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(e.)  Megrázkódik egész lelkünk, mikor ezt a végtelenül gyászos hirt leírjuk. 
Gyilkos kezek ölték meg a magyarok királynéját, nemzetünknek egyetlen védangyalát ezen a sivár világon. 
Nem magyar földön,  nem magyar kéz ontotta a drága vért. Ha lehet valami vigasztalás a nemzet eme végtelen gyá-

szában, egyedül csak az lehet, hogy az a becstelen idegen, ki vadálati elhatározását végrehajtotta, nem a magyar földet  vá-
lasztotta ocsmány tettének helyéül. 

Rettenetesen ijesztő gyávaság kellett alioz, hogy egy férfi  megöljön egy gyenge nőt, megölje egy egész nemzet 
anyját, ki soha teljes világ életében nem ártott sem egyeseknek, sem népeknek, sőt még a politikai czélokkal dicsekvő gyil-
kos kotteziáknak sem, melylyel távolról is okot adhatott volna azon bűnös czélu gyilkosok elhatározására. Mégis meg ölte őt 
egy vad fanatikus  kéz, mely az ők czéljainak hatalmas ellenségei közül az erősek ellen tőrét felemelni  nem merte. 

Átkozott legyen az a kéz és átkozottak annak szövetségesei örökre a magyar nemzet történetében! 
A megrendítő gyász zokogásra késztet minden nemzetet, minden érző embert. 
Magyarok hatalmas jó Istene, hogyan engedted meg ezt megérni nemzetünknek, hogy a kit ugy szerettünk, a kit 

imádtunk, ily végzetes sors érje! . . 
Kárpátoktól Adriáig sötét gyász borul a világra. A gyászfátyol  alatt egy nemzet zokog. A magyar nemzet fáj-

dalma, a magyar haza keserve síró könnyekkel áztatja azt a gyászfátyolt. 
Annak a gyilkos tőrnek a szúrása, mely kioltotta a mi nagy asszonyunk szent életét, nemzetünk szivéig hatolt 

s égető vércseppektől remeg minden igaz magyar dobogó szive. . Imádkozzunk! 
Boruljuuk le a koporsó mellé s könyörögjünk a magyarok hatalmas Istenéhez, adjon nemzetünknek kegyelmet, 

hogy ezt a végtelen csapást elviselni képesek lehessüuk! 
Imádkozzunk! és kérjük a mi jó Istenünket, hogy a mi drága jó királynénknak adjon nyugalmat a sirban, mely 

mellett a mi nemzetünk örök szeretete fog  virasztani! 

A királynét meggyilkolták. 
C s i k-S z e r e d a, szept. 11-én. 

Ez a végtelenül lesújtó és minden igaz ma-
gyar szivét mélyen megrendítő, rémes hír ter-
jedt el vasárnap délelőtt a reggeli órákban villám 
gyorsan városunkban és a közeli vidéken. A bor-
zasztó hirt egy rövidke magán távirat hozta, épen 
azért igen sokan nem akartak hitelt adni annak, 
mert lehetetlennek tartották, hogy a mi jóságos, 
szelíd lelkű királynénknak, országunk védő an-
gyalának drága életét orgyilkos kéz oltotta ki, 
nem akarták elhinni azon rettenetes galádságot 
és nyomorult gyávaságot, hogy egy angyal sze-
lidségü nó ellen, ki egész életében csak jót cse-
lekedett, ki sem gondolattal, sem tettel soha sen-
kinek sem ártott, kinek egész életczélja a nyo-
morúság enyhítésében, a könnyek letörlésében 
állott, ilyen ocsmány merényletet lehessen el-
követni. 

A később érkező táviratok mind a rettene-
tes esemény megtörténte mellett szólottak s már 
a délutáni órákban kitűzték a középületekre a 
gyász lobogókat, az emberek szivét pedig a leg-
nagyobb szomorúság és a legőszintébb és legiga-
zabb részvétnek fájdalmas  érzelmei szállották meg 
drága királynénk gyászos halála és a mi jó, öreg 
királyunkat ért megrendítő csapás felett. * * 

* 

A megrendítő esemény részleteiről a követ-
kezőkben számolunk be: 

A király és a királyné 1893. óta már töb-
ször volt Teritetben a genfi  tó keleti partján. A 
felséges  asszony az idén Territet mellett a de 
Caux hegyen lévő szállót választotta ki tartóz-
kodási helyéül. A Mont de Caux két hegyi patak 
között emelkedik 1100 méter magasságban. A 
hegy tetején egy fogadó  van. A királyné ki H o-
h e n e m b s grófnő  névalatt oda érkezett, kísére-
tével együtt az első emietet foglalta  el s mint 
egy négy öt hetet akart itt eltölteni. 

A királynő Genfet  és környékét meg akar-
ván tekinteni a mult héten pénteken délben 
Genfbe  érkezett, hol a Beaurivage szállóba szál-
lott meg, később több gyalog sétát tett a park-
ban s meglátogatta Rotschild Adolf  báró villáját is. 

A királyné ki a hajon való utazást mindig 
szerette, szombaton a genfi  tón akart de Caux-
ban lévő szállására visszatérni, két óra felé  kel-
lett volna a gőzösnek indulnia. 

Ő felsége  igen jó kedvű volt és egészen 
jól érezte magát midőn fél  két órakór a hajóhoz 
indult. 

A királyné nyugodtan ment a Q u a i d e 
M o n t-B 1 a n k o n a kikötő felé,  a mikor hirte-
len egy ember bukkant fel  előtte. A tó partján 
álló hajóról jött egészen a királynéhoz s hirte-
len kéz mozdulattal a királynét szivén szúrta. 

0 felsége  össze rogyott, azután ismét fel-

állott s még képes volt nyolczvan vagy száz lé-
pést tenni a hajóig, melyre kíséretével együtt fel 
is szállott. A királyné állapota a hajón rosszabbra 
fordult  és 0 felsége  elveszítette eszméletet. 

A már útban levő hajót K o u x kapitány 
megforditatta  s visszatért n kikötő helyre. Gobel 
kormányos ez alatt egy bársonynyal ki párnázott 
ülésből és egy pár evezőből honiágyat készíttetett. 
A királynét erre fektették,  a kapitány és néhány 
matroz visszavitték a Beaurivage fogadóba,  a 
hol Golay és Mayer orvosok és egy lelkész 
azonnal segélyére siettek. Teisset, a clennant fei  -
randi kereskedelmi és iparkamara tagja, karjain 
vitte fel  Ő Felséget az első emeleten „lévő lak-
osztályába. Golay dr. a kinek Teisset, O Felsége 
udvar hölgye és egy betegápolónő segédkeztek 
lehúzta ü Felsége czipőit és gyorsan fül  vágta a 
ruháit, a mesterséges lélegzést alkalmazta, kölni 
vízzel és boreczettel dörzsölte a királynét. De 
minden hasztalan volt, délután 3 órátájbau O 
Felsége kiszenvedett. A halál konstatálása után 
a jelen voltak valamennyien térdre borultak és 
imádkoztak. 

A király 0 Felségének engedelmével szept 
hó 11-én megejtettek az autopsziát. Ez a követ-
kező eredményre vezetett. 

A gyilkos szerszáma nyolcz és fél  czenti-
méter mélységre hatolt be a királyné testébe és 
a szivét teljesen keresztül szúrta, ugy, hogy a 
szerszám hegye a sziv másik oldalán kijött. 

