vagy csövesek legye-
nek s idegenek ahoz ne közeledjenek. 

A lakáskérdésre a kolerának nincs befolyása, 
mert nem a piszok okozza a kolerát. 

A fertőy.telenitésre  legjobb a mészlej könnyen 
hozzájut hatósága és olcsósága miat t. Eunélfogva 
minden község lássa el magát az ugy is mindig 
szükségeltető mésztejjel. 

l'sik-S/.entkirály, 1893. augusztus 20-án. 
Mr.  S?úsz Károly. 

L E V E L E Z E S . 
Helyreigazítás 

l ek. Szerkesztő Ur ! 
Heeses lapja folyó  évi 33-ik számában a 

„Különfélék"  rovatában ..Öngyilkosság" czim alatt 
egy nőmre vonatkozó, de az abban foglalt  valót-
lanságoknál fogva  engem mélyen sértő tudósítás 
jelent meg. Kngedje meg T. Szerkesztő Ur, hogy 
erre vonatkozólag én is, mini. erősen érdekelt fél 
véleményemet, elmondhassam s a mennyiben a tu-
dósítás téves iuforniácziókon  alapszik, azt helyre-
igazít,hassam. 

'IVny az, liogy nőm az irt időben öngyilkossági 
kísérletet, köveiéit. el, azonban a tett indokául fel-
hozott. dolgok bármily s/.ens/.ácziósak,[bármily regé-
nyesek is, egyáltalán nem lelelnek meg a valóságnak 
és egy árva betli sem igaz belőlük. Nincs okom 

sötét keretű kép nézett le reá szomorúan, bánatos 
szelid szemekkel, majd meg vérben forgó,  dühös 
szemekkel látta ezt a képet reá meredni, ilyenkor 
félt  attól a képtől, borzadott tőle, s mégis ugy 
érezte, mintha delejes erő vonzaná aboz a képhez, 
mintba sorsa ahoz a szomorú ember sorsához lenne 
kötve, félni  kezdett saját magától, s végre kimé 
rülten dőlt kerevetére. 

Neje a szép Emma eleinte mit. sem sejteti 
férje  kóros állapotáról, szerette öt. s szerel ve látván 
magát férje  által, boldog volt,. 

Házasságuk negyedik évében történt, hogy 
férját  egy este dolgozó szobájában akarta felke-
resni, az ajtót zárva találta s azon belül gyors 
lépteket, majd csend lelt, s benézve a kulcslyukon 
férjét  könyökére támasztott fejjel,  gondokba merülve 
látta nézni egy képre, arra a sötét képre. 

Sokáig nézte még férjét  és mikor visszatért 
szobájába, azt hitte, hogy férjének  anyagi gondjai 
lehetnek s ez bántja. Nem szólt semmit, de ház-
tartásokat szűkebbre kezdte szorítani, az embe-
rekhez nyájas volt továbbra is, de nem igyekezett 
társaságot gyűjteni házukhoz, s a mellett mindig 
éber figyelemmel  kisérte férjét,  kinek magába zár-
kózás&i mindig sűrűbbek lettek az utolsó két évben. 

A szép Emma is sokat sirt éjjente egyedül 
szobájában, nem tadva okát adni férje  szomorú-
ságának, gyakran megállt az előtt a sötét kép 
előtt, a melyet férje  oly sokszor nézett s agy 
érezte, hogy reá is iszonya hatással van e kép, 
félt  e képtől, melyről tadta, hogy féijének  nagy-
apját ábrázolja, a ki szerelmi bujában megőrült. 

Kéllelte lei jét e képtől s igyekezet!, öl. ki-I 
vonni annak biivhatása alól. 

Zalándi lsiván nem tudta, hogy nejp sejti, 
az ő lázas állapotát, csak azt. vette észre, liogy! 
neje egy idő ól a megváltozott, nem olya'i szives 
vendégei iránt, kerüli a társaságot, sokat van 
egyedül, sokszor sétál a hosszú parkban s párszor 
künyel is látott, szemeiben. 

Ilyenkor az a sülét kép gúnyosan mosolygott 
le reá, miuden tagjában megrázkódott e gúnyos 
mosolygásra most már nem félt  e képtől, gyűlölte 
e képet s mégis mind közelebb vonzódott hozzá. 

Kutatni kezdett tehát, óvatosan, feltűnés 
nélkül, neje éleiében. .lobban megvizsgálta az ar-
ezokat, a férliakat.,  a kik házukhoz jöttek, jó ked-
vet mutatott, vig volt, nejét kérte, hogy hivjou 

'össze gyakrabban társaságot házukhoz, rendezett 
társas kirándulásokat s uiiud eközben figyelt,  ku-
tatott s miudig eredmény nélkül tért vissza ahoz 
a sötét képhez, a melyet most már valóságos guny 
hahotákban látott maga elölt. 

