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POLITIKAI, tottTARSADALMI
és KÖZGAZDASÁGI
az árviz mentesítésekre és folyamszabályo- dított meg erőteljesebb akczióra,

Gróf Bethlen András.

1847—1898.
A hazának s benne a szűkebb kis hazának: a
a Székelyföldnek egy jó akaratú, lángszorgalmu,
manká9 férfi a hányta örök álomra szemeit.
Magyarország egykori fnldmivelésügyi minisztere, az erdélyi s különösen a székelyföldi elhagyatott közgazdasági állapotok alapos ismerője s
s ezen állapotok jó akarata orvosa hunyt el Bethlen
András grófban.
Csikvármegye gazdasági é-« közdasági intézményei az ö minisztersége és jó akarata támogatása alatt lendültek tel rövid időre, ö tudta, hogy
hol és hogyan kell ezen intézményeket támogatni
az államnak, hogy mQködésök sikeres legyen. Sokat köszönhetünk neki e téren s áldással fogják
emlegetni emlékét. Kevés a munkás közéletünk
rögös pályáján, ki oly nem csüggedő kitartással,
tudással és jó akarattal dolgozott volna bazatészünk és annak minden polgára javára, mint Bethlen
András.
Sok reménységünknek, hazafiai óhajainknak
végét vetette a kegyetlen sors, mely megfosztotta
nemzetönket és kisebb hazarészünket egyik legjobb fiától.
A nemzetét és hazáját igaz bensőséggel szerető sziv megszűnt dobogni. Ezzel az elmével, ezzel a szívvel sokat vesztett a magyar haza, de
legtöbbet vesztettünk mi erdélyrésziek, kiknek fiunk
barátunk és atyai jóakarónk volt.
Mint született erdélyi ember, ezen szűkebb
hazájának több olynemü különleges érdekeit ismerte
fel és igyekezett előmozdítani, a melyek az ő közreműködése nélkül tán csak jó idők múlva nyerhettek volna kielégítést.
Mint földmivelési miniszter az erdélyrészi állattenyésztés, az erdőbirtokok védelme, olykor az
ipar és telepilés kérdésében a különleges erdélyi
érdekeket mindig igyekezett, elömozditadi és kétségkívül mindig sok jó akarattal viseltetett mindennemű az ipari s főleg a gazdasági fejlődéssel egybefüggő kérdések iránt. Szintén nagy gondot fordí-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
A végrendelet.
Szegéuy ArabellaI Nyolcz éves volt s már árvaságra jutott. A jóemberek megszánva, hol egyik,
hol másik fogadta magához. Sokat szenvedett szegényke, kivált ha édes anyjára goudolt, kitől nem
örökölt egyebet, miut szépségét s jó tulajdonságait.
Atyját nem régen vesztette el s a nagy csapás alatt
szinte azt hitte, hogy szive reped meg fájdalmábau,
midón atyja haláloa ágyához vonva, e szavakat dadogta, hörögve a halállal:
— Gyermekem I Nem hagyok neked egyebet,
csak szivemet, irántad való mélységes, nagy szerelmemet.
Ez volt Arabella öröksége ; ez volt a végrendelet.
*
Ismertem egy dnsgazdag büszke olasz gyárost;
fösvénységéért mindenki kerülte. Gyermekeit ép
ugy nevelte, mint bármely olasz munkás, azt mondotta mindég:
Engem sem neveltek s mégis megsegített az
Isten, — dolgozzanak ók is, meg lesz érte a jutalom. Én is dolgoztam.
Ez az olasz nem ismert különbséget idegen s
rokoii között: egyformán elmondotta és osztotta
durva nézeteit s a helyett, hogy a sors üldözte volna,
még övezte a szerencse. Ha más gyárosok áruikat
vessteségre adták, ó kitartó volt s rövid időre szép
haszonnal adott tul azon.

T I viziL társulat
A P az. ő támogazisokra. HAz E
oltvölgyi
tásával kelt életre Csikvármegyében. Az ő buzdítására és támogatásával állott fel a csíkszeredai
törzsgnlya és bikanevelő telep.
A vármegyei gazdasági egyesület mult évi
közgyűlésen egyhangú lelkesedéssel, tiszteletbeli
elnökévé választotta. Midőn az erről szóló oklevél
neki megküldetett, köszönő iratában azon reményét fejezte ki, hogy még ez év nyarán meglátogatja az egyesületet. Örömmel nézett az egyesület
ezen kiváló látogatás elé s már jó előre folyt az
előkészület, hogy az egylet méltó fogadtatásban
részesíthesse kitűnő vendégét és tisztviselőjét. Fájdalom, a jó szándék nem teljesülhetett s az egyesület most már csak gyászos emlékkel rohatja le
a nagy halott iránt érzett osztatlan szeretet kötelességeit.

Koporsója körül megilletődve állunk. A közös
gyászban osztozunk.
Derék, nemes fia volt hazájának s nagy érdemeket szerzett arra, hogy emléke sokáig fennmaradjon.
Bethlen András gr. 1694-ban tette le a földmivelési tárczát.
Azonban nem szűnt meg azontúl is teljes
odaadással munkálkodni a közdazdaság terén.
Egyik kedvencz eszméje volt az erdélyi lótenyésztés helyes irányba való terelése.
Már miniszter korábau megcsinálta a tervet
arra, hogy a fogarasi méuesintézetnél az éghajlatunknak kevésbé megfelelő lipiczai fajról átvigye
a tenyésztést az erdélyi fajtákra.
Mielőtt azonban e tekintetben a kedveményezést megtehette volna, lelépett a miniszteri székről.
Utódja, Festetits Andor gr. már 1895 ben
lépéseket tett az iránt, hogy a fogarasi ménes feloszlattaxsék. Mire Bethlen András grófnak utódja
eme terve tudomására jutott, akkor az ügy anynyira előhaladott stádiumban volt, hogy Festetits
nyilatkozata szei'nt már ő Felsége is aláirta a fogarasi ménes feloszlatásának tervét.
Bethlen András grófot ez nem csügesztette el.
A kolozsvári 1895. őszi tenyész állatkiállitásra
egybegyűlt eredélyi gazdák körében mozgalmat inDe mint minden szívtelent és fösvényt el ér
a szenvedés, őt sem kímélte a sors. Egy szép napon a gyár kéménye eldőlt és éppen szobájára esett
a kémény, a szoba nagy robajjal bedűlt és a vén
Harpagont aranyai olvasásakor sújtotta halálra. De
liogy a pohár még ezzel se teljék be egészen, ágybau fekvú, nyomorék maradt folyton, azzal a gondolattal tépelődve, hogy halála után rokonai sok fáradsággal gyűjtött vagyonát elfecsérlik. Midón végső
óráját érezte közeledni, orvost és jegyzőt hivatott s
sokáig tanácskozott vagyouáról. — Végrendelkezett
akként, hogy az utolsó akaratáról szóló okmányt
halála után csak k é t é v múlva szabad fölbontani.
Bizonnyal azt óhajtotta, hogy emlékét a reménybeli
örökösök kegyelettel ápolják és hogy legalább a halála után is boBzanthassa óketflfikus elhatározásával."

