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1894. Z H t.-cz. 
(Ur.)  Talán nem lesz fölösleges  dolog, 

ha a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 
szóló ezen uj törvényről beszélek, melv fo-
lyó hó 1-én lépett életbe. 

Természetes, hogy gazdáinkat érdekli 
közelről és elhanyagolt mezőgazdasági vi-
szonyainkon, különösen a birtokhasználat, 
birtokvédelem, állattenyésztés rendezésével 
akar némileg segíteni. Főleg a kisebb gaz-
dáki 'a nézve lehet hasznos, ha lelkiismeretes 
lesz a végrehajtás. 

Csakhogy épen itt van a baj. Ez a 
törvény is, mint annyi más nagy részében 
irott malaszt marad. Hibája, hogy nem szá-
mol mindenben az élettel, sokhelyt aprólé-
kos intézkedéseket követel, melyeket senki 
komolyan nem vesz, mint pl. az 50 §-ban 
a hernyófészkek,  lepketojások pusztításának 
kötelezővé tételét, melyet sem véghezvinni, 
sem ellenőrizni nem lehet. Hibája a törvény-
nek, hogy a végrehajtásban nincs meg az 
egyöntetűség, a minek eredménye azután 
a felelősség  megoszlása. Hibája, hogy sok 
terhet ró különösen a községi elöljárókra és 
főszolgabírókra,  a kiknek sokkal több teen-
dőt irtak elő már eddig is, semhogy mindazt 
lelkiismeretesen elvégezhetnék. Hibája to-
vábbá, hogy ezek mellett juttat valamennyi 
kiizî ii-.'.gatási hatóságnak dolgot, de nem 
teremt szakközegeket. Ezek nélkül pedig 
nehéz lesz elérni azt, a mit a törvény óhajt. 

Es ha mindennek daczára nem kicsi-
nyeljük a törvényt, ez csak annak az igen 
helyes intézkedéseknek tulajdonitható, hogy a 
gazdaközönséget is belevonja a végrehajtásba 
Ha tehát a gazdák érdeklődnek és nem saj-
nálnak egy kis fáradságot  — már pedig 
érdeklődniük kell, hisz érettök alkottatott, 
nekik biztosit jogokat. rájok ró terhet — 
akkor sok meglevő bajt orvosolhatnak. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A rokkant honvéd. 

— Ir ta : K . L . -

Zimankós novemberi nap volt. Szobám abla-
kát kíméletlenül zaklatta az észuki szél s öntözte 
a havas eső. Ajtómon egyszerre bátortalan kopogás 
hallszott, s alig mondom ki „szabad", nyomban be-
!ép egy összeaszott, meggörnyedt férfi,  kinek uri-
sxabásu ruháján évtizedek niunkájáuak szomorú nyo-
mai látszottak. 

— Jó napot kívánok — mondá az ismeretlen, 
"ii közben összekuszált ősz haját és átázott ruháját 
rendezgette. 

— Isten hozta, öreg! Mi járatban van ? Kit 
keres ? 

— Oh uram, a mint tetszik látni, ott kinn ke-
mény idő van ily gyenge öregnek, az utczasarkon 
majd megfojtott  a szél, ide menekültem, bocsás-
son meg. 

Az érzelmes és bizonyos értelmiségre valló 
előadás felébresztette  figyelmemet,  bizalmat keltett 
bennem s minthogy &z öreg didergett és fáradtnak 
látszott, egy széket tettem a kályha mellé, melyben 
vigan dorombolt a tüa. Intettem, hogy üljön le, de 
sem nem mozdult, sem nem válaszolt. Észrevettem 
» bajt. Csak alig látott valamit. A székhez vezettem 
8 lei»lt. Soha sem feledem  el, mily mohó vágygyal 
fordult  a meleg kályha felé  s hogy szivta az éltető 
Meleget. Szegény ember, gondolám magamban, ki 

Épen ma hallatszik országszerte jobban, 
mint valaha mezőgazdaságunk siralmas hely-
zetéről a panasz Talán nem oknélkül De 
beláthattuk már, hogy gyarapodásra, bol-
dogulásra nem elég a panasz, sírás és min-
dig csak a felsőbb  hatalomtól való kérés, 
követelés. Hacsak ez kellene az üdvösségre, 
rég-rég megunt paradicsomi állapot ural-
kodnék Magyarországon. 

Lássunk a munkához ! 
De nem akarok prédikálni. Czélom fel-

hívni a gazdák érdeklődését erre a tör-
vényre. Ha a gazdák nem érdeklődnek, mi-
ként várjuk azt a hatóságoktól ? Rájok 
nézve csak ujabb terhet hozott a törvény. 

Most pedig nézzük közelebbről. 
Az első fejezet  a földbirtok  gazdasági 

használatáról szól. A törvény a szabad gaz-
dálkodás elvét mondja ki, vagyis hogy 
mezei birtokát mindenki szabadon használ-
hatja. De ez elvet nem viszi következetesen 
keresztül, a mennyiben — ott, a hol még 
fennáll  — a nyomásos (forduló)  gazdálko-
dási rendszert nem törli el. Ezt a birtoko-
sok elhatározásától teszi függővé.  De a hol 
egyszer a nyomásos rendszer meg lett szün-
tetve, ott újból arra visszatérni nem lehet. 

Az érdekelt birtokosság állapítja meg 
a közös osztatlan legelőn a legelő-rendtar-
tást. ez határoz annak felosztásában  is, de 
csak miniszteri jóváhagyás mellett. Az ér-
dekelt birtokosság határozatának foganatosí-
tója és a részletekben önálló hatáskörrel 
felruházott  szerve a községi elöljáróság, 
esetleg egy szervezendő gazdatanács. 

Felállít a törvény járási mezőgazdasági 
bizottságot, melynek egyik legfőbb  hatása 
a közös használatra szolgáló apaállatok meg-
vizsgálása, azonkívül mint a hatóságok ta-
nácsadó, véleményező organuma gyakran 

tudja, mióta nem élvezte a meleg szoba kényelmét, 
örömeit! 

Kevés icló múlva egyik zsebéből valami kendő-
félét  vett elő, megtörölgette szemeit s elérzékenyülve 
igy szólott 

— Uram, szívessége annyira meglepett, iiogy 
az első pillanatban elfeledtem  megköszönni jóságát. 
Most sem tudom, mit mondjak. Az a sziv, mely n 
szenvedőt szeretni tudja, megérti azt is, miről csak 
a könnyek beszélnek. 