Hogy a gyilkos szerszáma mi volt. azt még 
eddig bizonyosan nem tudják. Az, amelyeta tett 
színhelyén találtak, nem felel  meg a seb széles-
ségének. A seb rendkívül szűk, keresztmetszete 
csak 4 milliméter. 

A királyné azon ágyon nyugszik, a melyen 
meghalt. A halottas szobát gyász kápolnává ala-
kították át. Senkinek sem szabad oda belépnie, 
kivéve a felséges  asszony kíséretét. 

A kantoni kormány nevében Richárd és Di-
dier Claparéde követ kíséretében látogatást tet-
tek az osztrák magyar konzulátusnál és a Beau-
rivage fogadóban,  a hol Berzeviezy vezér őrnagy 
udvari marsall fogadta  őket. Richárd kifejezte 
mély fájdalmát  mely a kormányt és az egész la-
kosságot eltölti. A kormány koszorút küldött, a 
melynek szalagjai Ausztria és Genf  szineit viselik. 
A szalagokon e felirat  olvasható: 

F á j d a l o m m a l t e l j e s t i s z t e l e t t e l 
és rokonszenvvel — Genf  népe. 

A főkapunál  két oldalt diszőrség áll. 
A Beaurivuge környékén a forgalom  telje-

sen szünetel. A fogadó  előcsarnokában könyvet 
tettek ki, melybe már is sok előkelő személyiség 
bejegyezte a nevét. 

Az eddigi előzetes intézkedések szerint e 
hó 14-én valószínűleg Lajos Viktor fóher-
czeg vezetése alatt egy küldöttség megy a király-
néért külön vonaton Genfbe.  A holttest 15-én 

érkeznék Bécsbe és llj-dikáig közszemlére lesz 
kitéve, s a temetés 17-én lesz. 

A rémes orgyilkosság ország szerte a leg-
nagyobb szomorúságot keltette, a főváros,  a na-
gyobb vidéki városok épületein gyász lobogók 
hirdetik azon óriási veszteséget, mely hazánkat a 
királyné gyászos elhalálozásával érte. 

A törvényhozás mindkét háza a legimpo-
zánabb alakban adott kifejezést  mély fájdalmá-
nak és részvétének. A képviselő házban Szi lágyi 
Dezső elnök, a főrendiházban  D a r a v á r y Ala-
jos alelnök emlekezett meg az országunkat ért 
rettentő csapásról.. A képviselőház elhatározta, 
hogy a ház mély fájdalmát,  hoiloló részvétét fe-
jezze ki ő felségének,  a királynak, hogy a meg-
boldogult királyné emléke törvénybe iktattassék. 
hogy üléseit a temetés utáni harmadik napig fel-
függeszti  ; és hogy a ház tagjai 30 napig gyászt 
viselnek. 

A közigazg tási bizottság e hó 12-iki ülésén mély 
megilletődéssel és a fájdalom  hangján emékezett meg 
Mikó Bálint főispán  ur azon megmérlietlen veszte-
ségről, melyet Magyarország s annak dicső uralko-
dója nemes szivii királynénk drága életéuek or-
gyilkos kéz általi kioltásával szenvedett s indítvá-
nyozta, hogy a bizottság a maga és a váraiegye kö-
zönsége nevében fejezze  ki a belügyminiszter utján 
igaz részvétét a trón zsámolya előtt. A mély meg-
illetődéssel fogadott  indítvány folytáu  az arra felkért 
elnöklő főispán  következő részvétláviratot intézett a 
bolügyiniuiszter utján Ö Felségéhez. Erzsébet ki-
rályné Ő császári és apostoli kir. felségének  rut 
orgyilkosság következtébeu történt megdöbbentő el-
halálozását bizottságunk ugy a maga, miut csikvár-
megye közönsége nevébeu a legmélyebb megillető-
déssel szomorúan vette tudomásul B midőn a gálád 
tett felett  érzett undorának és leguagyobb megveté-
sének kifejezést  ad, a Diegreuditó esemény hatása 
alatt kéri Nagyinéltóságodat, hogy igaz és hódoló 
részvélét Ö császári és apostoli királyi felsége,  leg-
kegyelmesebb urunk előtt tolmácsolni méltóztassék. 

* * 
* 

Az ocsmány gyilkos, ki a gálád tettet elkö-
vette Luccheni Luigi pármai illetőségű 1875-ben 
született olasz anarchista. A vallatásnál azt 
mondta, hogy azzal a szándékkal jött Genfbe, 
hogy itt valamely magas állású személyt meg-
gvilkoljon. Először az orleánsi herczegre gondolt, 
tervét ne in vihette keresztül. Később véletlenül 
hullotta, hog\ Erzsébet királyné át fog  utazni Gen-
fen  s igy üt választotta ki áldozatul. 

. Kihallgatása alkalmával a vért is felhábo-
rító ezinizraust tanúsított s kijelentette, hogy már 
13 éves kora óta anarchista, s azt mondta, ha 
miuden anarchista ugy megtenné kötelességét, 
mint ő, akkor a polgári társadalom hamar elpusz-
tulna. 
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A megyei kSzlgazgaUtai bliottaág 
Blésértfl. 
Csik-Szereda, szept. 19. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága ma tar-
totta meg M i k 6 Bálint főispán  nr elnöklete alatt 
bavi rendes Qlését, melyen a tagok elégséges szám-
ban vettek részt. A gyűlés nyomott hangulatban 
olyt le és mély megilletődést és megdöbbenést 
keltett a hivatalosan kapott s főispán  ur által a 
gyűlésnek bejelentetett távirat, mely ö felsége  Er-
zsébet királynénak Qenfben  e hő 10-én a rajta egy 
anarchista által ejtett lőrszurás következtében tör-
sént gyászos elhunytát tudatta. 

Az elnöki bejelentés mély fájdalommal  vétetett 
tudomásul s felkéretett  elnök a bizottság és a me-
gyeközönsége részvétének távirat utján való kife-
jezésére. 

Ez ntán az egyes szakelőadók olvasták fel 
havi jelentéseiket, melyek tudomásul vétettek. 

A folyó  ügyek közül felemlítjük  a követ-
kezőket : 

Az állam építészeti hivatal 1897. és 1898. 
évi dologi kiadásait a megyei ut alapterhére 2086 
frtban  megállapító kereskedelmi miniszteri rendelet 
tudomásul vétetett. 

Szereda városban anyakönyvvezetővé pótdija-
zás mellett Tamás Béla tanácsos és helyettes anya 
könyvvezetővé Székely Károly tanító kinevezése 
a belügyminiszternél javaslatba hozatott. 

Nen különben Gyimes középlok község kérése 
folytán  az anyakönyvvezetői székhelynek Gyimes-
Felsőlokról oda leendő áthelyezése szintén nevezett 
miniszternél javaslatba hozatott. 

Taploczai Holló Józsefnek  engedélynélkttl tüz, 
veszélyesen felépített  csűrének lebontását, vagy a 
kellő távolságra leendő áthelyezését elrendelő két 
egybehangzó határozas elleni fellebbezése  vissza 
utasíttatott. 

Nem különben elutasittatott szeredai Szopos 
Balázs a háza előtti tér bekerilhetése kérdésében 
hozott két elsőfokú  határozat elleni felfolyamo-
dásával. 

Karczfalvi  Lukács Józsefnek  a Kovács János-
tól megvásárolt erdő és legelő illetmény értékesí-
tése ügyében hozott birtokossági határozat elleni 
felszólamlása  figyelembe  vétetett s a birtokosság 
határozata semmisnek mondatott ki. 