Nem hitte, hogy ueje hűtlen lehetue hozzá s 
mégis a gyanú erős gyökeret vert szivében, lelki 
állapota meg volt zavarva, szenvedett, kétszeresen 
szenvedett, mert titkolta azt. 

Menekülni akart sötét gondolataitól, ilyenkor 
lázasan ölelte karjaiba nejét, de annak lágy hang-
ja, sima haja, forró  lehelete még őrültebbé tették, 
s annak a csúnya sötét képnek guny kaczaja tul 
hangozta nqje szerelmi suttogásait. Nem volt nyagta 
neje karjaiban, fatolt  ouaan el a csábító képhez 
az pedig hej rósz tanácsadója volt neki. 

Lágyan locsogott, a italt az Adria partján, a 
tengerbe nyúló szikla kövek alját szelíden nyal-
dossa, szélcsendben csuszoll le a nap a viz sik 
tükörében s két alak körvonalai rajzolódtak le a 
szürkületben a sziklák egyikén ülve. 

l-'ekete gyászruhás nő, halvány fiatal  arczát 
lágyan lengeti az esti szél, szemei a viz sik tük-
rében révedeznek, fájdalmas  mosoly vonul végig 
ajkán, álmodni látszik olt, alig halija már a mel-
lette ülő öreg szolga meséjét, az pedig csak toly 
latja szomorúan, mind szomorúbban : „az a kép, 
az a sötét kép, az ölte meg jó uram lelkét, az 
vitte a halálba, azt nézte óra hosszákig, s egyszer 
aztáu felragadta  fegyverét,  kiroliaut, le a lépcső-
kön, le a parkba s mire én utána futottam,  eldör-
dült kezében a fegyver  s a kíváncsi hold már csak 
holttestére bukkant a fák  között". 

Néma csend követte e szavakat, a Zalánd 
István véu szolgája térdére hajtotta fejét,  az a 
szép özvegy asszouy pedig áhnadozva szólt selyem 
hangján : 

Ugy-e János, ü engem nagyon szeretett, s 
azért is halt ineg ? 

Elkapta a szél a lágy hangokat, feleltek  r& 
a habok, uagyot locscsant a viz, mint mikor egy 
nagyobb tárgy a tengerbe esik 

ijjedten tekintett fel  maga elébe az 5reg János, 
a habok egy fekete  tárgyat öleitek magákba a 
Zalándi Istvánné nem volt többé mellette. 
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ugyan a tudósító jóhiszeműségében kételkedni, de 
ne vegye rossz néven, ha azt állítom, hogy a 
forrás ,  melyből informáczióit  merítette, nem 
volt tiszta s a tudósításban említett levél história 
csak azon kávénénikék beteges elméjének szüle-
ménye, kik nagy előszeretettel foglalkoznak  a 
családi ügyekkel, s azok elferdítésében  kitűnő mes-
terek. Általában ajánlatos volna, bogy a tudósítók, 
kik ilyen ügyekről a lapokat értesíteni szokták, 
mielőtt a tollat kezökbe fogják,  vizsgálnák meg. 
alaposan a dolgot s szereznének arról biztos tudo-
mást, mert igy sem maguk nem kerülnének ferde 
helyzetbe, sem pedig másoknak nem okoznának 
ungy és igen sokszor orvosolhatlan kellemetlen-
ségeket. 

A fent  hivatott tudósításban szóban forgó 
levél, mely az én hűtlenségem mellett tanúskodott 
volna, annál kevésbbé lehetett oka nőm szeren-
csétlen elhatározásának, mert ilyen levél soha nem 
is létezett s igy nem is kerülhetett nőm kezeihez. 

A valódi tényállás a kővetkező: 
A szomorú esetet megelőző napon több gazda-

társammal együtt több erdei kaszáló arányosítása 
ügyében a „Bucsin" tetőn voltunk. Innen Fodor 
György arányosító mérnök úrral éjjeli 12 órakor 
érkeztünk haza s miután késő volt az idö, a mér-
nök urat éjjeli szállásra magamnál marasztottam. 

Reggel 8 órakor reggelihez ültünk s a köz-
ben vidáman és kedélyesen társalogtunk, ii «iui jó 
hangulatát jellemzi az, hogy a mérnök urat ő maga 
hívta meg ebédre. Reggeli után nőm átment egy 
másik szobába, hova mi is követtük. Nőin egy da-
rab ideig egészen jókedvűen társalgót I. a mérnök 
úrral, miközben egy albumban lapozgatott. Az al-
bum több helyeu össze volt szaggatva, a miért 
nőm megharagudott s jelen levő kis leánykámat 
összeszidta, hogy miért tépte el az albumot. 