— Legyen nyugodt, jó öreg. Csekélység, kö-
szönetet sem érdemel. Beszélje el inkább, ki ön, 
hová indul ? Nem lehetek-c valamiben segítségére ? 

Ii szavakra összeszedte magát, mintegy szé-
gyeneim látszott, hogy elérzékenyült. A széken nyu-
godtabban helyezkedett el s igy kezdett beszélni: 

Hálátlan lennék, ha szives kérdéseire fe-
lelni vonakodnám. Tudom, uram, hogy önt nem ne-
vem, hanem sorsom érdekli, tehát élve a joggal, 
melylyel az ön nemes lelke egy szerencsétlent meg-
ajándékozott, fellebbentem  a fátyolt,  mely multamat 
takarja. Én, urom, a magyar szabadságharcz hadai-
nak parányi foszlánya  vagyok. A népszabadság haj-
nalának elsó sugarai az iskola falai  között találtak. 
Komoly idők voltak azok, s ón is — mind annyi 
más — a hareztérre siettem, nem dicsőségért, ha-
nem, hogy hazámnak egy tolpalatnyi földét  megvé-
delmezzem. Az volt a harcz! A magyar honvéd di-
csőségének hire bejárta a világot. Aztán — hogy 
mi lett o vége? nem mondom, ön azt jól 
tudja. Elbukánk, s némelyekre sir, másokra vak bör-
tön borult vagy a hontalanság kiiya várt. Engem 

van emlitve nem ugyan a törvényben, de 
a végrehajtási utasításban. 

S intézkedik a törvény a vizmosások 
elleni védelemről, faiskolák  felállításáról, 
mely a községek kötelessége lesz, továbbá 
a kenderáztatás rendezéséről. 

Egyik fejezetében  a törvény a birtok 
határának megjelölését teszi kötelezővé, mely-
nek tárgyában a törvényhatóságok utasitva 
lettek szabályrendelet alkotására. Továbbá 
a közös clUlló'-utak rendezését hagyja meg, 
hogy minden birtokhoz hozzá lehessen jutni. 

Eredménytelen lesz és igy fölösleges 
volt betenni a törvénybe a fennebb  már 
érintett 50. y-t. Ez következőkép szól : 
„Minden birtokos köteles a fák  rilgyeinek 
fakadása  előtt, legkésőbb azonban márczius 
hó végéig a belsőségekben, majorokban, sző-
lőkben, gyümölcsösökben és kertekben levő 
fáit  és bokrait a kártékony hern yóktól (?) 
illetőleg hernyófészkektől  és lepketojásoktól 
megtisztítani s az összegyűjtött hernyókat, (?) 
hernyófészkeket  és lepketojásokat elégetni." 

Nos, hát ez is Íróasztal mellett megöre-
gedett „szakértő" agyában fogamzott  idea. 

Egy egy jó gazda megtette már eddig 
is, hogy pl. gyümölcsfáit  bemeszeltette, a 
száraz ágakat lefűrészelte,  de lepketojás-gyüj-
teiuény létesítésére még a legszenvedélye-
sebb gazda se gondolt. Az olyan fát  pedig-, 
a mely gyümölcsöt nem hozott, csak akkor 
bántotta, ha megnyesette, hogy legyen sö-
vénynek, szekér-kasnak, kosárnak való, vagy 
ha levágta tűzifának.  No, ez utóbbi esetben 
végre lesz hajtva a törvény 50. §-a, a 
mennyiben elégnek a hernyófészkek  is. 
Mindenesetre érdekes látvány lenne nézni, 
hogy miként szedik le a jegenyefa  tetejéről 
a hernyófészkeket,  lepketojásokat. 

Hanem menjünk tovább. 
Az a fejezet,  mely a mezőrendőrségről 

ezek közül egyik sem talált, hanem besoroztak. El-
bocsátásom után jó darabig nevelősködtem; de a 
mint haladtak az évek, a táborozás nyomorúságai 
között szerzett bajaim is mind aggasztóbb alakban 
léptek elő, s egy biztos állás és a boldog otthon 
iránt táplált reményeim lassankint küdképek gya-
nánt foszlának  szét. 

Itt egy pillanatra megállott. Tiinódui látszott, 
s mintha elakarta volna tit ölni, mit mondani akar, 
halk, sóhajszerii hangon mondá: „Földönfutóvá  le-
vék. Igy jutottam évekkel ezelőtt ebbe a városba. 
Azt hittem, szereucsésebb bajtársaim közül találok 
valakit, kinél vigaszt, menedéket lelhetek. Oh, de 
uem találtam seukit, ki bennem közönséges csavargó 
koldusnál egyebet fedezett  volna lel, csak egy sze-
géuyrendü iparos szive esett meg sorsomon. Hajlé-
kába fogadott,  lassanként összeszoktunk s családja 
tagjául tekintett." 

A család említésénél összerezzent, mintha va-
lami álomból ébredt volna fel;  majd felállott,  nyug-
talanul tipegett s felsóhajtott: 

— N'o lám, édes Istenem, mily gyarló vagyok! 
Éu itt unalmas mesémmel fárasztom  önt, uram, és 
vesztegetem az időt, holott sürgős tenni valóm van. 
Az a család, melyről most szólék, nagy bajban szen-
ved, meg kelleue mentenem. Azért idultaui el ebben 
a szörnyű időben, hogy valamely jó lélektől segélyt, 
tanácsot kérjek. Magam sem tudtam hová, kihez me-
gyek, csak elindultam; de erőin már az ön ajtaja 
előtt elhagyott s azért valék bátor bekopogtatni. Ez 
a Gondviselés intézkedése bizouyosan, legyen szives 
hát a többit is meghallgatni. Már majdnem egy éve, 
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szól, a községeknek me/ő-. begy-, illetve 
erdőőrök tartását hagyja meg, hogy a me-
zei lopásoknak és oly gyakori károsítások-
nak lehetőleg eleje vétessék. Szabályozza a 
tilosban találtak inegzálogositását. letartóz-
tatását, az állatok behajtását. a kár felvé-
telét stb. 

A 93., 94. és 9f)  §Ş. felsorolják  taxa-
tíve azon cselekményeket, melyek kihágást 
képeznek. Ezek büntetési mak*/,imiiiiia 100, 
illetve 200 korona. 

Végiil a «örvény a kihágísi-, valamint 
az egvéb hatósági intézkedést követelő ügyek-
ben eljárni illetékes hatóságokat sorolja fel 
és az eljárást szabályozza. 