bizottságokat és
küldöttségeket szervezett s a kolozsvári és fővárosi
sajtó férfiait informálta a helyzetről s azokat megnyerte az ügy érdekében hathatósabb agitáczióra.
Az eredmény az, hogy a fogarasi ménes ma
is fennáll, nemcsak, hanem tenyészetével a Bethlen
András eszméje és terre szerint átment az erdélyi
lovak nevelésére.
Bethlen András gróf halálát rák betegség
okozta. E szörnyű bajt már évek előtt megkapta.
E kor először fejét támadta meg, bel és külföldi orvosok hosszasan tanácskoztak a fölött, hogy
szervezete megmentése tekintetéből mindkét szenvétől megfosszák ?
Beható tanácskozások után abban állapodtak
meg, hogy csak a bal szemét irtják ki. így fél
szemmel, csak nem két évig hordozta testében a
nemes gróf a kérlelhetlenül romboló kort, keveset
törődve bajával, folytonosan munkálkodott a köz
javára.
Ez év május végén, több napon keresztül Kolozsvárt tartózkodott. Betegsége jaliosban kezdett
komolyabb jelleget ölteni.
Purjesz Zsigmond tanár, a grófnak még Kolozsvárt léte alkalmával tett ígérete folytán felkereste
a beteget, ki akkor még sétált, kocsikázott.
A rák azonban ez időben már máját, beleit
és egyéb belső szerveit rongálta s menekülésre kilátás nem volt, habár Pnrjesz óhajtására a leghíresebb külföldi orvosok is megjelentek a beteg
ágyánál s tudásuk és tapasztalatuk egész tárházát
kimerítették megmentése érdekében.
Az utóbbi hetekben állapota annyira rosszra
vált. hogy még közvetlen környezetét sem ismerte
meg. Végre a halál véget szakított egy erőteljes
testben lakott nagy lélek szenvedéseinek. Nyugodjék békével.
A megyei

t ö r v é n y h ü t t a á g l bizottság Blésérfl.

Csik-Szereda, aug. 30.
A vármegye törvényhatósági bizottsága ma
tartotta meg előre jelzett közgyűlését Mikó Bálint
főispán ur emöklete alatt, melyen a tagok szép
számban jelentek meg, a gyűlés termének karzata
dozott sirok előtt, mert még a temetőosősiben la
meg van az ambiczió, hogy ne beomlott sirok hirdessék a mulandóság uradalmát. A kétsirt tudta a
csősz, hogy miért ápolja, de azt, hogy est a harmadik sírt is miért részesíti gondozásában ai árva
leány, nem tudta fölfogni. Nem is állhatta meg ssó
nélkül.
Váluszul a kis leányka zokogásba tört ki, itt
nyugszik apám és anyám, emitt senkim, ugy tudom
apám halálos ellensége, én azt hiszem, istennek éa
enyéimnek kedves dolgot teszek, ha es elhagyott
ellenségünk sirját gondozom, kiegyenlítem az ellentétet, mert a halálban békesség lehet és semmi
gyűlölet.

A gyáros halálának évforduló napja elérkesett,
a család és rokonság qólag gyászszint öltött. Ssiv
dobogva várták a végrendelet felolvasását, mely
ekként hangzott:
.összes ingó ós ingatlan vagyonomat annak
hagyom, ki nem feledkezett meg rólam és síromat
legalább néha meglátogatta és ápolta.*
A rokonok le voltak forrázva, pört indítottak
azon az alapon, hogy rokonuk örült volt De a térvény az igazság ethikai alapján állt és igy a Ua
Arabellának ítélte a százezreket. Ha volna kedvem
A temetőben pedig minden vasárnap egy kiB kis elbeszélésemet folytatni, megírnám, hogy a lds
szőke leányka jelent meg s gondosan ápolt három Arabella kezeért, hogy esengnek most a parthiesírhantot, kettőt, mert abban aludták örök álmukat vadászok.
övéi, szeretett apja ós anyja, egyet pedig jó szívCx. D.
ből. A temetóőr is peozkesen ment el e szépen gonA rokonok sötét gyászt öltöttek, a világ előtt
hiven mutatták nagy fájdalmukat, tulajdonképpen
pedig a szivük majd kiugrott örömükben, hogy a
tetemes vagyonban fognak duskálódni.
Az ilyen erőltetett gyász pedig nem szokott
sokáig tartani. A vén Horpagont három hónapra már
roccocó-ban gyászolták és ittak a medve, akarom az
örökség bőrére nagyokat és alig várták az évforduló napot.