Igy kezdődött nőm felindulása,  késültl* a többi 
arczkép között egy ismeretlen női arc./.ia bukkant 
s egész mérgesen kérdé tőlem, hogy ki az? Kn 
rápillantván A képre, azt teleltem, hogy nem tu-
dom megmondnni, mert nem ismerem. Látván, hogy 
nőm erősen lel vau indulva, a mérnök úrral egy 
más szobába mentünk s egy asztalnál ülve be-
szélgettünk. 

Rövid idö múlva, nmii nagy mértékben fel-
indulva, majdnem dühösen megjeleni, a szoba ajta-
jában s a már apró darabokra tépett arczképet, 
lábaim elé dobva engem egy idegen léi ti előtt il.l 
fel  nem sorolható kifejezésekkel  illeteti. 

Fii higgadtságomat megtartva, akkor is rsak 
annyit mondtam, hogy a szóban lorgó kép tulaj-
donosát nem ismerem, s ít. azt sem tudom, hogyan 
került az albumba. 

Ennyi volt a szomorú eset előzménye s erre 
tanúm a mérnök ur é.s a szobában foglalatoskodó 
szolgáló. Mindeu más állítás légből kapott és tel-
jesen valótlan. 

Az elmondott inczidens ntán a mérnök úrral 
együtt távoztuuk hazulról. 12 órakor a szolgáló 
azz.il jött utanam, hogy menjek haza, inert, nőm 
nagyon beteg. Legtávolabbról sem gyanil va a tör-
ténteket, gyorsan haza siettem s csak az ndvp 'ou 
értesültem arról, hogy nőm a kertben magára lőtt. 
A sebesülés a mellen történt, de nem veszélyes, 
a mit bizonyít az is, hogy a megjelent orvos a 
golyót a sebből pár perez elteltével eltávolította. 

A szomorú esetnek indító oka nőm túlságos 
ingerlékenységében és mérték feletti  idegességében 
keresendő. 

Megismerve nőm természetét, már rég időtől 
fogva  mindent kerülök, a mi idegességét fokoz-
hatná. Az ő kedvéért megváltam édes anyámtól 
és testvéreimtől, gazdaságomat ugy rendeztem be, 
hogy minél kevesebb emberrel kelljen érintkeznie, 
szóval mindent elkövettem arra nézve, hogy kö-
rülményeim szerint a lehető legkényelmesebb álla-
potot teremtsek számára. 

Igy állván a dolog, a megtörtént szomorú 
esetet csak sajnálni tudom, de annak oka én nem 
vagyok. 

Nem szeretem a családi ügyeket piaezra hur-
czolni, de ennyit saját reputáczióm érdekében el 
kellett mondanom. 

Gyergyó-Alfalu,  augusztus 35. 

Rozsdás  Aulai. 

N y i l a t k o z a t / ) 
A „Csíki Lapok" 36-ik szánu ban „Zsidó-

üldözés Gyimesben" czimén egy czikk jelent meg, 
mely gyimesi körj. Rnsz Sántha János ellen telje-
sen valótlan és alaptalan állításokat tartalmaz. Addig 
is tehát, a mig a lap következő számában az 
ügyet körülményesen le fogom  irui, a hivatolt 
czikkben foglalt  állításokat az igazsággal ellen-
kezőknek nyilvánítom. 

('sík Gyimesbiik, 18í)3. szept. 7. 
J'Jlles  János. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Eljegyzések. Almási A 1 m á s s y Zsigmond 

m. kir. csendőrhadnagy, városunk csendőrségének 
derék parancsnoka folyó  hó 0-én eljegyezte Csik 
Taploczán néli. L á z á r Dénes volt csikmegyei 
főispán  özvegyének, s/ül. báró W i 1 d b u r g Kiza 
úrnőnek leányát, L á z á r Riza kisasszonyt. — 
C s i s z é r József,  vármegyénkben alkalmazott állami 
fő-állatorvos  a napokban tartotta eljegyzését csik-
szépvizi T a m á s Anna kisasszony nyal, Tamás 
János odavaló derék iparos kedves és müveit leányá-
val. Őszinte szivünkből szerencsét kivánunk az 
igazán szép frigybe/,' 

— A helybeli kereskedők és iparosok figyel-
mébe. Városunk területén lakó azon kereskedők, 
kik tanoiiczot é.s azon iparosok, kik segédet és t.a-
nonezot, tartanak, felhívatnak,  hogy folyó  hó 1 |-én 
délután 2 lírától *> óráig terjedő időben az Hső-
foka  iparhatóságnál (a városház nagytermében) a 
segédek és tanonezok összeiralása rzéljálnil annál 
is inkább megjelenjenek, mert. a mulasztókkal szem-
ben az lS.H-l. \ \ I I . t. iz. l.">7. ^ áli.'in előirt bün-
tetés szigorúan alkalmaztatni lőg. 