* 

Mindezek után tagadhatlan a törvény-, 
hozás jószándéka. Mezőgazdaságunk rende-
zését akarja. Nem lesz kár tehát, ha gaz-
dáink kivételt teszn'-k és elolvassák a tör-
vényt és az élet beléptető miniszteri rende-
letet, mely utóbbi kivételképp» kimerítő és 
világos útbaigazításokat ad. Es abból meg-
tudhatják, hogy mit kell tenniük ott, a hol 
rendetlenséget, c/.élszerütle»s.'<ret, visszaélést 
tapasztalnak, különösen a hol a közösre 
nézve káros manipulác/.iót látnak. 

A m e g y e i k ő z i g a z l á i i 
i i l é » é r ö l . * ) 

C s i k-S z c r e d a, november 13. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága teg-

nap tartotta meg havi ren.les ülését, mely elég 
látogatott volt. | 

Az ülésre beterjesztett szake'őadói jelen- ! 
tések különös figyelmet  érdemlő moz/.jn;itokat | 
nem tartalmazván, a folyó  ügyek némelyikének 
ismettetésére szorítkozunk éspedig: 

M. kir. pénzügyminiszter ur az 1895. évi 
egyenes adók kivetése köriili teendők pontos és 
gyors teljesítésére rendelvén utasítani a községi! 
elöljárósági közegeket, a b zottsás annak végre-
hajtása iránt a szo'gabirák utján kellőleg intéz-
kedett. 

Belügyminiszter ur a fizetési  meghagyá-! 
sokról szóló törvény végrehajtása tárgyában: 
körrendeletet intézett a bizottsághoz, a mely 
különösen a kör- és községi jegyzőket a kézbe-1 
sitéssel megbízott községi közegeknek teendő-
jükre való beoktatására utasította. 

Földmivelési miniszter urnák az erdei ta-
magvak eladasa tárgyában kibocsátott magas 
rendelete a legszélesebb körben kihirdettetni 
határoztatott. 

A szereda mindszenti közút kiépítésénél 
szükséges terület kisajátítása ir.mti tárgyalás 
keresztül vitelére a bizotiság kebeléből kikül-
dött albizottsng munkálkodásáról jelentést tévén, 
tekintettel arra, hogy a szeredai Yincze András 

*) Lapunk mult számára késün érkezett. Szerk. 

és neje telkéből kiszakítandó területnek törvé-
nyes kisajátítására nézve az 1881. évi XLl. t.-cz. 
34. §. 1. és 2-ik bekezdésében fog'altaknak  nem 
lett elég téve, határozatul kimondatott, misze-
rint a bizottság utasittatik egy tárgyalásnak ez 
évi deczember 22-re való kitűzésére azon meg-
jegyzéssel, hogy közlekedési miniszter ur által 
elrendelt jelen kisajátítási ügyben az 1881. évi 
LXl. t.-cz. 33. és 34. §§-saiban meghatározott 
intézkedéseket tegye meg s az elkészítendő ter-
vezetet, akár egyezség, akár végérvényes hatá-
rozattal megállapítani törekedjék. 

Az építészeti hivatal azon jelentése íolytán, 
hogy Szenttamás község által a szereda-tölgyesi 
ut 121—123. klmtr szakaszán és Gyergyó Szent-
miklós község által a parajdi ut 0—2. klmtr 
szakaszán az utárkába vezetett víz az^ uttestet 
rongálja, feláztatja  s különösen téli időben ja'r-
hatlanná teszi, a bizottság a megye alispánját 
utasította, hogy a jelzett helyeken a községi 
képviselőtestületek meghívása mellett közigaz-
gatási bejárást tartson s az útpálya biztosítása 
s annak költségei mikénti tedezése iránt hatá-
rozatot hozzon. 

K -Altiz község a Fehérkö lokán nyitandó 
párhuzamos dülő ut kiépítése tárgyában a megye 
alispánjához beadott kérésével elutasittatván, 
nevezett községnek az alispáni határozat ellen 
benyújtott felebbezése  figyelembe  nem vétetett. 

Csíkszeredai Gondos Balázs a megye al-
ispánjának 7221. szám alatt Il-od fokulag  hozott 
határozata ellen, nelylyel elől nevezett kötelez-
tetett arra, hogy testvére Gondos Károly által 
lakásul birt házról leszedett ajtókat, ablakokat 
és tüzelőt 48 óra és illetve 3 nap alalt 20 írt 
bírság terhe alatt á litsa vissza — felebbezéssel 
élvén, a II od fokú  határozat helyben hagyatott. 

Gyergyó Allalu község tekintettel a köz-
ségnek közel G000 lelket számláló népességére 
és a7. ennek területén létező laüzletek s keres-
kedések jelentékeny forgalmára  az ottani posta-
hivatal mellé egv távirda állomás létesítésének 
kieszközléseélt folyamodván,  a kérés pártolólag 
kereskedelmi miniszter úrhoz felterjesztetni  ha 
tároltatott. 

Szépvizi Sárosi Mihályné tüzkárosult 150 
darab Iának a kö/ség erdejéből való kiutalása 
iránti kérésével azon indokból, mert Szépvizen 
nem birtokos a képviselet határozata alapján 
elutasittatván. a bizottság kérelmes telebbezése 
folytán  póttdrgyahist rendelt el annak kiderítése 
végett, hogy Sárosi Miliálync tűzkárt szenvedett 
a saját, avagy a Domokos István gyermekei 
részére, illetve utóbbiak tulajdonát képező le-
égett épületek helyreállítására kérte-e a 150 
darab iát ? 

Szeredai Jakab La;os terhére az 1893. évre 
kivetett '24 frt  52 kr 5°/0-os iskolai pótadóból 
21 Irt töröltetni határoztatott. 