Augusztus 31.
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Ugyan azon napon délután le.iznek a felvételi
Az alábbi két tiszteletteljes előterjesztést kérjük a bölcs vezetése alatt álló város területén vizsgák és szeptember 11-én a tanítás megkezdetik.
A tanórák hétköznapokon délután 5 órától 7-ig,
közzétenni és arra az illetékes körök és hazafiak
vasárnap délután 1 órától 5-ig tartatnak.
nagybecsű figyelmét felhívni.:
Csik-Szereda, 1898. augusztus 28-án.
1. a kolozsvári országos történelmi ereklye
mnzeum Erdély és Magyarország 50 évi évforduLakatos Mihály,
igazgató.
lója emlékére az (Jnió kimondásában tevékeny szerepet vitt egyéneknek arc/.képeiből és egyéb emléÉrtesités.
keiből Kolozsvárt a muzeum állandó gyűjteméA gyergyó-alfalvi három osztálya gazdasági
nyével egy fedél alatt, szép és gazdag kiállítást
felső népiskolánál a beiratások, valamint a felvételi
rendezett.
Ez a kiállitás a közönség óhajtása folytán és javitó'vizsgálatok f. évi szeptember hó 1—11-ig
ez év szeptember második feléig nyitva tartatik eszközöltetnek, a rendes tanítás pedig 12-én veszi
és a közönség által látogatható, felhívjuk a szíves kezdetét.
Ezen felső népiskola három osztálya a nagyérdeklődőket a történelmi emlékek eme kiállitásá
nak alkalmi megtekintésére. Az ereklye muzeum méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
a látogatóktól elfogad a jövendő számára való meg- urnák 1895. évi márczius hó 20-napján 5009. sz.
őrzés végett minden oly iratot vagy ereklyét a alatt kelt rendeletének 41-ik §-a értelmében egyenmi a nagyidők emlékeit a jövendő előtt kegyelettel értékű a polgári iskola 5-ik osztályával és mindazon
fentartja, vagy pedig történelme egyes részleteit életpályákra jogcsit, mint a polgári iskola 5 osztálya.
Azon kívül minden szegénysorsu és jó előmenemegvilágítja és magyarázza.
2. Az országos történelmi ereklye muzeum teld tanuló több vagy kevesebb ösztöndíjban részea jövő 1899. évben Kolozsvárt Mátyás király lovas | sül a megyei nevelési alapból.
Oyergyó-Alfalu, 1898. aug. 28-án.
szobrának leleplezése alkalmával, a Hunyadiak;
Imets János,
korától jelen korig Erdély kiválóbb történelmi eseigazgató
ményeit magyarázó és jelesebb egyéneinek emlékét
kegyeletben tartó tárgyakból és iratokból m ü t ö r t é n e l m i k i á l l í t á s t rendez. Kéri a muzeum
KriiONFELEK.
mindazokat, a kik eme kiállitás gazdagabbá téte— U j a n y a k ö n y w e z e t ő k . A belügymiléhez tárgyakkal (lehetnek azok : oklevelek, könyniszter a csik-rákosi anyakönyvi kerületbe Mánya
vek, iratok, levelek, fegyverek, vértek, vagy más
Antal okleveles jegyzőt és a tölgyesi kerületbe
lovagi felszerelések, ékszerek, rubák lobogók, serKábdebó Vidor elhalálozása folytáu Tamás Márton
legek, kiválóbb egyének bútordarabjai stb.) hozzásegédjegyzőt teljes hatáskörrel anyakönyvvezetökké
járulhatnak, hogy ez iránti jelentésüket hozzánk
nevezte ki.
még ez év folyamán beküldeni szíveskedjenek.
— S z é k e l y fiuk s o r o z á s a . A maros-vásárArra kérjük a tekintetes Czímdet, hogy ke
A következő felgimnázisták : Gál Endre 20
helyi kereskedelmi és iparkamara másodtitkára
forint, Bogády Gábor 20 fit, Bálás Dénes 20 frt, gyeskedjék azoknak neveit, akiket e tárgyban kü- László Gynla mult vasárnap Szeredában időzött
Fazakas József 10 frt, Péter József 20 frt, Blé- lön megkereshetünk, velünk a túloldalon kitüntetett székely fiuknak különböző ipari pilyákra való kinesi Balázs, Tatár János, Fülöp József, Balló minta szerinti kimutatásba f. évi l éig közölni, hogy
Dénes 10—10 frt, Bocskor László, Madár József a személyéhez intézendő megkeresést ideje korán választása és elhelyezése czéljából. A kiválasztás
a vármegye házában történt, hol az érdekelt szü20—20 frt, Domokos Sándor, Tompos Gát>or 10—10
eljuttathassuk. Egyúttal arra kérjük a tekintetes
frt. Incze János, László Dezső, Lakatos Mihály,
lők gyermekeikkel tömegesen jelentek meg. Ez alPál Dén<»s 20- 20 frt, Péter Antal 10 frt, Albert czimet, hogy ha a városnak területén olyan törté- kalommal ismét 25 fiu soroztatott be tanonczul,
Gábor, Beke András, Márton Venczel, Gondos Sán neti becscsel biró emléktárgy van, a mi a város
dor. Vas Dénes, lncze Béla 20—20 frt, Veres valamely kiválóbb tényét magyarázza, erről is ben- kik szeptember 20-án fognak rendeltetésük helyére
elszállíttatni.
Gyárfás Benke Antal 10—10 frt, Kovács József, nünket értesíteni kegyeskedjék.
Orbán Mihály, Szopos Gáspár, Szopos Sándor,
— H a l á l o z á s . Caikvacsárcsi L á z á r György
A kiállitás előkészítő részleteiről s a folyaLászló Kálmán, Száva Kristóf, Márkos Endre,
Hunyadvármegye tiszti főügyésze, volt orsz. gyűlési
Balázs András 20—20 frt, Kedves Péter 10 frt. matban levő munkálatokról időről-időre a történelmi
Botár Adolf, B-ke János, Nagy Balázs, Rancz lapokban, mint muzeumnunk hivatalos lapjában kö- képviselő, folyó hó 21-én 58 éves korában Déván
elhalálozott. Tometése folyó hó 24-én történt. NyuLászló, Szebeni Lukács, Ferencz Domokos 20—20
zöltetnek a megfelelő tájékoztatások.
frt, Kovács István, Merzu István, Fodor János,
godjék békében 1
A mennyiben a város területén egyházakban,
Lakatos János 10—10 frt, Orosz Lajos 20 frt,
— A csíkszeredai állami elemi iskola
Kurkó Ignácz 10 frt.
iskolákban, testületeknél stb. ilyen kiállítási tárgy
gondnoksága folyó hó 29-én elhatározta, hogy az
Tanitóképezdészek : Ambrus Márton, Lac%kó lenne, kérjük arról is tájékoztatni.
iskolánál a b e i r a t á s o k folyó év szept. 9—11-én
Hazafiúi üdvözlettel.
István, Beke Antii, Veres József, Pál István, Boga
fognak megtartatni, a tanítás pedig 12-én veszi kezJános, Benedek Ágoston 30—30 frt, Fodor János
Kolozsvárt, 1898. augusztus hó 14.
detét, továbbá a tanítási idő d. e. 8—11 óráig és
50 frt.
Az országos történelmi ereklye muzeum nevében :
d. u 1—3-ig tart, végül, hogy a tandíj személyenTanítónő képezdészek : Boga Aranka, Jakab
Gr. Esterházy Mignon,
Deáky Albert, kint 2 frt, a beiratás 25 kr és nyugdijilleték 15 kr.
Jolán, Szász írén 70—70 frt, Márton Irma 50 frt,
bixotts. elnök.
n muzeum elnöke.
Gecző Anna, Veres Ilona 70—70 frt, Vargyaai
— B e i r a t á s o k C s i k - S o m l y ó n . KezdetüKuszkó
István,
Károla 30 frt, Bocskor Ilona, Qál Piroska, Márton
ket vették ugy a főgymnasiumban, mint a tanító
u muzeum ig. őre.
Emilia 50 — 50 frt, Kricsa Melitta, Nagy Róza,
képezdébe. A két hónapi vakáczió alatt szünetelt
Balló Verónika, Barabás Róza, Botár Anna 70—70
T 1 N I Î G ¥.*)
zaj ismét ujéletre kelt. A különben csendes falufrt, Dávid Anna, Márton Gizella 5 0 - 5 0 frt. Köllő
Amália, Orbán Erzsi 70—70 frt, Dobai Olga 20 Beiratások a helybeli iparos tanonoz is- ban. Szünet nélkül özönlik a diákos szekér Somkolába.
frt, Simon Teréz 30 frt.
A belybeli iparos tanoncz iskolába, melynek lyóra, s különösen azon szülök, kiknek az első gymLóbeszerzési alapból: Todor Béla 40 frt., Sánnasialis osztályába beíratandó fiaik vannak, lázas
dor Gyula 40 frt, Gecző Albert 80 frt, Mihály a beálló tanévben második osztálya is megnyittatik, sietséggel igyekeznek jelentkezni, nehogy a paralJózsef 70 frt, Benkő Sándor 70 frt, Antal Áron a felvételek illetőleg beiratások folyó évi szeptem20 frt, Sándor Árpád 20 frt, Korpos Rezső 20 frt, ber hó 1—7 napjain fognak eszközöltetni a helybeli lel osztály hiánya miatt gyermekeik felvételétől
Molnár Imre 10 frt, Dobos Ferencz 10 frt, Bándi állami ellemi iskola helyiségeiben az iparos tanoncz elessenek, pedig bizony sokan kiszorulnak az első
Béla 20 frt, Gábosi Lajos 20 frt, Koós Ferencz
osztályból a miatt a pár s>sáz forint miatt, mit a
10 frt, Pál Ignácz 10 frt, Kovács Albert, Kovács iskolai igazgató lakásán, napoukér.t fél 11 órától vármegye a jelzett czéllól elvont, s a mit a státus
Oy&rfás, Éltben Zoltán 10—10 frtot, Imre Kálmán 12 óráig.
20 frt, Csedő András, Bálint Károly, Mártou SánAz iparos tanoncz iskolába köteles beiratkozni igazgató tanács csapa közönyösségből folyósítani
dor 10—10 frt, Barabás Ferencz 20 frt, Siklódi minden olyan iparos és kereskedő tanonoz, ki a város nem hajlandó.
Lőrincz 30 frt, Balázs Vilma 70 frt, Szántó Mar— A mi keleti szomszédaink. Igazán
területén valamelyik iparosnál vagy kereskedőnél algit 30 frt.
—
kalmazásban van, még azon esetben is, ha csak páratlan s a nemtelenségig vakmerő garázdálkodásról értesitik lapunkat Brassóból. Az eset a követpróba időre vannak felvéve.
Két történelmi kiállitás Kolozsvárt.
Az általános ismeretek tanulása alul felmeuthetók kező.- Folyó hó 18-án Oláhország Nagonláv nevfl
Két páratlanul nevezetes históriai kiállitás az iparos és kereskedő tanonezok, kik a polgári vagy községéből a községi biró. kisbíró és az ottani
van most szőnyegen Kolozsvárt.
a közép iskola '4 alsó osztályát, vagy pedig a felső lelkész vezetése mellett mintegy 20 felfegyverkezett
Egyik az „U n i ó" kiállitás, a mely május 30 népiskola 3-ik osztályát végezték, de a rajzot és oláh rontott be a törcsvári szoroson keresztül haóta látható a kolozsvári orsz tört. ereklye muzeum szaktárgyakat ezek is tartoznak tanulni.
zánkba B Jandátu községet megrohanva iszonya
helyiségében és nyitva lesz szeptember közepéig;
Azon iparosokkal és kereskedőkkel szemben, ordítozás és lövöldözés között 2 községi lakost- és
a másik pedig a mütörténelmi kiállitás, melynek kik tanonczaikat a rendes időben beíratni elmulaszt- az ottani tanitót elfogták, mindhármat megkötözték
létesítését most tervezik, s mely a Mátyás, az iga- ják az 1884. évi XVII. tcz. 157. §-a fog alkalmai s folytonosan szidalmazva s a leggalááabbul bánzságos király lovas szobrának leleplezése alkal- tatni, mely a mulasztókat 20 frttól 200 frtig terjed talmazva őket, magokkal hurczolták Oláhországba,
mára nyílik meg. E két szép kiállitás ügyében a hető pénzbírsággal sújtja.
hol 5 napig fogva tartott&k. A szerencsétlen emtörténelmi muzeum elnöksége, melynek élén az erA beiratáskor minden növendék tartozik jbeira- bereknek a durva oláhoktól az 5 nap alatt sok
délyi főurak és a közélet irányadói állanak, meg- tási és tandíj ozimén 1 frt 20 krt, az ellenőrzési bántalmat kellet eltflrni, sőt mikor elakarták bokereste megyénk alispánja és a vármegyében levő könyveoskéért 20 krt tehát összesen 1 frt 40 kr fizetni. csátani, mind a hármat véresre verték, agy hogy
polgármesterek utján megyénk közönségét is. A
Szeptemoer hó 8-án délelőtt 9 órakor a hely- a szegény emberek alig tudtak haza ványsaorogni
felhívás, melyet olvasóink figyelmébe ajánlunk, beli róm. kath. templombau ,Veui Sáncte" tartatik, s életben maradásokban alig van remény. Ilyen
igy szól:
magaviseletet tanúsítanak a mi keleti szomszédaink
melyen minden tanonoi köteles részt venni.