Gyergyó-Holló és Gyimesbükk községek kép-
viselőtestületeinek az állami elemi népiskolák fel-
építése ügyében hozott határozatai vallás- és köz-
oktatási miniszter úrhoz fölterjeszteni  határoztattak. 

A madarasi, taploczai, sztsimoni, sztkirályi) 
kozmási, rákosi, kászonimpéri, ditrói, jakabfalvi, 
alfalvi,  kilyénfalvi,  csomafalvi,  sztimrei, sztdomo-
kosi, lázárfalvi,  szUamási, jenőfalvi,  karczfalvi 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

gy.-ujfalvi,  sztszentléleki, csik-sztmiklósi, zsögödi, 
csicsói, szárhegyi, tekerőpataki tanítók részére kért 
6-öd éves kórpótlékok kiutalását megtagadó minisz 
teri leiratok tudomásul vétettek ngyan, de mielőtt 
azok az érdekeltekkel közöltetnének, vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter ur feliratilag  megkéretni 
határoztatott, bogy a jövendőbeli zavarok meg-
előzése végett intézkedéseit oly értelemben mél-
tóztassék módositáni, hogy a kórpótlékok hordozá-
sára minden esetben az iskola fenntartók  sne a 
polgári községek köteleztessenek. 

A szereda — tölgyesi és gyergyószentmiklós 
parajdi közutakon építendő Olt- és Maros hidak-
hoz szükséges területek barátságos uton való meg-
zerzéséről a megye alispánja által az érdekeltekkel 
felvett  jegyzőkönyv elfogadtatott  s a továbbiak el 
intézésével jelentést tevő alispán megbízatott. 

Elintéztetett ezeken kivül a kir. pénzügy-
igazgató által előterjesztett 22 drb adó- és bad-
mentességi dijak beírását, törlését kérő folyamad-
vány; továbbá 3 tanító elleni fegyelmi  ügy és több 
útadó elleni felszólamlás,  mire a gyűlés déli 12 
órakor véget ért. — 

A népfajok  harcza. 
A napkelet felől  jövő békeszózat átjárja min-

den ember elméjét, szivét, ki a népek boldogságá-
ról csak néha néha is gondolkozik. A minden oro-
szok czárja nagyon jól ismeri a nemzetek és népek 
legnagyobb terhét s boldogtalanságuk legfőbb  okát. 
Tudja, hogy a katonai hatalom, a nemzeteknek 
állig fegyverben  való léte a közjólét fejlődését  gá-
tolja ; megbénítja a gazdasági haladást, a nemzeti 
kulturát s az államokat, mint az Uniót, mértékte-
len vágyra, jogtalan harczra ingerli. A militárizmus 
Molochja elnyeli a nemzetek vagyonát; mert millió-
kat vesztegetnek hadi fölszerelésekre,  a melyeket 
a tudomány fejlődése  minduntalan értéktelenekké 
tesz. Ujabb milliókat áldoznak aztán újra, miket a 
Moloch gyomra kielégíthetetlen étvágyával mind-
annyiszor elnyel. E miatt népek csak tengődnek ; 
egyik válságból a masikba esnek ; az államok épü-
lete recseg-ropog s összedőléssel fenyeget. 

Igaz, hogy az emberiségnek verseny és hat cz 
a rendeltetése. Nyugalomban nem élhet, elposvá-
nyosodnék, mint a mocsár s fertőző  anyagokat 
teremne, mint az iszap. 

Az emberiség élete folytonosan  mozgó, ro-
hanó folyó,  melynek hullámai, cseppjei szünet nél-
kül egymással versenyezve száguldanak, hogy fer-
tötlen tisztaságukat megőrizhessék. 

A népek versenye azonban kétféle  harczot 
örökített meg: egy nemtelent és egy nemeset. 
Nemtelen a külterjes politika harcza, mely más 
vagyonára, jogára áhítozik; más népnek holttete-
meire hág, hogy ő maga felebb  emelkedhessék; 
más vagyonát rabolja el, bogy a saját gazdaságát 
emelje. 

Nemes barez a kultnra harcza, mely az em-
beri tökéletesbűlés, az anyagi és szellemi előbala-

dás érdekében foly.  Ez a barcz is uj meg nj te-
rületeket hódit, uj meg uj kincseket gyűjt; de 
ezeket nem kell másoktól elrabolni, hanem — ngy 
szólva — semmiből megteremti s közkincsévé teszi 
az egész emberiségnek. 

A kulturharcznál mindig nemzetünkre gondo-
lunk, melynek a Kárpátok koszorúja között oly 
szép és magasztos feladata  van, a melyet a leg-
sikeresebben szolgálhatna, ha a háború Damokles 
kardja nem függne  a feje  fölött. 

Mig e kard fog  dönteni a népek sorsa fölött, 
addig e nemzet lelánczolt Prometheusz lesz, kinek 
lelkében ég az isteni szikra, de a gonosz szellemek 
átka alatt nyög. 

Egységes nemzetet, fölbonthatatlan  államot a 
Kárpátok országában csakis a kultura fegyvereivel 
lehetne biztosítani. 

A magyar kulturának ugyanis nemcsak az 
általános emberi tökélesbülés lehet a czélja, hanem 
ennél még nehezebb, még nagyobb hivatása is van, 
t. i. létre hozni a nemzeti egységet. 

Szellemi harcz nélkül ezt elérni ngyan 
nem lehet; de az a harcz nem rabló hadjárat, ha-
nem egy ország összes lakosságának boldogságá-
ért folyó  munkálkodás lenne. 

Ha ütne is sebeket, de még nagyobbakat be-
gyógyítana. Begyógyítaná azt a sajgó sebet, melyet 
a nemzetiségi fajok  széthúzása üt a nemzet testén. 
Megalapítaná újra azt az országot, inely egyenlő 
jogot és szabadságot biztosit mindenkinek. 

Egyvégtében összeforrt  országot csak ngy le-
het létesíteni, ba a magyar kultnra szellemei kap-
csolatot teremthet a haza összes lakói közt. Ez a 
mi hazánk hagyományos hivatása, ez jövendő czélja 
s ennek bajnalodása tűnik szemünkbe a czár bé-
keszózatára. 

Ha minden anyagi és szellemi erőnket erre 
a nemes harczra fordíthatjuk,  akkor a magyar kul-
turát a müveit világ szellemi munkájában verseny-
képessé, abban a vonzó erőben pedig, bogy itthon 
minden embert magához ragadjon, győztessé tehetjük. 

A magyar nemzetre ez nem lesz lehetetlen-
ség. A müveit nemzeteket e czélért túlszárnyalni 
nem kell, csak lépést kell velők tartani. A magyar 
állam felsőbbsége  benn a hazában felsőbbséggel  ru-
házza tel a magyar nyelvet. Az alattvalói összeköt-
tetésnél fogva,  a nemzeti nyelv gyakorlati haszonnal 
jár a más nemzetiségekre s ez már magában is 
érdekesebbé, szükségesebbé teszi a magyar kultu-
rát minden más idegen nemzet kultúrájánál. Hogy 
azonban vonzó hatása teljes és hogy a nemzeti 
egység előmozdítója legyen, arra nézve két tulaj-
donságának kell lennie: tartalmassággal és önálló-
sággal kell bírnia. Föl kell ölelnie a tudás és gon-
dolás, az emberi érzelem egész világát Forrása 
pedig a nemzeti eredetiség, a történelein, az ősi 
erény legyen. Ne csak átültesse a művelődés vív-
mányait, hanem a belé ültetett eszméket, vívmá-
nyokat, mint a jó talaj a csemetét, rnházza fel 
a maga sajátságaival. 