Böjthy Kndre bizottsági tag a héjjasfalva-
gyimesi államutnak Csik-Üzentmiklóson innen 
a Ut»—9S. klmtr szakasz közi lévő meredeksége 
lev.igatása tárgyában interpellálván az építészeti 
hivatal Iónokét, ennek válaszára kereskedelmi 
m niszter úrhoz felirat  küldése mondatott ki, az 
iránt, hogy a helybeli építészeti hivatalnál hiányzó 
mérnöki helyet mentől előbb betölteni s a már 

hogy az emésztő kór jótevőm kezéből kivette a mun-
kát, műszerei tétlenül hevernek, a műhely csendes. 
A nőt a sok virrasztás é.s crond szintén naylm ej-
tette. Az egész ház terhét, gondját egy fiatal  leány 
hordozza, ki éjjeli-nappali erős munkával gyötri ma-
gát, hogy szenvedő szüleinek némi enyhet nyújthas-
son. De szegényke már aggódni kezd, hogy meddig 
birja ezt, s félek  . félek  . . nem attól, hogy 
éhen veszünk, mert még imádkozni és koldulni tu-
dok, ez a család uem veszhet el; üe tartok attól, 
hogy a szegény gyermek ily kétségbeejtő helyzet-
ben nem jiin-o arra a szörnyű gondolatra, liosy 
erénye árán segitsen a család nyomorán. Uram, szól-
jon, nem indokolt-e aggodalmain ? A városokban na-
gyon sok a kisértó alkalom . . . <)n e pillanatig pá-
ratlan figyelmet  és megható részvétet tanúsított irán-
tam, egy ismeretlen nyomorult koldus iránt, engedje, 
hogy legyek ön iránt bizalommal. Segitsen rajtunk, 
legyen ez ártatlan teremtésnek őrangyala. 

— Jó iíreg, ngy látszik, önt rendelte a jó Is-
ten e szegény család őrangyalául. Nézze, itt van e 
csekélyke összeg, az idő haragja is csillapult már, 
siessen haza, fedezzék  e néhány fillérből  az égetóbb 
szükségeket s bátorítsa a szegény leánykát. Az Isten 
gondot visel. 

Megragadta kezemet s csókja egy forró  könny-
cseppet egyszerre érintette azt. Azután gyorsan meg-
fordult,  s e szavakat ismételgetve: „Az Isten gon-
dot visel* távozott. Mintha a reménység szárnyakat 
kölcsönzött volna agg lábainak, ugy haladott tovn a 
uük utcza kövezetén. 

— Eluent, de holnap, holnapután visszajöhet; 

mit veszek akkor elő ? Utolsó filléreimet  nyúj-
tani oda . Mint fájna  lelkemnek, ha egyetlen egy-
szer uz iires szó vigaszával kellene elbocsátanom ! . . 
l'erezekig igy tépelődtem, mikor egyszerre egy sze-
rencsés ötletem támadt. Még az nap este egy folya-
modványfélét  írók, melyben nz ón rokkant honvé-
demet az „Országos Honvéd-egylet" kegyes figyel-
mébe ajánlottam. Másnap pedig felkerestem  két elő-
keló hölgyet, kiknek ismertem fenkölt  gondolkodá-
sát, valódi keresztényi érzületét, s a kiket ma is 
ugy tisztelek, mint a felebaráti  szeretet erényének 
hóseit. A hol tenni kellett, ók ketten titokban, csen-
desen többet tettek mint a divatos nóegyletek. 

Félretettem velem született bátortalanságomat, 
bekopogtattam hozzájok, leírtam a nyomorban síny-
lődő család helyzetét s különösen figyelmeztettem  a 
nagy veszélyre, mely a szegény leánykát érheti. A 
hölgyek válasza teljesen megnyugtató volt, s boldo-
gan távozám, mint a ki jól végezte dolgait. 

Néhány nap múlva újból felkeresett  az agg 
honvéd ; de most élénkebbnek, ruganyosabbnak tűnt 
fel  s ugy tetszett, mintha valami örömhírt akarna 
közölni. 

Siettem is kérdezni, ini hirt hoz ? Hogy vannak 
jótevői ? 

— Uram — felelt  vidáman az öreg — nálunk 
szépen kezdett derülni az ég. Látom, az Isten gon-
dot visel. Néhány nap óta valami ismeretlen uri 
nők látogatják házunkat, a kik szóbeli vigasztalás-
nál többet is tudnak. Leülnek a betegek ágya mellé 
s valami angyali türelemmel és gyöngédséggel ápol-
jak ókét. 8 hogy u l n i k i s gazdasszonyunk feje 

engedélyezett utlevágást sürgősen eszközöltetni 
méltóztatnék. 

Ez-k s más kisebb jelentőséggel biró ügyek 
letárgyalása után a tagok főispán  ur ő méltó-
ságánál közebédre jöttek össze. 

HKwInár J ó z s e f  beszéde a költség-
vetési vita megkezdésekor . 

A képviselőház folyó  12-én tartott ülésében 
kezdette meg az 1895. évi költségvetés tárgyalását. 

A vitát H e g e d ű s Sándor előadó nyitotta 
m<% rámutatván azon nagy változásokra, melye-
ken Magyarország az utóbbi 25 év alatt keresz-
tül ment. Azután fejtegette,  hogy a kiadások, me-
lyek 1870-ben 237 millió forintot  tettek, miért és 
miként emelkedtek 467 és fél  millió forintra,  a 
mennyi a jövő évre tényleg elő van irányozva. Vé-
gül ovatosságra intve, ajánlja a költségvetés el-
fogadását. 

Az előadó előterjesztése után az egyesült 
függetlenségi  párt nevében M o l n á r József  vár-
megyénk központi kerületének képviselője szólalt fel 
behatóan taglalva é.s élesen birálva a költségvetés 
egyes részleteit. Közgazdasági szempontból birálva 
a helyzetet, kimutatja, hogy a kormány pénzügyi 
politikája nem volt képes sem az ipart, sem a me-
zőgazdaságot felvirágoztatni  s ennek okát az Ausz-
triával valc vámszövetségben s a küllőiddel kötött 
vámszerződésekben találja. Az érdekes beszédet a 
„B. H." után a következőkben közöljük : 