pedig zsúfolásig telt érdeklődő közönséggel, mi az
ösztöndíjak éa segélypénzek kiosztása iránti érdeklődésnek tulajdonítható.
Minthogy a gyűlés lapunk zártakor még nem
ért véget, egyelőre csau az ösztöndíjak és segélypénzek kiosztására vonatkozó résznek ismertetésére szorítkozunk; az egyéb nevezeteseid előfordult ügyekről majd a jövő számban fogunk egyetmást megemlíteni.
1. Ösztöndíjban részesittettek :
a) A budapesti állami közipartanodai 300 fi tos
ösztöndíj Dávid Mózesnek adatott.
b) A székelyudvarhelyi reáliskolánál a 150
frtos ösztöndíj Barcsay Károlynak adatott.
c) A katonai 300 frtos öszrtfndíj megszüntettetett mivel a megye 6000 frtos ösztöndíjat rendszeresített a bonvédnevelő intézetnél.
2. Segélyben rés/.esittettek következő felsőbb
tanintézeti hallgatók és pedig a nevelési alapból:
Márton Gábor 50 fi t, Böjthy Gábor 80 frt, Szász
Domokos 80 frt, Csiszár Gábor, Dóczi Bálint, Gergely Tamás, Veress Árpád 50—50 fi tot, Czikó István 80 fit, Bedő Jóakim, Mái ton László, Szopos
Lajos. Ferenczi Ernő, Bartba Balázs, Simon Antal, Ujfalussi Jenő, Csiszér János, Csiszér Imre,
György Gyárfás, Imecs János 50—50 frtot, Éltes
Béla 100 frt. Darvas Lajos tanárjelölt, Polgár József tanárjelölt 50—50 frt, Gencsi István tanárjelölt 80 frt, Császár Dávid tj., Ferencz Gyula tj.,
Pál Lajos tanárjelölt 50—60 frt. Korber Ernő
50 frt, Puskás Atilla gazdasági akadémikus 80 frt,
továbbá következő érettséget tett ifjak: Miklós
Hugó Gábor János, Kápdebó Ivó, Potoc/.ki András,
Kiss Sándor, Szász Gvula, Vértes Gyula, Márton
Benedek 50—50 frt, Daradics Félix 80 frt, Miklós
Viktor, Szász József, Gál Sándor, Marthy Pál
50—60 frt, Jánosi József szobrász 300 frt, Nagy
István festő 300 frt, Kolnmbán Ferencz műfaragó
200 frt, Graéf Vilmos, Puskás József állatorvos
növendékek 1 0 0 - 1 0 0 frt, Bajkó András pedig 50
frt, Koródi István, Balló Máté, Kovács Zsigmond,
Gegó Béni, Csibi Lőiinez 50—50 frt.
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okvetetlenül rászorult-e fejlődése folytán más gazdaN T I L T 1 É S.*)
növényre is, mint a hogy azt- eddig, de Bary észö Felsége a Király Mvébal
leletei alapján fölteszik, hogy fejlődésének egyik
A csíkszeredai kir. járás mint büntetőbíróság,
stádiumában, nem a gabonán, hanem a sáskabor- becsületsértés vétségével vádolt Sprenoi Hugó elleni
bolyán tenyészik.
büntető ügyben megtartott tárgyalás adatai alapján
hozta a kővetkező
Ezt Frank határozottan kéUégbe vonja és
ítéletet:
de Bary és Plowright észleleteivel szemben azt
Székely István vádlottat, a ki osiksieredai latalálta, hogy a Pnccinia graminis sporidiai direkt kos, 50 éves, róm. kath. vallású, magy. kir. postaa búzán csíráznak s így a gabonarozsda egy és felügyelő a Sprenoz Hugó sérelmére kölcsönösön elugyanazon növényen, t. i. a búzán teljesen kifej- követet a btkv. 216. 9-ába ütköző becsületsértés vétlődik, de Bary azonban hosszú észleletek és több- sége alól b ű n ö s s é g é n e k m e g á l l a p í t á s a
szöri kísérletek után jutott csak fentebbi meggyő- m e l l e t t a btkv. 275. g-a alapján felmenti, ellenben Sprencz Hugó vádlottat, aü osiksieredai lakás,
ződésére, azért mindenesetre Frank állítása is még 24 éves, róm. kath. vallású, kereskedő segéd, nőttöbbszöri ellenőrzést kiván s kísérletei még több- len, Írástudó, büntetetlen, vagyontalan, a Saékely
szöri ismétlést igényelnek. Frauk a zab rozsdájá- István sérelmére kölosönösen elkövetett a btkv. 201.
nál (Puccinia coronata) nem észlelhette annak di- |-ába iitközú becsületsértés vétségében vétkesnek
mondja ki, s ezért ugyanezen §. alapján ai 1802.
rekt, fertőző képességét. Mindazonáltal nincs megévi 27-ik t.-cz. 3 §-ában felsorolt csélokra fordítandó,
czáfolva, hogy a gabonarozsda fejlődése (olyamán ezeu ítélet jógerőre emelkedése után 16 nap alatt
egyik fejlődési alakját az aecidium-alakot át ne különbeni végrehajtás terhe mellett esen kir. járásbírósághoz fizetendő, behajthatatlanság esetén egy
ugorhatná, illetőleg ki ne hagyhatná.
(1) napi fogházzal helyettesítendő öt (5) forint pénaHa a rozsdagomba kifejlődése minden áron büntetésre ítéli, kötelezi továbbá a felmerülendő
megkívánná a közbeeső gazdanövény (sáskaborbolya) bűnügyi költségek hordozására, melyeket asonban
jelenlétét, akkor az aecidium spóráknak nagy el- szegénysége miatt egyelőre behajthatatlanoknak nyilvánítja és 3 frt tanudijnak Mánya Antal rissire
terjedtségük mellett igen nagy volna csiraképes- ezen ítélet jógerőre emelkedése után 16 nap alatt
ségük is, a mi azonban nem tapasztalható, sőt végrehajtás terhe mellett való megfizetésére.
éppen ellenkezőleg, ezek a sáskaborbolyán képződő
Indokok:
spórák igen sokszor meddők.
Vádlott Sprenoz Hugó a tárgyalás rendén beA gyakorlatra nézve sokkal nevezetesebbek ismerte, hogy az 1898 évi junius 29- és 30-ika
a Beselernek közlései, melyeket hosszú tapaszta' közti éjelen 12 óra tájban arcznl ütötte Székely
— A gyergyói ásvány viz, mint a köz- lata után levont.
Istvánt azon okból mert utóbbi őt est megelőzőleg
„haszontalan, taknyos, semmirevaló, gazember' kiegészségügy hatalmas tényezője. 1895. év
Tudjuk, úgymond a gyakorlatból, hogy az fejezésekkel illette; miért is Székely István ellen vijulius havában fogamzott meg az eszme Qéringer összes gabonanemeink igen sokat szenvednek rozs
azonvádat emel.
Ferencz agyában, hogy a gyergyó-nvrosmenti ás- dagombáktól, de egyik fajta többet szenved, másik
Magánvádló Székely István mint vádlott kihallványvizet forgalomba hozza. Az eszme talpraesettsé- pedig kevesebbet.
gattatván tagadásba vette, hogy Sprenoz Hugót az
gét kevés idő múlva bebizonyította az, hogy a jáincziminált kifejezésekkel illette volna; tekintettel
Kissé bajos azonban minden gabonemnél azon
azonban Pototzki Gerő és Mánya Antal tanuk vallorás központjának lakossága mind több és több számfajtákat megnevezni, melyek ellentállóbbak a rozs másaira, kik igazolják, hogy Székely István, Sprenoi
ban élve7te, s ma 300 családnál több élvezi a mindagombák iránt. Annyi azonban áil, hogy azok a Hugót .szemtelen, haszontalan, szamár, kifejtéssel
den követelménynek megfelelő ásványvizet. A közfajták ellentállóbbak és kevesebbet szenvednek a illette. Székely István ellen a viszonvád beigasoláat
egészségügy eme embere látva a minden tekintetrozsdától, melyek erőteljesebbek, melyeknek erő- nyervén, ót a btk. 276 f-a alapján fel kellett menben elért eredményt, az előbbinél sokkal szénsavduteni ; Sprencz Hugót pedig beismerése alapján ai
sebb vastagabb a szalmájuk, nagyobb a kalászaik ; ítélet rendelkező részében meghatároiott büntetéssabb újfalvi forrásokat bérelt ki és nem kímélve
mig ellenben azok a fajták, melyek gyöngéd alko- sel sújtani; büntetés kimérésénélfigyelembe vette
sem fárádságot, sem k iltséget, a források mintájára
tásnak, többet szenvednek. Ennek oka talán abban
bíróság mint enyhítő körülményeket vádlott beiaczementbe foglaltatta és oly hydrantikus berendevan, hogy az erőaebb gabonanövények sejt falai mérését, büntetlen előéletét és felhevült kedélyálzéssel látta el, mely a vizet kristály tisztává, kívávastagabbak és jobban vannak átivódva kovasavval lapotát.
natossá és szénsavdusBá tette, s a czementezés által
A költségekben való marasztalás as elj. ssaezáltal inkább ellenállnak a gomba-sporák bea talajvíz káros beszivárgásától teljesen izolálta. A
bály 107 §-a s illetve ai 1890 évi 43 t-os. 4 §-án
hatolásának.
alapszik.
vállalat s annak tulajdonosa Geringer Ferencz mélAz ítéletnek lapokban való közzététele pedig
Az sem lehetetlen, hogy egyazon gabona fajtán megérdemli, hogy a közönség, — kinek az embtk. 277 §-ában találja indokolását.
iitett, ezen ujabb intézkedés által fizethetetlen szol- tából oly egyedeket válaszszunk ki, melyek ellentCsik-Szereda 1898. julius hó 30-án.
gálatot tett, nevezettet e téren szerzett érdemeiért állóbbak, mig mások megint érzékenyebbek a rozsda