— Áthelyezés. F e r e n c /. y Vendel róm. 
kath. lelkész telsöbh rendelet, által (íyergyó Sziir-
hegyröl Bolyára helye/teteit, At. 

— Boldog asszony nevanapja. A katholikus 
világ e szép ünnepe alkalmából Csik-Somlyón 
szent, leretii-zrendi szerzetesek templomában tar-
tandó búcsúra folyó  hó loéti szokatlan nagv 
számban gyűllek ös-;/e a hivők. Igen sokan jöitek 
Gyeigyóból, számosan LMvarlie|\megyéből, sol még 
távolabbi vidékekről is, ugy hogy a szép nagv tem-
plom zsnfolásig  megtelt, közönséggel s a templom 
előtt, is igen sokan állottak. Az ünnepi szent be-
szédet ezen alkalommal K a s s a y Lajos lőgimná̂  
•iinni tanár t artól l a. Az ékes nyelven irt. mély 
erkölcsi igazságokat, tartalmazó és szónoki hévvel 
eliiadott. Iendiilel.es beszéd nagy hatást, kellett. A 
szent misén nagy segédlet, melleit. Pál K. János 
házfőnök  czelebráll. Az áliilatosságot, nagv mér-
tékben növelte Lakatos Izra gyönyörű orgona-
játéka. 

Bocskor Márton y. Nem valami nagy fér-
fiúról,  hanem egy egyszerű hűséges és bepsiilel.es 
emberről van szó, kinek neve különösen lapunk 
helybeli olvasói előtt — ö lévén folyó  év elejéig 
a „Csiki Lapok-' kiliordója bizonyára nem 
leend ismeretlen. Mikor lapunk kiadója itt váro-
sunkban nyomdát alapított, Mocikor Márton szol-
gai minőségben hozzá szegődött. Kleinte külső 
munkákat végzett, később a betűs szekrény nyel is 
megbarátkozott s több év alatt annyira vitte, hogy 
szedi>> is képes volt. Ennek azonban nem sok 
hasznát vehette, inert már a tavaszszal beteges-
kedni kezdeti s szolgálatát kényteleu volt elhagyni. 
A tüdőt megtámadó emésztő kór iniud jobban erőt 
vett rajta s végre folyó  hó 5-én délután 4 óra 
tájban kioltotta a szegény ember életét. Temetése 
Csik-Kozmáson e hó 7-én történt. A „Csiki Lapok" 
nyomtatásánál eleinte mint kerékhajtó, később mint 
szedő szorgalmasan és pontosan működött, 4 éveu 
keresztül a lap kihordását is híven teljesítette s 
igy kiérdemelte, hogy e pár sorban megemlékez-
z ü k róla. Nyugodjék békébeu 1 

— Uj bán/agondnok. A balánbányai rézbányát 
10 év tartamára a bányatulajdonosoktól odavaló 
jónevű kereskedő Gál Nándor vette bérbe s igy a 

kővetkező 10 év alatt ő leend a bányagonduoka, 
a minek annál inkább örülünk, mert reméljük, 
hogy azon számos panasz, mely az eddigi vezetők 
ellen a munkások részéről felmerült,  jövőre nézve 
meg fog  szűnni. 

— Tüz. Folyó hó 9-én a hajnali órákbpi 
ugy fél  négy tájban tűzi lárma verte fel  városunk 
közönségéi. A riadalom oka az volt, hogy Hett-
man Móricz helybeli eczetkészitőnek egyik házán 
\ fedélzet  meggyuladt és teljesen leégett. A tüz 
vétkes gondatlanságból keletkezett, mert a mint 
mondják, a házi gazda elmulasztotta a kémény 
kitisztittatását s a megelőző napon háromszor süt-
tetett, a sok tüz következtében a kéményben levő 
korom valószínűleg áttüzesedett s a kémény kö-
rül elhelyezett boltozat-gerendák tüzet fogtak  s 
igy az egész fedélzet  meggyuladott. A tüzet ide-
jében észrevették s még mielőtt a szomszédos épü-
letekre átterjedhetett volna, elfojtották.  Az oltók-
nak kedvezett a csendes idő is, különösen ennek 
köszönhető, hogy nagyobb veszedelem nem támadt. 
A kár nem haladja meg a 200 forintot.  Nem ár-
tana, ha a gondatlan házi gazdát érzékenyen meg-
büntetnék. 

*) „Zgidóiilildzés Gyimeslien" czimén Iapnuk mult szá-
mában ugy bir jelent meg, melynek tárgya a umlt liét elején 
vurosunkuan kiizazajon forgott  s melyet a hozzánk beküldött 
kézirat alapján, azouban jóval szelíd itettehb alakban közre-
adtunk, kuionúaen azon okból, bogy az illetőnek az ellene szórt 
gyanúsítások ellen legyen módja védekezni. A nélkül, hogy 
az ezen ügyben már megindított, vagy még ezután megindí-
tandó vizsgálatnak elqjebe vágni, közre adjak a 
fentebbi  aláírással ellát ut nyila*íozatot s helyet adunk a 
részletesebb leírásnak is, mert nekünk, mint a küztinség orgá-
imámnak első és fötzéluuk  az igazság kiderítése. A vizsgálat 
eredményit annak idején «intén közölni fogjak.  Sierk. 