M o l n á r József:  Ugy találja, hogy első ez 
a költségvetés, a melynek beterjesztésénél a mi-
niszter a vérmes remények helyett aggodalmaknak 
ad kifejezést.  Az egész javaslaton végigvonul az 
óvakodásra való figyelmeztetés.  Az ellenzék már 
régebben hangoztatta, hogy a felsrófolt  adózás és 
az adóvégrehajtások sikere által megduzzasztott 
állami pénztárak még nem jelentik a nép boldu-
gul.Wit és vagyonosodását. A költségvetésben nem 
gondoskodnak azoknak a közgazdasági és köz-
egészségügyi reformoknak  a költségeiről, a melyek 
már rég kívánatosak. A kiadások felemelt  össze-
géből alig jut a kult.ura fejlesztésére  is valamicske. 
Hasonlatosnak találja « költségvetésben való pom-
pázást annak a földbirtokosnak  hivalkodásálioz, a 
ki ezüst szerszámos négyes fogaton  díszeleg s 
uzsoraköV.sönböl él. Fejtegeti, hogy a bevételek 
nagy emelkedését a fogyasztásért  szedett nagy adók 
okozták. Magyarország lakosságának 75 százaléka 
napszámos é.s ennek a szegény, vagyon nélkül való 
néposztálynak filléreiből  halmozza tel a kormány az 
állampénztár kincseit. Hogy a kormány \>éiuügyi 
politikáj t nem bánik el különbül a földbirtokoa-
osztályly.il sem, bizonyítja a kereskedelmi intézke-
déseknek egész sorozata, a melylyel az ipari czik-
kek fog\asztása  dolgában kiszolgáltatták Magyar-
országot, Ausztriának s a szerb-román nyerstermé-
nyek felszabadításával  őstermelésünket is alája ren-
delték Ausztria érdekeinek. Ennek következése a 
mezőgazdasági nyomorúság. Buzakivitelünk a mini-
mumra szállott alá s mégis utat nyitottak az orosz 
és román galionának. Ez a közgazdasági politika az 
államfentartó  középosztályt, a kisebb földbirtoko-
sokat a proletariátusba kergeti. Az állam a föld-
mi velőst nein segélyezi; de igen a közvetítő keres-
kedelmet. Bizonyságul felhozza  a nagy malmok 

egyéb miatt se fájjon,  reggelenkiut egy-egy cseléd 
keres fel  gazdagon megrakott kosárral. Valóban, nem 
tudom, álom-e vagy való, de annyi bizonyos, hogy 
a sok gyötrődés keserűsége után bőven árad a vi-
gasztalás édessége is. 

— Köszönöm, öreg, az uj hirt. .Vagyon jól 
esik értesülnöm a kedvező sorsfordulatról,  s hogy 
viszonzásul én is valamivel meglepjem, ime, itt van 
az „Országos Honvéd-egylet" leirata, melynek értel-
mében ön az egyesület kegydijasai közé felvétetik. 
Kegydijának elsó havi részletét még holnap fel-
veheti. 

Az öreg hálálkodva szorongatta kezemet s a 
meghatottság hangján csak annyit mondott: 

— Ezt mind önnek köszönhetjük. 
Kis szünet után ismét felém  fordult. 
— Uram, ha már ennyit nem sajnált tenni 

érettem, legyen oly kegyes, nyújtson segédkezet az 
elsó nyugta elkészítésénél is, inert az én szemeiai 
ily apró munkára rég megtagadták a szolgálatot. 
De, ha meg nem sérteném, arra is kérném, engedje, 
hogy én diktáljam, hogy legyen nekem is legalább 
ennyi részem benne. 

Engedtem az öreg gyermekies hiúságának, le-
ültem és irtam, a mint kivánta. A nyugta elkészült, 
csak az aláírás hiányzott. 

— Mit írjak alá? 
— írja kérem V Á . . . rokkant honvéd 

és tűzmester. 
Es minden hónap végén igy irtuk a nyug tá t . 

Olykor-olykor kedélyeskedtünk is. Boldog volt, mikor. 
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llgyét a az olcsó buza és drága kenyér közt levő 
ellentétet. A kormány egész közgazdasági és pénz-
politikája az anyagi szegénységet terjeszti. De ki 
nem látja a szellemi proletariátus terjedését s az 
erkölcsi élet megromlását is. Beszél ezután a re-
gálé-váltségból keletkezett bajokról, a szeszgyárak 
válságáról, a mely kétségkívül a szeszfogyasztók 
helyzetét is megrontja. 

A valutaszabályozást illetőleg nem osztozik a 
pénzügyi bizottság reményeiben. A valutaszabályo-
zás menete igen lassú. Már 1896-ben megtörtént 
volna az átmenet aranyra s ime nikkellel és igen 
megkevert ezüsttel főznek  le bennünket. Az arany 
ázsiója pedig emelkedik. Az arany beszerzése által 
igen nagy kamatvesztességet szenvedett a kormány. 
Veszedelmesnek találja, hogy a papír pénzjegynek 
részben való bevonása ntán megszaporították az 
ezttst-forgalmat,  a mely majd az arany helyzetét 
lógja megnehezíteni. A nagy pénztári készletek 
sokkal többet vesznek el a nemzeti munkálkodás 
keretéből, mint a mennyit használhatnak, mert nö-
vesztik a drágaságot. Indítványozza, hogy a "ház a 
költségvetést vesse el s a függetlenségi  és 48-as 
párt megbízásából ezt a határozati javaslatot ter-
jeszti elő: 

Tekintettel arra, hogy az 1895. évi költség-
vetés a jelenlegi kormány helytelen közjogi politi-
kájának folytatására  adja meg a pénzbeli segéd-
eszközöket ; tekintettel arra, bogy az eddig foly-
tatott közjogi és ezzel kapcsolatosan vitt közgazda-
sági politika az ország anyagi érdekeinek romlá-
sára vezetett, a mennyiben erős és önálló ipart 
nem teremtett, a mezőgazdaságot pedig a válság-
tól nem tndja megóvni; tekintettel arra. bogy a 
jelenlegi kormány általános politikája sem meg-
nyugtató, tekintsük akár a magyar állam neni/eti 
fejlődését,  akár a hadsereggel és nemzetiségekkel 
szemben folytatott  kormányzatát; tekintettel arm, 
hogy ezek folytán  a kormány iránt bizalommal 
nem viseltethetünk: mondja ki a képviselőház, liogy 
áz 1895. évi költségvetést még az általanot tár-
gyalás alapjául sem togadja el. 

— Fölhívás. Kivétel nélkül fölbivom  mind-
azon pályatársaimat, kik velem folyó  1894. év 
jnnius 10-én Csik-Somlyón képesítő vizsgára áll-
tak, hogy a 10 éves találkozó ügyében lakczimei-
ket (utolsó postát) legkésőbb folyó  évi november 
30-ig hozzám egy-egy levelező lapon bejelenteni 
szíveskedjenek. Hidas-Kürt (Pozsonymegye), Ke-
resztes Venczel. 