kik magas műveltségűkkel világszerte kérkednek,
miközben a magyarokat ázsiai bordáknak nevezve
mindenféle gálád vádakkal illetik. Most már arra
vagyunk kíváncsiak, hogy és mikép fogják megtorolni.
— Képes levelező lapok. UtóHi időben
közkedveltségnek örvendenek a magánvállalatok
által előállított képes levelezőlapok. Ezen levelező
lapok szállítása postai szempontból kifogás alá
nem esnék, ba az illető nyomdák nem vették volna
tel azt a szokást, hogy azokat czim lapjaikon „Levelező lap" feliraton kívül még „Magy. kir. posta
felirattal, sőt néha a magyar czimer lenyomatával
is ellátják, a mi a levelezőlapoknak azt a jelleget
adja, mintha azokat a m. kir. posta bocsátotta
volna forgalomba. A most széltében használt képes
levelező lapok magán ipari termékek, s mint ilyenek a fennálló postai szabályok értelmében „Levelező lap" feliraton kívül egyéb felírást, tehát sem
m. kir. posta jelzést, sem a magyar czimer lenyomatát nem viselhetik, mert ellenkező esetben a
a levelező lapokra érvényes díjkedvezményben nem
részesülnek, s a nemzetközi posta egyezmény értelmében szabályellenes kiállításuk
miatt zárt
leveleknek tekintetnek, s mint ilyenek dijaztatnak
A magyar korona területén postára adott levelező
lapoknak magyar nyelven „Levelező lap" feliratot
kell vittelniök, a „ C o r r e s p o n d e n z k a r t e "
avagy más nyelvű hasonló feliratok
nincsenek
megengedve.