— A tűzoltók gyakorlatot tartottak, üröm-
mel konstatáljuk, hogy tűzoltóink gyakorlatot tar-
tottak. Hogy az illő rendet megtartsuk, saját tu-
dósítónk után ezen eseményt a következőkben örö-
kítjük meg. I'olyó hó !i-én reggel 3 órakor a csii-
förtök-utezáhau  tüz volt. A tűzhöz kivonultak a 
t. ü z o 11. ó k is, söl még az uj szerkezetű, de rég 
nem használt, s még'régebben ki nem próbált vizi 
puskái, is kivitték. I'.i'le illesztelték a csöveket, 
leeresztették a kul.ba s derekasan hozzá fogtak  a 
működéshez, de a furfangos  jószág megtagadta a 
szolgálatot. K/.en körűim MIV gondolkodóba ejtette 
a tűznek hivatásszerű ellenségeit, agyuk forraní 
kezdeti, s a n:\>4v elhatározást, hogy t„ i. gyakor-
latot fognak  tartani, már délután :» órakor vérvö-
rös zászló hirdette a városház erkélyéről. 10-én 
reggel a vár környékének lakosait hangos kürt-
rivalgás, a IViiitczán lakókat pprgö dobszó s végül 
a csülöi'tökl'alviakal, egy rég nem használt tűzoltó 
síp rekedt hangja riasztotta lei. A t űzoltók a vá-
rosházánál összegyűltek s a szolgálatot felmondott 
fecskendőt,  magukhoz véve, roham lépésekben kii 
vonullak a vágó híd feli-  vezető nton a rétbe s 
miután a renitens masinát, kötelességének teljesí-
tésére kényszerít el lék, ismét visszamentek a vá-
rosházához és — re bene gesla — szétoszlottak. 
Hál, ez. igen szép és dicséretre méltó dolog, de 
még szebb és a dicséretre, még méltóbb volna, ha-

derék tűzoltóink a tüzeselek előtt, is tartanának 
gyakorlatot, s hogy ez megtörténhessék, felhívjuk 
az illetőket, hogy a tüzeseteket, azoknak megtör-
ténte előtt, 4ö órával a tűzoltók irodájában jelent-
sék be. 

— Pályázat ösztöndíjra. Csikvármegye köz-
törvényhatóságának határozata alapján a görgény-
szeni.imrei m. kir. erdööri szakiskolánál l.">0 frt 
élvezettel rendszeresített csikvármegyei két ösztön-
díjra pályázat hirdettetik s felhivatnak  mindazok, 
kik ezen ösztöndíjat elnyerni akarják, hogy idei 
4(156. ai. szám alatt, a járási főszolgabirák  és vá-
rosi tanácshoz megküldött löldmivelésiigyi m. kir. 
miniszter nr által ;!324(>. szám alatt, kiadott „pá-
lyázati hirdetés" feltételei  szerint, szabályszerűen 
felszerelt  pályázati kéréseiket folyó  évi szeptember 
hó lfvdikéig  Csik-Szeredában az alispáni hiva-
talhoz adják be. Később beérkezett kérések hi-
vatalból visszaadatnak.) A rendszeresített ösztön-
dijakért csak csikvármegyei illetőségűek pályáz-
hatnak. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult számában a 
folyó  hó 2-án tartott jótékonyczélu előadás bevé-
teleiről és kiadásairól közlött számadásból a felül-
fizetők  közű' tévedésből kimaradt Farkas Árpád 
ur, ki 50 krt fizetett  felül. 