— Katalin napja. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnázium  ifjúsága  1894. november hó 94-én az 
intézet védő szentjének: Szt. Katalinnak név-
iinuepe alkalmából tánczmulatsággal egybekötött 
szini előadást rendez. Ez alkalommal Tóth Kálmán 
kitűnő vígjátéka: „Nők az alkotmányban" kerül 
szinre. A szerepek következőkép vannak kiosztva: 
Bánfalvi  — D o m o k o s Árpád, Krisztina — P i t-
t e r Anna, Ilka — F ö l d e s Anna, Bercsey — 
G z i k ó István, Cselei — S á n t a András,Cse-
leiné — L a k a t o s Anna, Pitvarosné — A n t a l 
Berta, Borbócs — F e r e n c z Gynla, Kántor — 
1 m e c s Ilyés, János — C s i s z é r Imre, Szelei — 
W e 11 m a n Géza, Br. Szlankaményi — C s e r g ő 
B. Az előadás tiszta jövedelme az internátusi segély-
alapra fordittatik.  Jegyek az előadásra G y ö r g y-
j a k a b Márton könyvkereskedésében kaphatók. 

— Egy jól kinőtt farkast  lött f.  hó 15-én 
este 8 órakor az Olt bidjánál B a I á s i Lajos 
városi lőjegyzö és helyettes rendőrkapitány. 

— Szerkesztői üzenetek. Ur.  N.  Szives köz* 
leményét köszönettel vettük és kérjük továbbra is 
becses közleményeit. — K.  L. urnák. Köszönjük 
a tárczát, kedves tollából még sokat élvezhetne a 
közönség. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A királyné nevenapja. Dicsőségesen ural-

kodó királyunk 1. F e r e n c z József  nejének E r-
z s é b e t királyasszonynak névünnepét egész ország-
szerte a legmélyebb bódulattal ünnepelték meg 
Városunkban a -róm. kath. templomban ünnepélyes 
istenitiszteletet tartottak, melyen nagyszamu kö-
zönség vett részt, az iskolákban pedig előadások 
nem tartattak. 

— Halaloiások. F a r k a s Lajos csiksomlyói 
kevéskéin birtokos t. bó lti-án estéli '/„II óra-
km h.,ss/.»s >/ruvedé* után 60 éves korában el-
hunyt. Vasárnap délután helyezték örök nyuga 
lomra a csiksomlyói róm. kath. egyház sírkertjébe. 
— Győr b í ró Lukács helybeli kir. törvényszéki 
szolga f.  hó 19-én este 8 órakor hirtelen elliunyt. 
Még azun napon hivatalos kötelességeit teljesítette, 
e9te jól vacsorált, váratlan elhalálozása egészen 
hirtelen következelt be. 

— Ifjúsági  ünnepély. A csiksomlyói róm. kath. 
tanítóképezde ifiusága  védő szentjének Szt. Czi-
czellének névünnepe alkalmából f.  hó "2-én délután 
3 órakor kezdődőleg n tanítóképezde rajztermében 
P. T i m a Dénes veretese alatt ünnepélyt rendez 
tartalmas műsorral. | 

Szám 1201-1894. 
eln. 
Árlejtési hirdetmény. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, a csíksze-
redai, i?.V**rgyósz«*iitiiiikiósi é* csikss.eni márloiii kir. 
járásbíróság irodai hflyiséjjem-k  fe!»,{ere|é>éie  szük-
séges 922 trt t>0 kr költség erejéig engedélyezett 
asztalok, könyvtartó szekrények, tömören hailit»u 
és feslett  faszékek.  mosdó szekrények, díványok, 
irattári állványuk, ruhatogasok. lámpák és órák 
s/.alliiásáiixk liiztositasa c/.éljából az 1894. évi 
november hó 29-en d. e. 10 órakor a kir. törvény-
szék elnöksegének irodájában zárt ajánlatokkal 
kapcsolatos szóbeli árlejtés hird-tteiik. 

A versenyezni óhajtók felhivatuak.  hogy & 
szükséges szerelvényi tárgyak szállításának elvál-
lalásara vonatkozó 50 kros bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatokat az engedélyezett költség 5°/d-nak meg-
telelő bánatpénz csatolása mellett a kitűzőit nap 
d. e. 10 órájáig a kir. tör"ényszék elnökségéhez 
adják be, mivel a később érkezettek figyelembe 
nem vétetnek. 

Vállalkozók ajánlataikban az engedélyezett 
összegből számítandó árengedést százalékban ugy 
számjegyekkel, mint betűkkel kiírni tartoznak. 

A szóbeli árlejtésben csak azon versenyzők 
vehetnek részt, kik az árlejtés megkezdése előtt 
a bánatpénzt árlejtést vezető kezéhez lefizetik. 

A részletes feltételek  a kir. törvényszék el-
nökségénél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

A csikszentmártoni kir. járásbírósághoz szál-
lítandó 320 frt  költség erejéig engedélyezett, va-
lamint a gyergyószentmiklósi kir. járásbírósághoz 

szükséges és 159 frt  költség erejéig engedélyezett 
szerelvényi tárgyak szállítására külön ajánlatok 
is tehetők. 

Csik-Szeredán, 1894. november 12-én. 
Gyárfás  László. 

mosolyogva engem Írnokának nevezhetett. Máskor 
ineg komoly tárgyakut vettünk elő. A történelemből 
» Tliököli- é.s Kákóezy-kor iránt viseltetett nagyobb 
i'l''szeretettül; az irodalomból pedig, melyben elég 
*zép általános tájékozottság!! volt, legszívesebbeu 
emlegette Kuthy Lajost, a negyvenes évek ünnepelt 
regény- és novellairóját s Sárossy Gyulát, az „Arany 
trombita" czimii népies forradalmi  költemény szer-
zőjét. Solm sem tudtuin tisztába jőni a felől,  mi le-
het indító oka irodalmunknak e két kevésbé jelen-
tékeny alakja mellett tanúskodott lelkesedésének. 
Talán személyes ismeretség és baráti viszony ' • ' . . . 
N'em tudom, de valószínű. 