a szentmiklósi közönség a megérdemlett pártfogás- okozta bántalom iránt.
ban részesítse.
Beseler azonkívül azon kérdéssel is foglalkozik részletesen, mennyiben függ a növények eb— m . Béla király és feleségének temetése. A budavári Mátyás templomban szorgal- beli ellentálló képessége a táplálkozástól ? A gabonanövények u. i. vagy jobban, vagy kevésbbé
mason dolgoznak azon kiváló művészettel tervezett
jól képessek a rozsdának ellenállni, a szerint, a
diszes sírhelyen, mely III. Béla magyar király és
felesége Antiokhivi Anna földi maradványait lesz hi- mint a gabonanövénynek táplálkozása rendes
vatva magába fogadni. A temetés, mely valószínűleg vagy rendellenes. így pl. a légenynek túlságos menyoktóber hónapban fog megtartatni, a lehető legna- nyisége a földben igen bnja, nedvben gazdag nögyobb diszszel és pompával fog végbemenni. A mi- vényeket fejleszt, melyek gyorsan felsarjadzanak,
niszterelnökség és fóudvarmesteri hivatal együttesen gyengébb alkotásuak, puhábbak és porteinben gazdagabbak, mint a velők egyenlő korú rendesen
állapították meg a szertartás részleteit.
táplálkozott növények.
— Tömeges öngyilkosságok. Augusztus
Nem kell tehát csudálni, ha a rozsdagombák
havában, midőn a meglehetős jó termés már kenyérhez juttatta a végkép kimerült földmives nép- is inkább ellepik azokat a gabonanövényeket, meséget szokatlan számban, 12-en lettek a megye kn- lyekbe könnyebben behatolhatnak s melyekben bő
lönben községeiben többnyire akasztás által öngyil- vebb táplálékra akadnak, melyekben különösen sok
kosokká. Egyeseket a magas kórral járó életuntság, másokat családi viszály, némelyeket pedig el légeny gazdag táplálékot találnak.
mebeli gyengeség vezetett az élettőli önkéntes megAz istállótrágyával tultáplált növények többet
válásra, melyhez pedig ha sok küzdelemmel is van
szenvednek
a rozsdától, mint a normálisan táplálegybekötve, a nagyobb rész szívósan ragaszkodik.
tak. Tapasztalták pl. Meckleuburgban, hogy a bnza
— Törvényszéki elnök, mint államfo- nagyon sokat szenved a rozsdától, s az által segígoly. R ó t h Gergely nagykikindai törvényszéki el- tettek a bajon, hogy légenyt elvonó növényeket,
nök és Makk József szintén odavaló királyi ügyész ezukorrépát nagyobb mennyiségben termeltek. E
a mult évben párbajt vívtak, a miért mindkettőjü- czélból ujabban ismét ezukorgyárakat építettek, s
ket az erre delegált szegedi törvényszék 15—15 ez által azon indirekt hasznot érték el, hogy
napi államfogbázra ítélte. A kir. ügyész büntetését rozsda károk apadtak, buzájuk a rozsda iránt elmár kiállotta, a törvényszéki elnöknek, ki kegyel- lentállóbbá lett, mert a répatermelők kénytelenek
met kért, de nem kapott, a napokban kell beruk- voltak talajuk foszforsav tartalmát szuperfoszfát
kolnia valamelyik államfogházba a rá kimért bünte- gyakori elhintése által öregbíteni, mert bizonyos,
tés elszenvedésére. Igazán nem mindennapi dolog hogy minél több foszforsavat, tehát szuperfoszfátot
egy törvényszéki elnök, a ki a fogházban ül.
kap a talaj, annál kevésbé lép fel a rozsda. Foszforsavban gazdag talajokon vagy egyáltalán nem,
vagy igen ritkán fog jelentkezni.
K O X f i A K D A I i i O és I P Á K .