Az emberi világban épen ugy meg van az ön-
fenntartása  ösztöne, mint a természetben. Maga 
az egyén is érvényesülni, akár annál nagyobb erő-
vel nyilatkozik meg ez a nép és nemzetiségi fajok 
nál. Ebből fejlődik  ki a kultura nemes harcza, 
mely versenyre szólít egyest ós népfajt,  a melyben 

A drágakövek. 
(Folytatás.) 

A gyémánt után legértékesebb és legbecsesebb 
drága kő a k o r u n d . A piros szinüt rubinnak, a 
kéket zafírnak  nevezik. 

A korund anyagát mint már fentebb  emiitet-
tük, jegeczedett tim fold  képezi s ezen kivül mint 
festő  anyagot krómot és vasat tartalmaz. 

A vörös szinü rubint, ha melegítik zölddé lesz, 
ha kihűl, piros szinét ismét visszanyeri. A színár-
nyalatok szerint más-más neve van; ha színe a vö-
rösből sárgába hajlik o r i e n t á l i s j á c z i n t n a k , 
ba ibolya szinübe hajlik, o r i e n t á l i s a m e t i s z t -
n e k nevezik. 

A rubinnak az értéke az utóbbi időben folyton 
nagyobbodik, egy szépen képződött 10 karatos kő 
értéke 70—80 ezer forint.  Még sokkal értékesebbek 
a sötét szinü hibátlan kövek. 

Ebbe a családba tartozik a z a f  i r is, mely-
nek szine a legvilágosabbtól a legsötétebb kékig 
igen sokféle  lehet. Legszebbek a sötét búzavirág 
színűek. 

A szépségre és értékre nézve, ha ezekkel nem 
is versenyezik, de nem sokkal áll alább a n e m e s 
b e r i 11 vagy más néven s m a r a g d . Aluminiumon 
kivül berilliumot és szilicziumot is tartalmaz, szinét 
szintén a króm adja meg. Az egészen világos szinü 
neve rendesen b e r i 11, a sötétebbé á k v á m a r i n . 

Már a régiek kedvelték mint drága követ, ér-
tékre nésve mindjárt a gyémánt mellé sorolták. Az 
egyiptomiak múmiáikat ékesítették fel  vele. A közép-
korban szintén nagy becsben tartották s mint más 
drágakövekhez, ugy a s m a r a g d h o z is igen sok 
babonaságot fűztek.  Használták a ssem gyógyítására 
és a látás megjavítására, mert zöld ssinével kelle-

mesen hat. Ugy tekintették, mint a reménység kö-
vét, különösen a szerelmesek sokat jósolgattak belőle. 

Ha a kiválasztott kedves a hűségnek nem volt, 
épen a legkiválóbb mintaképe, a smaragd szine 
olyanná változott, mint a hervadó leveleké, ha ellen-
ben a jegyes kitartott választottja mellett, akkor a 
rügyból fesló  levelek élénk zöld színében ragyogott. 
A smaragd értéke karátouként 20 frttól  250 frtig 
váltakozhatik. A legnagyobb ez ideig a musoi sma-
ragd kristály a devonshirei herczeg tulajdona, mint-
egy fél  font  sulyu, a szine haragos zöld. A legszebb 
megmunkált smaragd az orosz császári kincstárban 
van, súlya 30 karát. 

A világosabb szinü, némelykor rózsaszínű, ké-
kesbe játszó az á k v a m a r i n, ez is igen ked-
velt drágakő, de már nem annyira értékes, mert 
szép és hibátlan állapotban gyakrabban találják, mint 
az előbbit. Karátja 2—6 frt. 

A legszebb ákvamarin a volt brazíliai császár 
Don-Pedró tulajdonát képezte, alakra és nagyságra 
nézve akkora volt, mint egy borjú feje,  súlya 18 
font  volt, átlátszó és teljesen hibátlan. 

A drágakövek között kiváló helyet foglal  el az 
o p á l . Nem az erős fényverés,  mint a gyémáutnál, 
nem az élénk és feltűnő  színek, mint a rubin és 
zafírnál,  hanem azon játék a fény  veréssel és drágakő 
színével, mely csak az opálnál mutatkozik, teszi ezt 
az ásványok között nemessé és a drágakövek kö-
zött is magas rangúvá, pedig keménysége még ak-
kora sincs, mint a kvarczé. A szivárvány színei 
egyesülnek benne, nem lekötve egy helyen, hanem 
játszi tüneményként majd itt, majd ott mutatkozva, 
a szerint a mint a világosság éri. Kétes szinü alap 
anyagában tündöklik a smaragdnak zöld, az arany-
nak sárga, a lánguak veres, a rubinnak piros és a 
zafírnak  kék Bzine vagy hosszura felnyúló  lángok-
ban, vagy réteges szalagokban vagy olykor kisebb-

| nagyobb pettyekben. Nem szorul köszörülésre, elég 

ha egyszerűen domború felületet  adnak neki. Né-
melyek az opált Európa legbecsesebb drága kövének 
tartják. 

N e m e s o p á l a színjátszó, még pedig men-
től szebben játsza, annál becsesebb. F é l o p á l az, 
mely csak két szint játszik. Az alap anyag szerint 
lehet t e j o p á 1 és üvegopál. A tejopálnak egyik 
félesége  a h i d r ó f á n  vagy a mint a régiek ne-
vezték az o k u 1 u s. Ez ha száraz nem játszik szint 
és a fénye  is csekélyebb, de ha vizbe teszszük szín-
játszó lesz mindaddig, mig a vízben van, azonban 
ha megszárad, megvakul. 

Az o p á l kovasav folyadékból  képződik. A ko-
vasavat tartalmazó víz a mélységből tódul a felület 
felé  a repedéseken és likacsokon keresztül és a na-
gyobb ürességekbe szivárogván, belőle a vii elpá-
rolog s igy kocsonyás anyaggá lesz, melyből foko-
zatos keményedés után képződik az opál. 

A színjátszó vagy nemes opál akkor képződik, 
ha az iir egészen megtelt opál anyaggal. 

A béosi kiállításon legbecsesebb opál ék-
szer azon két opál kameó volt, melyek egyike a 
király, a másik a királynő mellszobrát ábrázolta. 
A királyné kámeoja, mint karpereoz volt kiállítva 
s fehér  szinü opállal. rubinnal és smaragddal körül 
rakva, ugy, hogy egészen nemzeti szinü volt Értéke 
26 ezer forint. 

Alaki képződésben szép és érdekes színekben 
egész sorozattal lep meg a k v a r c z c s a l á d , 
melynek szép és kiváló példányai alsóbb rendű drága-
kövek gyanánt tekintetnek. 

A kvarczcsaládnak ibolya szinti átlátszó tagjai 
az a m e t h y s z t e k . Ezen ásványokat a régiek 
igen nagy becsben tartották, mert azt hitték róla-
hogy azokat, kik hordozzák, megvédi a részegség-
től. Az igazi szerelem és a sirig való hűség jelké-
pének is tekintették, épen azért igen sokan hordoz-
ták, azonban az utóbbi időkben kiment a divatból. 

(Vége.) 
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győzelmet arathatunk, a nélkül, hogy valakit leti-
pornánk. A kultnra harczában tnlajdonképen győző 
és legyőzött nincs; itt az eszméé a diadal. 