Egyik alkalommal ott hagyja a kályha melletti 
széket (ez volt megszokott helye), hozzám jön, meg-
fogja  kezemet, az ablakhoz vezet s hosszasan néz 
a szemein közé, vizsgál jobbról és balról és végre 
a csodálkozás hangján igy kiált fel: 

— Uram, ön még fiatal  ember! 
— Valóban igaz, és mi csodálni való van 

abban ? 
— Nagyon sok, kedves öcsém uram. Bocsás-

son meg. hogy igy szólitom. Oh én kenyeremnek 
javát megettem, sorsom egyik helyről a másikra ül-
dözött és sokféle  emberrel hozott össze, és azt ta-
pasztaltam, hogy a fiatal  emberek nem szoktak a 
szegények, a szenvedők sorsa iránt nagyobb részvé-
tet tanúsítani, önnok nagy osztályrész juthatott a 
fájdalomból.  Mert a fájdalmak  nemesitik meg az 
életet, ezek c^iráztatják, növelik és gyümölcsöztetik 

az ember lelkében a nagy gondokat s a neines el-
határozásokat. A fájdalom  fölvilágosít,  a fájdalom 
megtisztít, a fájdulom  kiszabadít a múló dolgok bi-
lincseiből, a fájdalom  fölemeli  a szivet. 

Nem igy tapasztalta ön is? Boldog ön, liogy 
a fájdalmak  iskolájáu átvezette végzete. 

Ez volt utolsó szava. Egyik hónap telt a má-
sik után, de uz agg honvéd nem mutatta magát. 

Egy szép májusi napon kinn vagyok temető-
ben. Szerettem a halottak birodalmában sétálva ol-
vasgatni. Mikor pedig kifáradtam,  félretettem  olvas-
mányomat, egy szép helyet választottam ki, leültem 
és elmélkedtem, mert a temető uagyon alkalmas 
hely nz elmélkedésre. Most is igy történt. Es a mint 
igy elmélkedve szemlélődöm, valami nesz üti meg 
fülemet.  Figyelmes leszek, s nem nagy távolságbau 
egy frissen  hantolt sirt pillantok meg, melyre egy 
gyászruhás leány virágokat ültet. Nem tudom, meg-
éltek-e, kifejlődtek-e  azok a virágok, mert az a bus 
leáuy túlságosan megöntözé szeme harmatával. 

A fejfáról  ezt olvastam: V Á . rok-
kant honvéd és tűzmester. 

Ott nyugszik a szabadság bajnoka. Nagyon ki-
fáradt,  pihennie kel l . . . Ki tudja, hogy azok, kik-
nek nyugvó helyét főúri  sírboltok s fényes  már-
ványkövek jelzik, alusznak-e oly édesen, mint 6, 
kinek sirjára ily hálás kezek ültetnek virágokat ? . . . 

Sz. 849—1894-
kib. 

Hirdetmény. 
A csikszereda-niindszenti törvényható-

sági közút áthelyezési czéljaira felhaszná-
landó Vincze András és neje csíkszeredai 
lakosok tulajdonát képező 5600. és 5601. 
hrsz. a. terület egy részének megszerezlietése 
czéljából kereskedelemügyi m. kir. minisz-
ter ur 39580/894. sz a. a kisajátítási eljárást 
elrendelvén, közhirré tétetik, liogy a kisa-
játítási tárgyalás határnapjául f.  é v i d e -
czember hó 22-ik napja d. e. 10 
Ó r á j a a helyszínére kitüzetett, a kisajátí-
tási tervrajz és összeírás Csíkszereda város 
tanácsánál közszemlére kitétetett, hol azo-
kat érdekeltek bármikor betekinthetik. 

Miről összes érdekeltek oly figyelmez-
tetéssel értesíttetnek, hogy a bizottság a 
kisajátítási terv megállapítása fölött  akkor 
is érdemileg határoz, ha az érdekeltek kö-
zül senki sem jelennék nieg. 

Csíkszereda, 1894. nov. 19-én. 
Madár Imre, 

t 3 liiz. elnök-
Sz 1403 - 94. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-iSzeutmiklós községelőliáróság részé-

ről ezennel közhirré tétetik, miszerint „Nyi-
lénk** kokojzas és/.ka nevü cdörészben Hi tíá-
k. hold n.igysiiíu hozamterületen talál'ató 
összes luczlenyö famennyisége  folyó  óv novem-
ber 30-an nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 31<i0 frt. 
Miről árverezni szándékozók oly megjegy-

zéssel értés ttetnek. hogy az árverezési feltéte-
lek a községházánál betekinthetők. 

Csik-szentmiklóson, 1894. nov. 18-án. 
Kiss Dénes, Lázár Ferencz, 

kü>jugy/.ö, 1 - 'J k. birú. 
Sz. 16G3—894. 

Árverési hirdetmény. 
Gyimesközép és Felsőlok egy kört ké-

pező községek közös képviselőtestületének 
1894 nov. 1-én hozott határozata folytán 
közhirré tétetik, hogy ezen községek által 
az államkincstártól kivett 1895. évi regále 
jövedelmek 1894. november 26-án 
délelőtt 9 Órakor Gyimesküzéplok köz-
ségházánál szóbeli árverésen 3003 frt  37 
kr kikiáltási ár mellett alhaszonbérbe adatnak. 

Bérlők kötelesek a fogyasztási  adókat 
is beszedni. 

Bérleni kívánók kötelesek a kikiáltási 
ár lOVo-át előre letenni. 

Egyéb föltételek  Gyimesközéplok köz-
ségházánál megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Gyimesközéplokon, 1894. nov. 5-én. 

Rusz Sántha János, Antal János, 
jegyző. küzéploki biró. 

Bodor József, 2 - 3 felsölokl  biró. 

Sz. 1544—94. 

Hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság közhirré teszi, liogy 

Csikkarczfalví^községében  gyakorolandó szesz-
italmérési jog folyó  évi deczember hó 
1-én délelőtt 9 órakor a község hiva-
talos házánál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2000 frt. 
A fenti  árverés megtörténte utáu foly-

tatólag bérbe fognak  adatni a község java-, 
dalmaihoz tartozó belső- és külső vásár-
vám szedési jogok ; továbbá a külső vásáron 
gyakorolható italárulási jog és a liusvágd 
szin használata. 

A vonatkozó részletes teltételek hivata-
los órák alatt betekinthetők. 

Csik-Karczfalva  község elöljárósága) 
>894. nov. 6. 
Kovács János, s.k., Gidró Ignácz, sk., 

jegyző. biró. 
8 - 8 



November 21. C S I K I L A P O K 47. loám. 

Sz. 640—894. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községelöl járóság a helyi képvi-

selőtestületnek lolyó hó 17-én hozott határo-
zata lolytán közhírré teszi, hogv a Csik-Szent-
Miklós községében gyakorolandó szeszitalmérési 
jog folyó  évi deciember hó 3-an dilelötti 9 óra-
kor a község hivatalos házánál béi b.! log adatni. 