Bár a rozsdagomba életmódját és fejlődését
régebben ismerjük, azért még sincs teljes biztossággal kimutatva, hogy a gabonarozsda képes-e
gabonán teljesen kifejlődni, illetőleg eléri-e fejlődésének minden stádiumát a gabona növényen, avagy
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Marasobki Róbert,
aljb.

*) Az e rovatban kSilittekért az iliiró felelőt.
Surk.

Hirdetmény.

A csik-szentimrei Kövícsbánya, mely a legjobb minőségű kavicsot tiszta homokkal tartalmazza,
és az ezt az államvasnttesttel összekötő 2000
méter hosszú iparvasuttal (vágánynyal) és 10 darab
vasbuktatóval 5 évre haszonbérbe adatik; esetleg
az iparvasut és vaskocsik örök áron is eladatnak.
Értekezhetni szóval és írásban Sándor
G e r g e I y tulajdonossal Csik-Szentimrén.
Sándor Gergely,
3 3

Szám 2234—1898.

Pályázati hirdetmény.

Tölgyes és Holló csoportosított kis községekben elhalálozás folytán üresedésbe jött körjegyzői
állásra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom
mindazokat, kik ezen 600 frt évifizetéssel és a
magán munkákért szabályrendeletileg megszabott
dijak szedhetésével javadalmazott Állást elnyerni
óhajtják, hogy eziránti kellően felszerelt kérvényüket hozzám folyó évi szeptember hó l-ig
annál biztossbban benyújtani ne mnlaszszák el, mivel később beérkező pályázati kérvények nem fognakfigyelembe vétetni.
A megválasztandó körjegyző agy is mint
gy.-tölgyesi adószedő köteles 2000 frt ovadékot
azonnal letenni és pedig készpénzben, értékpapírban vagy ingatlanra jelzálogilag bekebelezve.
A választás a körjegyzőség székhelyén Gyergyó-Tölgyesen folyó évi szeptember hó 2-án fog
eszközöltetni.
Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi angasztis 8-áa.

FELELŐS SZERKESZTŐ in LAPTULAJDOHOS:

GYÖRGYJAKAB MÁRTON.

birtokos.
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Lázár János,
fóssolgabiró.

CSÍKI

Aaguöztns 31.

Eladó
30 hektó 1892. évbeli kisküküllő
menti bor Jakab Lajosnál Csíkszeredában.
Sz. 4 0 4 4 - 8 9 7 . llkkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A esik-szeredai kir. törvényszéknek 1897.
szeptember hó 14-én 5605,97. szám alatt Füleki
Sándor és neje Nagy Terézia felperesnek Füleki
Antal alperes elleni közösség megszüntetése iránti
rendes perben hozott ítélete alapján, valamint Füleki Sándor és neje Nagy Teréziának jelen szám
alá beadott árverési kérése folytán a végrehajtási
árverés az 1881. LX. t.-cz. 144. §. alapján és a
146. §. értelmében csíkszeredai kir. törvényszék
területén lévő Csik-Szered* város határán fekvő
a csíkszeredai 46. száma tjkvben A f I. rend 80.
81/a, 81/b hrszámu Füleki Antal, Füleki Sándor
és neje Nagy Terézia nevén álló ingatlanra a jelzálogos hitelezők ellenében végrehajtási árverés
joghatályával az árverést 800 fitban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1898. évi szeptem-

35. Hs&m.

LAPOK

90b. sz. tjkvben A f 8365.. 8356., 8357. hrsz.
ingatlanokra 19 Írtban, az 1192 sz. tjkvben A f
10056. hrsz. ingatlanra 1 frt. 2435/a. hrsz. ingatlanra 13 frt, 10227. hisz. ingatlanra 2 Irt, 10248.
hrsz. ingatlanra 2 Irt, 202:), 2024, 2025. hrszámu
ingatlanra 168 frt, az 1659. sz. tjkvben A f 1399.
1400. hisz. 4 fit, 8358 hrsz. ingatlanra 12 fit,
9884. hrsz. ingatlanra 4 fit, 1388. hrsz. ingatlanra 3 frt, 4981, 4982. hrsz. ingatlanra 6 frt.
6005 hrsz. ingatlanra 9 frt, 9945. hrsz. ingatlanra 2 frt, 9969. hwz. ingatlanra 1 Irt. az 1662.
sz. tjkvben A f 1428. hrsz. ingatlanra 160 Irt
összesen 406 frtban ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1896. évi szeptember
hó 5-ik napján délelőtt 9 órakor Csik-Szentgyörgy
község házánál megtartandó nyilvános árverésen
birtoktestenként a megállapított kikiáltási áron alól
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanuk becsárának birtoktestenként 10%-át, vagyis
összesen 40 Irt 60 krt készpénzben, vagy az 1881.
évi 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz.
a. kelt igazságügyininis/teri rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött, kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a
él telmében a bánatpénznek a Hiúságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
ál szolgáltatni.
ber hó 26-ik napján délelőtti 9 órakor
Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. decz. 8 án.
alólirt telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségéhen
A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.

Gagyi Dénes,

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
kir. nlliiró.
becsárának 10°/o-át vagy készpénzben, vagy az
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett, árfolyammal számított és az 1881. évi november hó Sz. 3320/97.
tjkvi.
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §ában kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
Árverési hirdetményi kivonat.
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróA csik-szentmártoni kir. járásbíróság mint
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
telekkönyvi hatóság közhíré teszi, hogy Sándor Gerelismervényt átszolgáltatni.
gely végrehajtatónak, Solnay Sándorné szül: KeleA kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.
men Mária végrehajtást szenvedő elleui 500 frt töke
Csik-Szeredán, 1898. évi márczius hó 18-án. követelés és járnléka iránti végrehajtási ügyében
a csíkszeredai kir. törvényszék a csiksztmártoni
XJSLSZIÓ,
kir. járásbíróság területén lévő csikcsatószeg közkir. tvszéki bíró.
ségbeu és határán f»kvő a csikcsatószegi 249. sz.
tjkAben A f 630, hrsz. ingatlanra 160 frt, 671.
Szám 2287—1898.
tlkkvi.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy remetei
id. Mélik István végrehajtatónak várhegyi Csubuk
Anna s társai végrehajtást szenvedő elleni 94 fit
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék a gyergyószt.miklósi kir. járásbíróság területén lévő várhegy
község halárán fekvő a remetei 2175 sz. tjkvben
foglalt 15601.',, 15601/,, 15601' 3 , 15602/,, 15602,2,
15603/,, 15603/,, 15603/j, brsz. a. ingatlanok Csubnk Anna, Csobnk Angelina, kiskora C>ubuk Jakab
és Vaszit illető 13. 207. részére 104 frtban, a 3525
sz. tjkvbenfoglalt 14497. 14520 14546. 1454S. hrsz.
a. egész ingatlanra 26 frtban, a 2056. sz. t.kvben
foglalt 13953. 13961. hrsz. a. egész ingatlanra 106
frtban a 3765. sz. tjkvben foglalt 13789. 13802.
hrsz. a. ingatlanra 71 frtban, az 1632. sz. tjkben
foglalt 13771. 13821. hisz. a. ingatlanra 8 írtban,
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte,
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi
október hó 26-ik napján délelőtt 9 órakor Várhegy
község házánál megtartandó nyilvános árverésen
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árlolylyammal
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333.
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ál»an,
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleg s
elhelyezéséről kiállított ~zabálys.?erü elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi április
hó 20-ik napján.
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.