A bé^e munkájában, a kultnra harczában, a 
magyar nemzeti egység létesítésében hatalmas tá-
maszpont gyanánt kínálkozik az alföldi  magyarság 
nyugaton és a székely magyarság keleten. A sokat 
hangoztatott magyar nemzeti politikának csak ugy 
lesz értelme és valódi tartalm», ba e két nemzet-
alkotó tényezőt kifejlesztik,  megerősítik; ha köz-
gazdaságát és művelődését emelik. E két magyar-
ságból kell a bódító sereget megalakítani, a nem-
zeti á'lam eszméjének a diadalát ezek vívják ki. 
A székelység erejének kifejlesztése,  a jövőre való 
előkészítése, közgazdaságának és művelődésének 
előmozdítása azonban nagyon lassn tempóban halad 
olyannyira, hogy hosszú idő van még hátra, hogy 
a székelység az őt megillető szereppel léphessen 
fel  a magyar nemzeti kultnra harczában. Az idő 
mindenben drága, de legdrágább a népek verse-
nyében; azért nekünk sietnünk kellene s a kínál-
kozó időt jobban fel  kellene használnunk a gyor-
sabb baladás kedvéért. —s. 

Színház. 
Csik-Szereda, szept. 13. 

Monory Sándor színtársulata még mindég vá-
rosunkban időzik s a mnlt héten a következő da-
rabokat hozta színre: 

Kedden, szeptember bó 6-án „A talmi ber-
czegnőt" melynek szövegét K ö v e s s i é s M a k -
k a i irták, zenéjét pedig K o n t i József  szerezte. 
A czimszerepben Monory Sándorné (Ivonne) nyúj-
tott élvezetet csattanós dalaival a közönségnek s 
a többi szereplök is megelégedésre működtek közre. 

Szeredán szeptember hó 7-én Docourette Pi-
erre „Két Tacskó" czimü látványos és érdekfe-
szítő színmüvét hozták színre természetesen az it-
teni színpadhoz és személyzethez alkalmazva, mi 
által a darabnak épen a leghathatósabb részei ki-
maradtak s igv igen természetesen az egyébiránt 
jól szervezett darab itt nálunk nem ért el olyan 
sikert, mint a minőt nagy színpadokon elérni szokott. 
Á g o t á i Ferenez a La Limacze szerepében szép-
tehetségét egészen uj oldalról s igen előnyösen 
mutatta be. Igazán nem győzünk eleget csodál-
kozni Ágotái ur sokoldalúságán s őszintén bevall-
juk, hogy ő a társulat legesleg hasznavehetőbb 
tagja. Monoiy Ida (Helén) és 6 - Csanádi Mari 
(Carmen) nehéz szerepeikben szintén mindent el-
követtek a siker érdekében. Igen ügyesen emelték 
érvényre szerepeiket, Kőrössi Valér (Faufan)  és 
Koronkai Ilona (Glaudinet) valamint Palotai (D' Al-
bozie) Sárközi (Kerlor) és Galló (Brisquet.) urak is. 

Csütörtökön, szeptember 8-án „Tüzérek gya-
korlaton" czimü franczia  bohózat adatott. Igazán 
képtelen silány história, mely a szereplők jó igye-
kezete daczára is alig tett valami hatást. 

A vasárnap délutánra kitűzött előadás rész-
vétlenség miatt nem sikerfiit,  este pedig ismét egy 
bohózatot .A knkta kisasszonyt" hozták színre. 

Hétfőn  ismét egy bohózattal: Feri kisasszony-
nyal" fogadták  a kevés számn közönséget. Az elő-
adás meglehetős vontatott volt, a mit egyfelől  a 
darab silányságának, más felől  a színészek kedvet-
lenségének tnlajdonitnnk. A közönség is lehangolt 
volt s ez nem is csoda, mert igazán ráunhatott a 
temérdek bohózatra. 

Előkészületre vannak kitűzve; „A paraszt 
becsület" Mascagni világhírű operája, „Barátság-
ból angol vígjáték, melyben Monory nr mutatja be 
magát, továbbá „Dreyfu*s  kapitány". Felhívjuk 
rájok a közönség figyelmét  s tisztelettel kérjük, 
hogy e valószínűleg utolsó előadásokat részesítse 
sziveB pártfogásába. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— ' E s k ü v ő . Díszes esküvő volt f.  bó 5-én 

Gyergyó-Szentmiklóson a délelőtti órákban. Bara-
nyai Gyula m. kir. pénzügy igazgatósági számvizs-
gáló vezette oltárhoz Szász Etelka kisasszonyt, 
Szász Ignácz kir. járásbiró szép leányát. A fiatal 
házaspárt hosszú kocsi sor kisérte előbb az anya-
könyvvezetőhöz a község házához, hol Csergő 
Gyula anyakönyvvezető diszmagyarban fogadta  a 
nász kiséretet s rövid, előkelő szertartással vé-
gezte a polgári esketést. Azután róm. kath. templ-
omba vonult a kiséret, hol Ferenczi Károly espe-
res szép beszéd kíséretébe adta össze az ifjú  párt. 
Esküvő után az őrömszülők házához tért a nász-
nép, hol gazdag villás reggeli és czigány zene 
mellett vig pohárköszöntők közt végződött az 
ünnepély, mely után az ifjú  pár Székely-Udvar-
helyre utazott, fogadják  ez uton is legjobb kivá-
natunkat 1 

Eljegyzés. E hó 2-án jegyezte el csik-
szépvizi Zakariás J . Antal, Zakariás Izsák megyei 
virilis, csikszépvizi, rákosi és csicsói nagy birtokos-
nak fla  csik-szépvizi néhai Koncz József  volt cs. 
4a kir. tiéimfoffniik  kedves leányát, Koncz Eliz 
kisasszonyt. 

— Mária ünnepe Csik-Somlyón. A pün-
kösti nagy búcsúnak második kiadása zajlott le e 
hó IO-én, vagy is Mária névünnepén Csik-Somlyón. 
Már szombaton seregesen tódult a hivők serege 
Somlyóra leróni a kegyelet és ragaszkodás adóját 
a legszentebb csudatevő szűznek, Magyarország 
védasszonyának szobra előtt, ki a benne bízó és 
hozzá folyamodó  székelynépnek török-tatár hordák 
és fejedelmi  zsóldosok ellen vívott nehéz harczok-
ban számtalanszor nyújtott égi segedelmet. A pom-
pás őszi verőfényes  idő s azon hiedelem, hogy er-
dély fiatal  püspöke ígéretéhez képest ismét elláto-
gat a Mária napi búcsúra, mintegy 4—5 ezer em-
bert hozott össze a megyéből és szomszéd várme-
gyékből Somlyóra, kiknek jó nagy része a 
gyónás és szent áldozatban is részestilt. Püspök ur 
ő méltósága azonban, ki a legmélj '> tiszteletet 
és ragaszkodást vivta ki a csiki katholikus hivek 
részéről, s kit örömmel vártak és láttak volna ez-
úttal is, akadályozva lévén a bucsuo való részvé-
telben, ez úttal nem jelent meg hivei között, s ez 
lebangoltságot kelteit; de mint villámcsapás suj 
tott a nép közzé az a szűkszavú távirat, mely Er-
zsébet, szeretett királynéknak öngyilkos és isten-
telen kezek általi leszurását és halála hírét hozta. 
A legnagyobb rémület és megdöbbenéssel terjedt 
a hiob hir a népközött és igen sokaknak könnye-
ket csalt ki szeméből az irtozatos eset, mely a 
minden magyar ember által bálványozásig szeretett 
és imádott fölséges  asszonyt fosztotta  meg azon 
élettől, mely magyar népének javára és boldogu-
lására volt szentelve. A népes bucsun az isteni 
tiszteletet Murányi Kálmán felesik  kerületi főes-
peres végezte fényes  segédlettel, ki egyúttal a fö-
gymnáziumi ifjúság  acsendáló nagyseregét avatta 
fel  Mária társulat tagjaivá; az egyházi szónoklatot 
pedig az ő eiös és értelmes hangján, Kovács Mi-
hály csicsói plébános tartotta, mély benyomást 
keltve a hivek lelkületében gyönyörű prediká-
cziójával. 