— Értesítés ak. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara az érdekelt gabonakereske-
dők és földbirtokosok  tudomására hozza, hogy 
a cs. és kir. közös hadsereg és m. kir. hon-
védség részére 18!>4. január 1-től 1894. szept. 
30-ig szükséges kenyér és zab szállítása tárgyában 
az árlejtések a marosvásárhelyi, beszterczei és fo-
garasi katonai állomások részére Nagy-Szebenben 
1893. október 6-án, a kolozsvári és erzsébetvá-
rosi katonai állomások részére Gyula-Fehérvártt 
1893. október 4-én és a brassói katonai állomás 
részére 1893. október 9-én Brassóban tartatnak 
meg. A szállítás tárgyát képező élelmi szükség-
letek részletes kimutatások, valamint a pályázati 
feltételek  a kamara irodájában megtekinthetők. — 
Ugyancsak azon kamara az érdekelt iparosok tu-
domására hozza, hogy a m. kir. államvasutak deb-
reczeni üzletvezetősége részére az 1894. évben 
s/.ükséges különféle  bádogból, vasból <'s anyagból 
készült takaréktűzhely- és kályha alkatrész k, to-
vábbá csekélyebb értékű könemü agyagok «szálli-
t&sára vonatkozó részletes pályázati hirde tmény 
a kamara irodájában megtekinthetik. 
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— RawMat A Í5- és székváros tanácsa ré-
széről intázkedés történt az iránt, hogy minden 
h&z kapujára egészségflgyi  utasítások fflggesztes-
aenek ki, tekintettel az ismét fenyegető  kolera-
veazélyre; egyszersmind dr. Schermann tiszti fő-
orvos helyettes nr indítványa folytán  utasította a 
tanács a kerületi elöljáróságokat, hogy a kolera 
veszélyére való tekintettel minden óvintézkedést 
megtegyenek. 

Időszerűnek tartják a t. közönséget figyel-
meztetni, hogy járványok idején legjobb óvszer a 
j ó c o g n a c , a minőnek bizonyult már tavaly is 
a gróf  E s t e r h & z y G é z a - f é l e  g y á r cog-
n a c j a. 

Minthogy e gyár nemrég részvénytársasággá 
alaknlt át és az igazgatóság fősúlyt  fektet  arra, 
hogy cognacj&t csakis tiszta, jó borból pároltassa 
le, flgyebneztetjflk  a t, közönséget az ezen gyár 
Által előállított *, * * , * « * ó 8 » « * * c o -
nac-fajokra,  oly különös megjegyzéssel, hogy e 
cognac tökéletesen megállja az összehasonlítást a 
leghíresebb franczia  cognakkal ia, mig mérsékelten 
megszabott ára bevásárlását mindenkinek lehetővé 
teszi. — Kapható mindenfltt.  Czim -. Gróf  Ester-
házy Géza-féle  cognacgyár részvénytársaság Buda-
pest-Angyalföld. 

Fürdóvendégek névjegyzéke. 
Tusnád, augusztus 22-tW szeptember 8-lg. 

(Folytatás.) 
Perlaki Somogyi Gyula, főszolgabíró  Csákóra 1 Bze-

mély. Lázár Leopoldné, kereskedőné Havad tő 1 sz. I. Iskovi-
csek, kereskedőn* Bukarest 1 az. Özv. Fekete Albertné 
Gyárfás  Klán, fóldbirt.  Segesvár 1 sz. Henter Juliska, föld-
birtokos Segesvár 1 az. Weér György, k. törvénysz. biró 
Csik-Szereda 2 sz. Weér Zsigmondot, földbirtokos  Deés I sz. 
Borának Elek, kereskedő Badapest 1 sz. Ábrahám István, 
koetikészitő Bukarest 2 sz. Korács Qyula, m. kir. vasúti és 
hajózási lőfeldgyelő  Budapest 1 sz. Kovács Károly, birtokos 
Kézdi-Vásárhely 1 sz. Vajna Károly, ny. kir. járásbiró, föld-
birtokos Gidófalva  1 sz. Ülö Béniám, birtokos S.-Szentgyörgy 
1 u. Lőv Vilmos, órás Brassó 3 sz. Khon Lipót, kereskedő 
Debrecieo 4 sz. Szőke Károly, szabó Kozmás 3 sz. Nárád 
Sándor, kertész Bécs 1 sz. Schwarcz Frigyes, fodrász  Sepsi-
Szentgyörgy 2 sz. Fisch Lipót, kereskedő Brassó 6 sz. Bartbss 
József  3 segéddel, czipész Sepsi-Szentgyörgy 10 sz. Adler 
Aladár, fényképész  Brassó 4 sz. Pongrácz György 2 segéddel, 