ZIVATTYÜKAT

házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb
s nyilvános
célokrakéz-, járgány s erőhajtásra

hrsz. ingatlanra 11 frt, 928. hrsz. ingatlanra 13 frt,
907. hrsz ingatl. 10 frt. 1193. hrsz. ingatl. 28 frt,
1245. 1246. hrsz. ingatl. 27 frt, 1510. hrsz. ingatlanra 2 fit, 1844 hrsz. ingatlanra 21 Irt, 2040.
2402. hrsz. ingatl. 3 frt 2084. 2085. hisz. ingatl.
8 frt, 2407.2408. hrsz. in. 10 frt, 2463. hrsz. ingatlanra
14 Irt. 2698. hrsz. ingatl. 8 frt, 2702. hrsz. in.
24 frt, 2850. hrsz in. 39 frt. 2948/,. hisz. ingat.
10 frt. 3016. hrsz. ingatlanra 7 frt 3185 hrsz. in.
16 frt, 3200. hrsz. ingat. 3 frt, 3208 hrsz ingat.
3 frt, 3302. 3303. hrsz. ingatlanra 3 frt, 3423. hr«z.
ingatlanra 106 frt, 3429. hrsz. ingatlanra 18 frt,
3435. hrsz. ingatlanra 38 frt, 3474. brsz. ingatl.
16 frt, 3657 hrsz. 4 frt, 3867. hrsz. ingatlanra
20 frt, 3863. hrsz. ingatlanra 3 frt, 4297. hrsz.
ingatlanra 14 frt, 4411. brsz. ingatlanra 13 frt,
4676. hrsz. ingatlanra 4 frt, 4699. hrsz. in. 6 frt,
4977. hrsz. ingatlanra 1 frt, 4988. hrsz. ingatlanra
14 frt, 5046. hrsz. ingatlanra 6 fit, 5090 hrsz.
ingatlanra 3 fit, 5131. hrsz. ingatlanra6 frt,5263
hrsz. ingatlanra 6 frt, 5339. brsz. ingatlanra 2 frt,
5349. hrsz. ingatlanra 7 frt, 5771. hrsz. ingatlanra
2 frt, 6063. hrsz. ingatl 2 frt, 6067/,. brsz. in.
5 frt, 6441. hrsz. ingatlanra 2 frt, 6447. hrsz. in.
4 frt, 6452. hrsz. in. 4 frt. 646S. hrsz. ingatlanra
16 Irt, 7393. hrsz. ingatlan 2 frt, 7449. hrsz. in.
2 frt 7601. hrsz. ingatlanra 3 frt, 7614. hrsz. in.
4 frt., 7656. hrsz. ingatlanra 8 frt, összesen 762
frtban ezennel megállapított kikiáltási árban az
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt
ingatlanok az 1898 évi szeptember l-ső napjának d.
e. 9 órakor Csik-Csatószeg község házánál megtartandó nyilvános árverésen birtoktestenkint a
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartozuak az ingatlanok becsárának birtoktestenkint 10%-át vagyis
összesen 76 frt 20 krt készpénzben, vagy az 1881
évi 60-tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi november l én 3333. sz. alatt kelt
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteni az agy az 1881. évi 60 tcz. 170-§-sa értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
A kir. járásbíróság tlkv. hivatala.
Csik-Szentmárton, 1897. decz. 8-án.

Gagyi Dénes,
kir. albiró.

mÜZFECSKENDÖKET
X városi, községi, gazdasági és
gyári t ű z o l t ó s á g n a k .

harangokat és harangállyányokat
templomok, iskolák stb. részére.

Btlzmentesen működő pöczegödörtisztítókészülékeket, utczai öntöző-kocsikat
sárkaparókat
R é s z i t é s ajá,za.l a

B u d a p e s t i Szivattyú- és
Részvény-Társaság

(ezelőtt

Gépgyár

W A L S E R FERENCZ)

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve.
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MÁTRAI

IGNÁCZ

órás, látszerész és ékszerész üzlete
€ H Í k-S z r r e d a ,

C N Ü t ö r t ö k-u l e z á b a n .

Ajánlja a ro. t. közönségnek dúsan felszerelt raktárát

mindennemű ékszerekben, órákban

és a legkitűnőbb

látszerekben, optikai tárgyakban

a. m. mindenféle erősségű és színű s z e m ü v e g e k hölgyek és arak részére, színes és színtelen
üvegü o r r c s i p t e t ő k ( c z v i k k e r e k ) , színházi l á t c s ö v e k és mindenféle t á v c s ö v e k b e n .
Páll Venczel,
J a v i t á s o k a t , ü v e g b e t é t e k e t , egyáltan minden e szakmában vágó munkákat g y o r kir. aljbiró
s a n , p o n t o s a n és o l c s ó n teljesít.
Nagy raktáram fali és i n g a ó r á k b a n remélnem engedik, hogy a m. t. közönség
Sz. 3058/1897. tlkvi.
minden iránya ízlésének megfelelhetek.
Különösen ajánlom, a fentnevezett 8 napig, 14 napig és 1 hónapig járó ingaóráimat
w gyári árakon.
Nagy raktárt tartok továbbá mindenféle arany- és e».üstlánczokban, ékszerekben a legA csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint O
tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Tekse Lajosné - ujabb fazonban, gyári árak mellett.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek.
most férj. Bálint Károlyné és kisk. Tekse Lajos
végrehajtatónak ilj. Tekse Antal végrehajtást szenTömeges megrendelésért esd kiváló tisztelettel
vedő elleni 117 frt 32 kr és 570 frt tőkeköveteM Á T R A I IGNÁCZ,
lés és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeórás, látszerész és ékszerész üzlete
redai kir. törvönyszék (a csikszentmártoni kir.
2—6
Csik-Szeredában.
járásbíróság) területén lévő Csik-Szentgyörgy községben és határán fekvő a csikszentgyörgyi I. rész

Árverési hirdetményi kivonat.

N'jc iiMlull C*!k Szeredáhan, a ',ii.sHiijdnnos és kiadó Gyfirevislrab "Mírl.on könyvnyomdájában 1898.