— G y á s z i s t e n i t i s z t e l e t . Vasárnap f.  hó 
18-án d. e. 10 órakor Erzsébet királyné ő felsége 
temetése alkalmából az ev. ref.  toralomban gyáBzis-
teni tisztelet tartatik, a melyről a hatóságok és kö-
zönség ezutou értesíttetnek. 

— J u b i l e u m i e m l é k - é r m e k k io sz t á sa . 
A brassói m. kir. 24-ik honvéd ezred parancsnok-
sága hirdetményt bocsátott ki, hogy az Ó császári 
és apostoli királyi felsége  legmagasabb uralkodásá-
nak 50 éves emlékünnepe alkalmából alapított „Ju-
bileumi emlékérmek", melyek azoknak adományoz-
ta lak , kik az 1848 évi deczember hó 2-ától 1898 
évi deczember hó 2-áig a fegyveres  erő, vagy a 
csendőrség állományában ténylegeseu szolgáltak s 
törvényszabta tényleges szolgálati kötelezettségük-
nek eleget tettek, vagy szabadságoltatásuk alkalmá-
val annak utolsó évében állottak, illetve azok, kik 
közvetlenül a m. kir. honvédséghez lettek felavatva, 
vagy beosztva, s az őszi fegyver  gyakorlatok idejét 
leszámítva egy évnél hoszabban szolgáltak, a hely-
ben tartozkodó igényjogosultaknak folyó  évi deczem-
ber hó 2-án tartandó ünnepélyes isteni tisztelet után 
fognak  kiosztatni. Felhívja tehát azon igény jogo-
sultakat, kik az ünnepélyes isteni tiszteleten meg-
jelenni akarnak, ezen szándékukat Brassóban az ez-
red parancsnokságnak, Fogarason, Kézdivásárhelyen, 
Csíkszeredán pedig a honvéd zászlóalj paracsnokság-
nak igazolványi könyvük, vagy más reudelkezésre 
álló igazoló okmányok bemutatása mellett folyó  évi 
szeptember hó végéig bejelenteni. 

— A fa lus i  á l l a p o t o k . A gyakori szük-
terrnés a falukon  duhajkodni szerető fiatalság  ked-
vét nem vette el. A részegeskedés és a vele járó 
éjjeli duhajkodások és orditozások napi renden van-
nak s nemritka hogy rá kiabálnak a csendes át-
utazókra, különösen ha észre veszik, hogy a ko-
csin előkelőbb emberek ülnek. Számos példából 
egyet bemutatunk. Folyó hó 8-án este Madéfalva 
között az ugy nevezett „csengettyűnél" nagyszámú 
fiatalság  tépelődött, verekedett oly tömegben, hogy 
az átutazónak megkellett lovaival állani s viselni 
a hideg inget addig, mig az utszélén akkora tér tá-
madott, hogy ott féken  vezetett lovaival eloson-
hatott. Ez állítólag minden vasár és ünnep nap 
ismétlődik, méltó megbotránkozására a békésebb 
embereknek. Hol van az elöljáróság, hol a pár 
száz lépésre lakó csendőrség ilyenkor ? Az említett 
esetnél a mint mondják egy pár előljáró csendes 
szemlelője volt a verekedésnek, de hát uekie is 
valamin mnlatni kell s hogy ez a módszer tetszik 
nekik, ki tehet róla! Tegyenek tehát a járási fő-
szolgabíró urak arra valamelyes intézkedést, hogy 
ezek a folytonos  éjjeli komédiák szűnjenek meg. 

-- Körjegyző választás. Tölgyes és Holló 
csoportosított községekben Kapdebó Vidor jegyző-
nek elhalálozása következtében a körjegyzői állás 
üresedésbe jött. Ez állásra többen pályáztak s a 
választás f.  hó elején tőrtént meg. Az illetékes válasz-
tók bizalma a pályázók közül Nyerges Gyulát, képe-
sített jegyzőt, szolgabírói írnokot juttatta győze-
lemre. Benne a két község egy képzett s a köz-
igazgatásban gyakorlott munkabíró tisztviselőt nyert, 
ki javára lesz a községnek és a népnek. 

— Katonai ügyvitel megvizsgálása. A 
m. kir. honvédelmi miniszter a járási honvédelmi 

i tevékenységéről meggyőződést akarván szerezni a 
vizgálat megejtésére Csikmegyébe Dornaniczky Béla 

I miniszteri titkárt küldötte ki s utasította, hogy mü-
, ködésót. e hó 20-án kezdje meg. A küldetés czélja: 
| közvetlen tap. sztalat utján meggyőződést szeresni 
I arról, vájjon a védtörvények végrehajtása, az ezekre 
vonatkozó utasításokban előirt eljárásái módozatok 
szerint történik-e ? 

— Véletlen halál. Oyergyócsomafalvi  Be-
nes Antal a Baróti Ferencz csűrébe egy szekér me-
zei terményt szállitván be, vigyázatlansága folytán, 
mikor a csűrbe beállott, a szekér rúdja oly súlyo-
san ütötte mellbe, hogy néhány perez alatt meg-
szűnt élni. 

K 0 2 G A Z D A 8 Í G é s I P A B . 
A világ gabona termése. 

I. 
A földmivelésügyi  miniszter a napokban tette 

közzé jelentését egyes államok idei gabona termé-
séről és fogyasztási  szükségletéről. A jelentés, a 
mely külföldi  konzulátusaink tudósításai alapján 
állíttatott egybe, külön csoportban tárgyalja a ga-
bonát fogyasztó  és a gabonát termelő államokat, 
az elsők közé sorolván azon országokat, a melyek 
saját szükségleteiket az otthoni termésből nem fe-
dezhetik, tehát bevitelre szorulnak, az utóbbiak 
közé pedig azokat az országokat, a melyek nemcsak 
saját szükségleteiket elégítik ki, hanem kivitelre 
is termelnek. 

A bevitelre szoruló államok közé soroltatik 
elsősorban Angl ia , melyben az idei termelési szezon-
bau általában véve kedvező időjárás mellett a bnza 
területe növekedett s így az idei termés eredmény 
22—23 millió hektoliterre becsülhető. A rozs ter-
més 700 ezer, az árpáét 24—25 millió, a zabét 
pedig 57—58 millió hektóliterre becsülik, kukoricza 
termelést Angolországban egyáltalán nem űznek, 
pedig ebből a gabona nemből a mult évben is 27 
millió métermázsát tett ki. 

A felsorolt  termelési adatokat számban véve 
a három egyesült királyság teljes szükségletének 
kielégítésére bevitel által lesz fedezendő  40—42 
millió métermázsa buza, 11—12 millió métermázsa 
búzaliszt, 500 —600 ezer métermázsa rozs, 12—13 
millió mm. árpa, 8—9 millió mm. zab és 25—30 
millió mm. kakoricza. 

F r a n c z i a o r s z á g b a n a búzaterület szintén 
növekedett s az idei termés nemcsak a mult évinél, 
hanem a közel mult évek termésénél is jelentéke-
nyen nagyobb s mintegy 122—125 millió hektóli-
terre becsülik, a teljes szükséglet fedezésére  még 
6—8 millió hektóliter kell, a melyet bevitel által 
elégítenek ki. 