czipési Kozmás 5 sz. Johanna Beiizfeld,  vendéglős Brassó 
3 sz. Ráti István, üveges Bakszád 1 sz. Veisz Vilmos, kifli-
sBU Galacz 4 sz. Johanna Theumer, csipkés Galacz 2 az. 
Szabó Pál, szabó Sz.-Udvarhely 2 sz. Szőts János, czipész 
Sz.-Udvarhely 3 az. Físcher Vilmos, kereskedő Kolozsvár 2 az. 
Karácsony János, szabó Csik-Szereda :i sz. Szabó Lajos, fod-
rász Csik-Szereda 2 sí. özv. Vorslag Salamonné, pék Sepsi-
Szentgyörgy 4 az. Deák Ferencz, vendéglős Kolozsvár 6 sz. 
Botskai Józsaf,  vendéglős Fogaras 4 sz. Homonnai Adolf, 
kereskedő Fogaras 2 sz. Reitmonn Fáni, kereskedő Brassó 
2 sz. Rózsa Ferencz, vendéglős helybeli 6 sz. Liptay Endre, 
kereskedő Kolozsvár 2 sz. Munkácsy Lajos, fényképész  Ko-
lozsvár 4 sz. Kratochvil József,  vendéglős helybeli 4 sz. Ko-
vács Jánosné, mosónő helybeli 7 sz. Lebovits Mátyás, ven-
déglős Brassó 10 sz. Bartha Antalné, mosónő Brassó 5 sz. 
Almásy István, Tisza szabályozási igazgató Dombrád 1 sz. 
Szládek Károly, társasági igazgató Tisca-Terebes 1 sz. Apor 
Miklós, postamester Zalán 2 sz. Kis Hóza, távirdakezelő Ét-
falva  1 sz. Kováts Sándor, fiirdő-orvos  Brassó 1 sz. Rézer 
Samu, Rézer Gyula, liirdőbérlő Sepsi-Szentgyörgy ti sz, Vajna 
Tamás, ny. törvsz. elnök, filrilőliiztos,  9. pénztárnok Csik-
Szereda 1 személy. 

Személyszára összege 14G1. 
I Vége. | 

Szám 469—1893. 
tlkvi. 

Árverési hirdetméityi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi batóság közhírré teszi, hogy Málnási 
Gergely végrehajtatónak Portik József  (kajcses) 
végrehajtást szenvedő elleni 91 frt  62 kr s járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság területén lévő, a gyergyó-
remetei 187. sz. tjkvbeu A f  1., 2., 3. rend 395',., 
399., 403 .,. hrsz. a. foglalt  iugatlanra 2 frt  becs-
értékben, az 5. rend 9727. hrszra 13 frt  9 kr; 
6. rend 4234. hrszra 5 frt;  7. r. 4529. hrszra 3 
frt  85 kr ; 8. r. 8346. hrszra 5 frt;  9. r. 8876. 
hrszra 10 frt  I kr ; 10. r. 9799. hrszra 3 frt  8 
kr ; 11. r. 9809. hrszra 1 frt  I5kr ;12. r. 10020. 
hrszra 4 frt  62 kr; 13. r. 19183. hrszra 2 frt  69 
kr; 14. 1-. 20184—20187. hrszra 1 frt  15 kr ; 
16. r. 21704. hrszra 7 frt  70 kr; 16. r. 22264. 
hrszra 2 frt  31 kr; 17. r. 22880. hrszra 9 frt  24 
kr; 1». r. 23218/,. hrszra 3 frt  4*1 kr; 19. r. 

26454. hrszra 1 frt  15kr;20. r. 26233/,». hrszra 
3 frt  46 kr; 21. r. 27699. hrszra 2 frt  31 k r ; 
22. r. 29379. hrszra 6 frt  90 kr ; 23. r. 23622. 
hrszra 1 frt;  25. r. 26074. hrszra 8 frt;  26. r. 
26,108. hrszra 4 frt;  a 189. tjkvben A -j- 1. rend 
398 hrszra, az 1481. tjkvben A f  1. rend 10158— 
10462. hrszra 28 frt;  2. rend 23365—23374., 
23376. hrszra 49 frt  75 kr ; az 1489. tjkvben 1. 
rend 2293/,. hrszra 2 frt;  2. rend 10549—10551. 
hrszra 38 frt  10 kr; az 1604. tjkvben 1. rend 
12992-12998. hrszra 64 frt  80 kr; 2. rend 
13029—13044. hrszra 66 frt  21 kr és végül az 
1976. sz. tjkvben A f  1. rend 10021—10028. 
hrsz. a. foglalt  ingatlanra 50 frt  68 krban ezenue' 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1893. évi szeptember hó 26-ik napján d. e. 9 érakor 
Gyergyó-Remete község hivatalos házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. évi junius 30-án 
2 C Ö 1 1 Ó I g r r t á c z 

kir, aljbiró. 

Legkitűnőbb minőségű 

PORTLAND- és ROMAN 
CZEMENTET 

olesó ár mellett 
ajánl 

A L B E R T BALÁZS 
5-5 Csik-Szeredán. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON 
KÖNYV-, PAPIR-, ÍRÓ- ÉS RAJZSZER-KERESKEDÉSÉBEN 

CSIZ-SZEBEDÁBAN, (A POSTAHIVATAL ÁTELLENÉBEN) 
K A P H A T Ó K A K Ö V E T K E Z Ő C Z I K K E K , V. 91.: 

rv. 