Kikiáltási ár 800 írt. 
Az erre vonatkozó feltételek  hivatalos órák 

alatt betekinthetők. 
Csik-Szentmiklóson, 1894. nov. 18-án. 

Kiss Dénes, 
karjegy zü. 1-2 

Lázár Ferencz, 
k. biró. 

Sz. 1301-894. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Zsögöd köz>ége a magas államtól bér-

letbe vett kizárólagos szeszital mérési jogosultsá-
got folyó  év deczember 2-án délután 2 órakor a köz-
ségházánál nyílt árverésen a legtöbbet ígérőnek 
albérletbe adja. 

A legtöbbet igéró albérlő (og megbízatni 
a fogyasztási  adók beszedési jogával is, kikiál-
tási ár 1200 frt  s kötelesek árverezni kívánók 
a kikiáltási ár 10°/,-át az árverés megkezdése 
előtt az árverező bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  szokott hivatali órákban 
a községházánál bárki által betekinthetők. 

Az elöljáróság : 
Csik-Zsögöd, 1894. nov. 16. 

László Ignácz, 
biró. 

Albert Béniám, 
1 - 3 kjegyzü. 

Szám 1300-1894. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Mindszent községe a magas államtól 

bérletbe vett kizárólagos szesz italméi ési jogosult-
ságot folyó  év decrember 3-án délután 2 órakor 
Csik-Mindszent község házánál nyilt árverezésen 
a legtöbbet Ígérőnek az 1896-ik évre haszonbérbe 
adja. A legtöbbet igéró fog  a fogyasztási  adók 
beszerzésével megbízatni. Kikiáltási ár 600 frt  o. é. 

Árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási ár 
l0°/,-át az árverezés megkezdése előtt az árverező 
bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  szokott hivatali órákban a 
község házánál bárki által betekinthető. 

Az elöljáróság: 
Csik-Mindszenten, 1894. november 14-én. 

Nagy Dénes, Albert Béniám, 
liiró. 1—3 k. jegyző. 

Elejtett vadakat 
egész a tilalom végéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszllnk és a 
postaköltségeket is mi hordozzuk. 

Özeket darabonként 7—9 frtig,  vagy 
kiló számra bőröstől 40 krért kilónként. 

Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyarós tyúkot drbonként 60 krért. 
Fogoly madarat drbonként 40 krért. 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne-

vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kol-
bászt és friss  tormás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajczárban 
számítjuk. 

Kuschman testvérek 
6 - 1 2 vad- és hentes üzlete Brassó. 
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300 pár korcsolya raktáron. 

ALBERT BALÁZS 
é rez - é e v a s á r u-k e r e s k e d ö 

Csik-Szeredában 

ajánlja a bekövetkezett idényre 
aczél- és nikkelezett 

KORCS OLYÁIT. 

1 pár nikkelezett legfino-
mabb hnlifax  2 frt  ü0 kr. 

1 pár finom  halifax  ] frt  80 kr. 
1 pár félfinom  csavaros — frt  90 kr. 
Korcsolyaszijj páronként 10., Ír,., -J0., 

30., 40 kr. 
1-* 
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Postai megrendelések «ónnal eazközUtetnek- 1« 

Valódi P4n-;i különlegességek! F. Be guerand flls 
pansi gyaraliol. Ginnmi és halhólyas jötállái melleit 
nc7.tonk,n 1, •> 1. 4, 5 « (i frt.  fapottes  amiri, ins 

tutóatonkint 3, 4 es 6 frt.  Párisi szivacska z - 6 frtig 
gyn,teu.ény uraknak .1- lo frtig.  - Eredeti pessarium 
oclusivuro M-nsinga tanár szerint 1 80 5.20 frtig. UldOIlSií"* Minden hölgynek nélkülözhetetlen 

a „Diana-öv" 2.50 5 frtig  líe-
tegápohisi czikkek gyári árakon. ] 0 frtnyi  megrende-
lésnél 10- árkedvezmény. Megrendelés pontosan és 

diserélcn eszközöltetik. 
KELETI T. 

CS. é* kir. tub. rérvktttő gyarlója 
BUDAPEST. IV., Koronaheroseg-utosa 17. BE. 

Árjegyzék ingyen ég bérmentve. 

Nagy-Aj tán (Háromszékmegye) 
a piaezon egy jó karban lévő ven-
déglő és bolthelyiség kitűnő jöve-
delemmel családi viszonyok miatt 
eladó. Értekezhetni lehet Nagy-
Ajtán PÉTERFI LÉTA SÁNDOR 
tulajdonossal. 

Sz. 1338—1894. 
kj-

Árverezési hirdetmény. 
Kászon-Feltiz község részéről ezennel 

közhírré tétetik, miszerint a csikmegyei 
tekintetes közigazgatási erdészeti bizottság 
99—1894. számú határozatával az Uz völ-
gyére hajló „Asszupatak alja" nevll erdő-
részben engedélyezett 21'5 kataszteri hold 
uagyságu hozam területen található összes 
bükkfa  mennyiség folyó  évi november 
hó 22-én d. u. 2 órakor nyilvános árve-
rezésen el fog  adatni. 

A csíkszeredai m. kir. erdőhivatal által 
mintegy 5320 m3-re becsült bükkfának  ki-
kiáltási ára 260 frt,  mely összeg l O V a 
bánatpénz képpen az árverezés megkez-
dése előtt az árverezést vezető bizottság 
kezéhez lefizetendő. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árvere-
zési feltételek  Kászon-Feltiz község há-
zánál betekinthetők. 

Kászon-Feltiz, 1894. november l-én. 

Pálffy  András, 
3—3 körjegyző. 

Balázs András, 
biró. 

Sz. 14 — 1894. 

„Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság" 
a - y e r g - y ó - S z e n t r t i i l c l ó s o r L , 

1894. év d e c z e m b e r h ó 2-án d é l u t á n 3 ó r a k o r 
a Laurenczy-féle  nagyteremben 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t 
t a r t . 

A gyűlés tárgyai : 
1. Az alapszabályoknak a nyereményfelosztást,  illetőleg a tartalékai;^ dugó-

sabb százalékra emelése iránti módosítása. 
2. A segédkönyvelői állásnak rendszeresítése s az alapszabályokat erre 

vonatkozó módosítása. 
Gyergyó-Szentmiklós, 1894. október 30-án. 

A „Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság" igazgatósága: 
Görög Joáchim, Csiky Dénes, 

3-3 titkár. elnök. 
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