A rozs termés 18—19, az árpa termés 
10—11, a zab termés 43—44, a kukoricza termés 
7—7'5 hektóliterre becsülhető. Beviteli szükséglet 
árpából 1-2—1-5 millió, zabból 2—3 millió s ku-
koriczából 3—4 millió métermázsa. 

N é m e t o r s z á g b a n az idei termés a mult 
évi eredményt csak néhány százalékkal fogja 
túlhaladni s ez is csak abban az esetben fog  be-
következni, ha a gazdák a cséplési eredményben 
nem csalatkoznak. 

Németországban az idei buza termést 30 mil-
lió, a rozstermést 70 millió métermázsára becsülik. 
Árpából 23—24 millió, zabból 50—52 millió méter-
mázsát várnak. 

Búzából 13—14 millió, rozsból 8 millió, árpából 
8—10 millió, zabból 4—5 millió és kukuriczából 
8— 9 millió métermázsa bevitelre lesz szükség. 

A u s z t r i á b a n az idén a növényzet és 
különösen a gabonafélék  a legszebb reményeket 
keltettek, azonban a juniusi és juliusi sok esőzés 
a szépen indult vegetáczióra káros hatással volt s 
igy ezen országban a jelen évben csak közepes 
termésre lehet számítani. 

Az idei termés hozama a következő számok-
ban tűntethető fel: 

Buza: 14—15 millió, rozs: 25—26 milliő, 
árpa 19 —20 millió, zab: 40—41 millió és kukuricza 
6—7 millió hektóliter. 

Ezen számokat Ausztria népeinek évi gabona 
szükségletével összehasonlítva, búzából 13—14 mil-
lió, rozsból 3—4 millió métermázsa hiány mutat-
kozik, a melyet bevitel által kell fedezni. 

O l a s z o r s z á g b a n a búzatermés 40—42 
millió hektoliterre tehető s igy bevitel által kell 
fedezni  mintegy 12 millió hektólitert. A rozs ter-
més 2—2*5 millió, az árpa termés 3—3*5 millió, 
a zab termés 6*5—7 millió, a kukuricza termés 
25—26 millió hektóliterre becsülhető. 

N é m e t a l f ö l d ö n  a buza termés az idén 
7.3 millió, a rozs termés 4 millió, az árpa termés 
1.5—2 millió, a zab termés 5.6—6 millió hektó-
literre tehető. A fogyasztáshoz  képest búzából és 
lisztből 3.5—4 millió, a rozsból ugyanannyi, a ku-
kuriczából 2.5—3 millió métermázsa hiány mutat-
kozik. 

S v á j c z buza termése az idén 1.7 millió 
hoktóliterre becsültetik ezen felül  a szükséglet 
búzából és lhztből 6—8-6 millió hektóliterre. 

B e l g i u m b a n a buza 7-6, a rozs 6*6 mil-
lió termést adott. Az árpa termés eredménye 1*6— 
1-6 millió hektóliter, mig a zabé 8—9 millió hek-
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tóliter. Â baza hiány 13—16 millió, a rozs hiány 
10—12 millió, az árpa hiány 4—5 millió és a zali 
hiány 1*5—2 millió hektóliter. 

Belgiumban knboriczát számbavehető mérték-
ben nem termelnek, mindazonáltal a knkuricza tu-
fogyasztás  évenkint 3—4 millió métermázsa lévén, 
mintegy 4 millió kuknricza bevitelre les/, szükség. 

D á n i á b a n az idei termés a inalt évivel 
csaknem megegyezik. A valószínű eredmény búzá-
ból 1 5 milliő, rozsból 6*6 millió, árpából 7*5—8 
millió, zabból 10—II millió hektóliter, igy tehát 
Dániában az idén beviteli szükséglet búzából 1 
millió, rozsból közel 1 millió, árpából 400—500 
ezer, zabból 200 300 ezer, végül knkuriczából 
2 2—2*5 millió métermázsa. 

S v é d o r s z á g é s N o r v é g i á b a n az 
idei beviteli szükséglet nagy valószínűséggel búzá-
ból 1'3—1*5 millió, rozsból 2'8 millió métermázsa 
lesz, a termési eredmény pedig búzából 1-8 - 1 9 
millió hektóliter, rozsból 9 millió, árpából 5*5 mil-
lió és zabból 21 millió hektóliter lesz. 

S p a n y o l o r s z á g b a n az idei buza termés 
34—35 millió hektóliterre lehet becsülni, a rozs-
termés 8 millió, az árpa termés 18 millió, a zab-
termés 2—5 millió és a kukoriczatermelés 6—5 
millió hektóliternek ígérkezik. 

A folyó  évi bevételi szükséglet búzából és 
lisztből 2 millió. A többi terményekből is lesz ugyan 
némi csekély bevételi szükséglet de ez a forgalom-
szempontjából alig jöhet számításba. 

P o r t u g á l i á b a n az idei termés általában 
kedvezően ütött ki, ugy, hogy az ottani fogyasztást 
10 hónapra teljesen fedezni  fogja.  Portugália buza 
termése a folyó  évben megközelítőleg 3 millió hektó 
literre tehető, hogy azonban teljes szükséglet fedez 
tessék mégis mint egy 2 millió hektóliter importra 
lesz szükség. 

G ö r ö g o r s z á g b a n az összes termést bú-
zából 1*2 13 millió hektoliterre becsülik, az összes 
szükséglet 1'8 millió hektóliterre levén, a mutat-
kozó hiány miutegy 600 ezer hektóliter. 

A fent  elősorolt adatokat egybevetve az em-
lített államokban termett őszesen: 2233 millió 
métermázsa buza, évi szükséglet: 338-2—348*3 mil-
lió métermázsa s igy a hiány 115 — 123 millió mé-
termázsa buza. 

R o z s termés összesen: 129 millió métermá-
zsa, évi szükséglet 155- 163 millió mm. Hiány 
23—26 millió métermázsa. 

Az összet árpa termés 89 millió-métermázsa 
hiány 27—31 millió métermázsa. 

Zabból termett összesen : 13974 millió méterm. 
az évi szükséglet 161—166 millió méterin. s igy 
hiány 23—26 millió méterm. 

Kukoriczából összesen termett 36 millió mm. 
s igy hiány 61—67 millió ram. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ én LAPTDLAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

IV V 1 L T T É R.*) 
Válasz a „Hirdetmény re. 

A ,Hirdetmény" világosan visszatükrözi a min-
denki által ismert S z á s z L a j o s egész lényét. 
.Fa-tálhoz fa-kanál." 

A fegyelmi  vizsgálat eredményét nyugodtan 
várom s tudom, hogy akasztás nem lesz belőle. 

Ha az alszolgabirú lakására vastáblákat ren-
delt, azokat rakassa is fel,  mert még ez ideig nem 
tette, igy legalább rövid időn óhajtott helyére, vas-
táblák mögé kerül. 

Gy.-Sztmiklóson, 1898. szept. Il-én. 
Simon Balázs. 

Értesítés. 
Alattirt értesitein a fot.  plébános 

és tanító urakat, hogy a nagymélt. 
minisztérium által előirt: 

1. Előmeneteli és mulasztási 
napló b'2. minta bel- és kuliv; 

2. Felvételi napló a/2, minta 
bel- és kílliv ; 

3. Anyakönyvi napló B. 
minta bel- és kílliv könyvkereskedé-
sembe finom,  jó erős papiron kapható. 

Tisztelettel 
Györgyjakab Márton, 

í -" könyvkereskedő. 