Aczél iró-tollak 
Arany-papír 

„ szegélyek 
n tinta 

Áru czimlapok, kék 
Albumok, nagy választékban 
Ballerinák 
Bélyegző festékek 
Betüjelző minták, belük 

n számok 
Boríték 

n fekete  kerettel 
„ töltve 10/10 levélpapír és 
borítékkal 

Brokátpapir 
Csipke papir szekrényre 
Csiszoló papir 

„ vászon 
Csouagoló papirok 
Czethal érez, diót aranyozni 
Czimkártyák 
Czimlapok árukra, kék 

„ füszerfiókokra 
„ könyvekre és füzetekre 
. üvegekre 

Czukor csomagoló papirok rokokó 
Dobozba töltött levélpapír 

n „ „ sima 
n „ „ gyászk. 
n „ „ illatos 

Ecsetek, Haj 
„ nyéllel 

Eljegyzési kártyák szöveggel 
Enyv, folyékony 
Erez tollszárak 

„ tintatartók 
Falemez 
Falragasz papirok 

Fanemü rajzeszközök 
Fehérnemű jelző tinta 
Festék csészék 
Festékek dobozokban 
Festékek, gombalaku 

„ lapokon 
Gyakorlatfüzetek 
Gyászboritékok 

„ jelentések (lapok) 
„ levélpapír 

Hangjegy füzetek 
papirok 

Háromszögek 
Hártyapapi r 
Hasonmásolati tinta 
Hímző mintakönyzek 

n papir 
Irásminták 
Irkák, szines 
Irodai horgok 
Iron belek 

„ Hardtmuth 
„ hegyező 
„ hegyovó és gummival 
„ tartó 

Irópapirok 
Iskolafüzetek  és nyomtatváuyok 

„ kréta 
„ táskák 

Itatós papir fehér 
» henger 
„ papir vOrös 

Jegyzéktömb irodai 
Jegyzőkönyv 
Jelző ecset 
Kalap csomagolópapírok 
Karton fehér  és szines lemezpapir 
Kártyalemez 

Kávéház kréta 
„ könyvek 

Képes ívek 
Kihúzó toll 
Könyv czimlapok 

„ előlap papir 
„ kötő arany és ezüst papir 
„ „ vászon 
„ selyemzsinórok 

szíj, iskolai 
„ vászon iskolai 

Könyvek ügyvédi 
„ üzleti 

Körzők 
Kréta 
Láinpaernyök 
Levélcsiptető 
Levélpapír kereskedelmi 
Levél zárók 
Levonó képek 
Márványpapirok 
Másoló ecset 

„ könyvek (levél) 
„ lapok itatós 
n I, viasz 
„ rajzpapirok 

Merített okmánypapirok 
Meghívó kártyák üres 
Mézga ecset 

„ folyékony 
„ törlő 

Mutatók üzleti könyvekhez 
Naplók diszkötésben 

„ ügyvédek és üzletek részére 
Nemzeti pamut és selyem 
Névjegy kártya üres és nyomtatva 
Olló, irodai papir 
órarendek 

Ostya gömbölyű, pecsételő 
„ táblákban fehér 

Palapapír 
„ tábla 
„ „ törlő 
„ vessző 

Papír különféle 
„ vonalzolt és rovatolt 
„ palatábla 

Pecsét viasz különböző színben 
Porzó 

„ kanalak 
Rajzfüzetek 

„ papirok 
„ szegek 
„ törlő 

Selyempapir fehér  és szines 
Sorjelzők (sorvezetők) 
Szabó kréta 
Számla kivonatok 

„ űrlapok 
Szines és fehér  fényezett  papir 

„ kréta dobozokban 
Szivacstartók 
Tafotapapirok 
Tánczrendek 
Tinta: arany, ezüsí, és szines 
Tintatartók dus választékban 
Toll álványok, szárak ás tokok 
„ tisztítók (legujabb találmány) 

Tortapapirok 
Tus kinai, folyékony  és csészék 
Üdvözlő (alkalmi) levélpapírok 
Virágcsokor papir 

n tartó 
Vizsgalapok 
Vonalzók 
Zsineg, szürke és szines 

Az előaoroltakon kivül kaphatók nálam mindennemű tanítóképezde!, leány-és népiskolai tankönyvek, 
úgyszintén hetedük, vonók és hozzá felszerelések.  Továbbá arany-fakeretH  kének, keudótarttf  k, kén-
rámák és mulattató társasjátékok. 

hat nao V S Í S Í Í 2 £ j V e , m é í p e d i g Î Î ' T 0 " a r r a ' m i s z e r i n t n á I a m megrendelhetik bárminemű bel- és külföldi  írók müveit, melyeket 
A , j á ? l 0 m " ® z e n u t o n v a l 6 megrendelést minden oly egyénnek, ki a tudomány és szépirodalmi 

müveket, lapokat, folyóiratokat  kedveh és azokat magának az eredeti kiadási árban, mindeu további költség nélkül megszerezui óhajtja. 

Nyomatott Csik-Szeredában, Györgyjakab Mártonnál 1B93. 