Csik-Sztmiklós községben az 
országút mellett egy jó forgalmú 
s z a t ó c s-üzlet haszonbérbe kiadó, 
az üzleti felszerelés  eladó. Értekez-
hetni alulírottal Csikszentmiklóson. 

Bardóczi János, 
szatócs. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Árverési hirdetmény. 

Ezennel közhírré teszem, hogy a vagyonbu-
kott Sándor Vilmos csiksztmártoni kereskedő csőd-
tömegéhez tartozó főszer,-  rövid- és kézmű áru-
czikkek és bolti felszerelések  a csődválasztmány-
nak 1898. szeptember hó 7-én kelt határozata ér-
telmetlen Csik-S/,eredában 1898. szeptember hó 
20-án ügyvédi irodámban megtartandó írásbeli 
zárt ajánlat utján e g y t ö m e g b e n a legtöbbet 
ígérőnek elfognak  adatni. 

Vevő köteles a vételárt bánatpénzének elvesz-
tése terhe mellett az értesítéstől számítandó 3 (há-
rom) nap alatt befizetni  s az áruraktárt átvenni. 

Ajánlat tevők (elhivatnak, hogy az 1577 frt 
becsárnak megfelelő  10°/o bánatpénzzel ellátott Írás-
beli zárt ajánlataikat a t e n n e b b i h a t á r n a p 
d é l e l ő t t i 10 ó r á j á i g ügyvédi irodámban ad-
ják bé, mert későbbm érkező ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

Csik-Szeredán, 1898. szeptember 8-án 
t Dr. Csiky József, 

ügyvéd, tönieggondnok. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Sz. 3072—897. 

*) As e rovatban kSilSttekért az aláirt felelős. 
Sierk 

llkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szeredai kir. törvényszék mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a csik-szeredai ta-
karékpénztár részvénytársaság végrehajtatónak And-
rás Dénes végrehajtást szenvedő elleni 100 forint 
tőke követeié» és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben, a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
csikvárdotfalva  halárán fekvő  a csikvárdotfalvi  2. 
sz. tjkvben A f  alatt foglalt  alább egyenkint meg-
nevezett ingatlanoknak nem csak a végrehajtást 
szenvedő B 5. illetve B 8. alatti András Dénes 
illető -;,u részére, hanem az 1881. LX. t.-czikk 
156 §-ának a) és d) pontjai érdelmében a B21. 
alatti Trauszner Gyuláné szül. András Juliánná, a 
B2-. és 4 alatti András Regina és András Terézia, 
a B 6 alatti Györbiró Lukácsné. szül. András Ju 
liánná, végül a B 7, 9 és 10 alatti Györbii-ő Lu-
kácsné szül. András Juliánná, Audrá9 Terézia és 
András Regina társtulajdonosokat illető s/jo részre 
is, vagy is az ingatlanok egészére, s nevezetesen 
az 1. rsz. 3. 4 6. hi sz a házas beltelekre 232 frt, 
a 3. rsz. 655. hrsz. a. szántóra 38 frt, 
a 4. rsz. 70.'. hrsz. a. szántóra 20 frt, 
az 5. rsz. 727. hrsz. a. szántóra . . 15 frt, 
a 6. rsz. 801., 809. hrsz. a. szántóra 15 frt, 
a 8. rsz. 2517. hisz. a. szántóra . . 5 frt, 
a 9. rsz. 2534.. 2535. hrsz. a. szántóra. 30 trt, 
a 10. rsz. 2572., 2633. hrsz. a. szántóra 4 frt. 

a 11. rsz. 2717. hrsz. a. szántóra 8 frt. 
a 12. rsz. 2744/,. hrsz. a. kaszálóra. . . 12 írt-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban a/, árve-
rést elrendelte. 

Megjegyezte!ik azonban, hogy az 1881. t.-
czikk Ifi  t. §-ának első bekezdése érli-luiéli»n ezen 
árverés állal az özv. András Károlyné s/ül. S^ ikáo 
Terézia javára C 9. alatt az 2022/1881. ilkvi sz. a. 
kelt végzéssel az ingatlanok egy tizrukett-d ré-
szére békebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jog nem érintetik azon esetben, ha az elárverezendő 
ingatlanok vételára az ezen szolgalmi jogot rang-
sorban C 1—8. alatt megelőző jelzálogos követe-
lések teljes kielégítésére szükségesnek mutatkozó 
1400 frtnyi  összeget kiadni fogja,  ellenkező eset-
ben pedig az idézett törvény szakasz második be-
kezdése alapján az árverés hatálytalanná válik és 
a fennebb  érintett ingatlanok a kitűzött határidő-
ben a szolgalmi jog fentartása  nélkül, ujabban el-
árvereztetnek. 

Egyszersmind megjegyzendő az is, hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok 18B8. évi október 
hó 3-ik napján délelőtti 9 órakor Csík-
Várdotfalva  község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapitolti kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 4*2 ik §-ában jelzett, ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rmde-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabálys/.erU 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1897. évi szept. hó 14-én. 

XJSLSZ1<±, 
kir. tvszéki bíró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 4244/898. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében a Gy . Remete, Wirliegy 

és Salamás községekből alakult 8*200 leiket 
számláló egészségügyi körben a kör-orvosi 
állás Gy .-Remete székhely lyel lemondás folytán 
megüresedvén, annak betöltésére újból pá-
lyázatot hirdetek. 

Az orvos évi fizetése  800 írt és termé-
szetben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a 
látogatási dijak váltsága évi 368 írtban és 
a fnvarváltság  Várhegy és Salamás közsé-
gek részéről évi 52 frtban,  összes járandó-
ság 1220 frt. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják H legalább is 2 évi gyakor-
latot kimutatni képesek, hogy az 1883. évi 
I. t.-cz. 9-ik §-ában előirt orvostudori ok-
levéllel, honossági s az eddigi szolgálatot 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamodvá-
nyaikat folyó  évi október hó 15-éig 
bezárólag hozzám adják be. 

Gy.-Sztmiklóson, 1898. szept. hó 5-én. 
Nagy Tamás, 

] 3 főszolgabíró. 

M Á T R A I I G N A C Z 
órás, látszerész és ékszerész üzlete 

C N I k - s z 4» r e d a , e n i i t o r t S k-u t e z á b a n . 
Ajánlja a ro. t. közönségnek dúsan felszerelt  raktárát 

mindennemű ékszerekben, órákban 
és a legkitűnőbb 

látszerekben, optikai tárgyakban 
u. m. mindenféle  erősségű és szinü szemüvegek hölgyek és urak részére, színes és színtelen 
üvegü orrcsiptetők (czvikkerek), színházi látcsövek és mindenféle  távcsövekben. 

Javításokat, üvegbetéteket, egyáltan minden e szakmában vágó munkákat gyor-
san, pontosan és olcsón teljesít. 

Nagy raktáram fali  és i n g a ó r á k b a n remélnem engedik, hogy a m. t. közönség 
minden irányú ízlésének megfelelhetek. 

Különösen ajánlom, a fentnevezett  8 napig, 14 napig és 1 hónapig járó ingaóráimat 
gyári árakon. 

Nagy raktárt tartok továbbá mindenféle  arany- és e>.üstlánczokban, ékszerekben a leg-
újabb faţonban,  gyári árak mellett. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 
Tömeges megrendelésért esd kiváló tisztelettel 

M Á T R A I IGWÍCZ, 
Arás, látszerész és ékszerész üzlete 

3—6 Csik-Szeredában. 
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