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Előfizetni fölhívás! 
A minden szerdán megjelenő társadalmi, 

közgazdasági és szépirodalmi,CSIKI LAPOK' 
czimii lieti közlönyre a közönség- b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető Jog-jután rosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Kgósz évre 4 ín. 
Félévre 2 Irt. 
Negyedévre ] frt. 

Oytijtők G előfizető  után egy tisztelet-
példán yban részesülnek. 

Csíkszereda, 1880. márczius hóban. 
Teljes tisztelettel: 

A ..CSIKI L A P O X " kiadóhivatala. 

a magvar nemzeti kirí 

X e v e i é x i a l a p u n k . 

Százhetvenöt eszti üdéje :uill.'ik. Iiogv a7. 
ország karai n-ndei 1 millió 40 ezer fo-
rintnyi adót szavaztak meg a fejedelemnek 
á l l a n d ó k a t o n a t a r t á srn. 

A nemesi felkelés,  mely csaknem há-
rom századon keresztül volt védbástyája az 
egész nyugat ezivilizácziójának, megmaradt 
továbbra is a magyar haderő alkatrészeké-
pen, de csak koronát őrző bandérium gya-
nánt szerepel; a reális védelmet az állandó 
katonaság viszi, teljesiti, a melyet egy fe-
gyelmezett testté, eg-y szerves orgánummá 
gyúr a legfőbb  hadúr, bat emberöltőn át. 

És kikből áll e szervezet? Kiképzett kül-
földiekből  és a monarchiában arra alkal-
masnak talált ezer és ezer individiumokból. 
Amazok mint tisztek, ezek mint szervezet-
len emberanyag szerepelnek, kiket kormá-
nyoz, vezet a fegyelem. 

Hogy is lehetett volnn ez máskép, mi-
kor a magyar nemesség, a magyar értelmi-
ség megunta a folvtouos  fegyverviselést 
őrült, lia mellőzték: a maga jo»zániál)ól pe-
dig be nem állott volna ai.>ba a szervezetije, 
a melyet elkereszteltek álluudő katona-
ságnak. 

Az állandó katonaság pedig fejlődött. 
Fejlődött abban az irányban, a melyre az 
impulsust a benne levő értelmi erű meg-
adta. Magyar nemzeti intézmenynyé nem 
fejlődhetett,  mert hisz az országgyűlés csak 
pénzt és einber-anvagot adott e szervezet-
nek, de az intézményre magára befolyás-
sal nem volt; magában az organisniusban 
pedig ki és mi képviselte volna a magyar 
szellemet akkor, mikor a magyar elein c-<ak 
18°Vát képezi az összes állományunk — s 
mikor a 20 ezeret meghaladó tiszti létszám-
ban alig van 900 magyar tiszt és ennek is 
több mint felét  a tiszti vizsgát tett egy évei 
önkéntesek teszik. Hogyan vegye ez a szer-
vezet tisztjeit, törzstisztjeit és tábornokait a 
magyar elemből, mikor az kerüli a katonai 
pályát ? 

Már pedig mindaddig, mig a magyar 
ifjak  helyet nem foglalnak  a hadsereg tisz-
tikarának alsó és felső  légióiban ne várjuk, 
hogy annak a nagy organisuiusnak szel-
leme, mely neinzctlékről-neinzcdékre egy, 
az ország állami szervezetétől különálló 
szervezetként lett nevelve, hogy ennek az 
organismusiiak szelleme magváltozzék. 

Őseinket terheli a hiba, hogy akkor, 
mikor az állandó katonaság behozatalára 
jidót szavaztak meg, annak szervezését nem 

szervezésnél a maguk 
áiAiij 
rfflfcéi 

igra bízták és a 
fcére  semmi sarka-

latos jogot fenn  nem tartottak: minket, a 
mi társadalmunkat pediy terheli a hiba, 
hogy akkor, a mikor a Szomorú tapasztala-
tok árán rájöttünk, meggyőződtünk arról, 
hogy annak a hadseregnek szelleme, a 
melynek állományába 65 ezer ujonezot ad 
a magyar népelem, — t^lü.ik idegen, nem 
igyekszünk mi magunk elfoglalni,  fiainkkal 
elfoglaltatni  azokat a magasabb állásokat, 
a melyeket ma németek, csehek, horvátok, 
ruthének, lengyelek, oláhok, szerbek, tótok, 
bolgárok foglalnak  cd, és engedjük, hogy 
ezek a tőlünk idegen, velünk nem rokon-
szenvező elemek udjanak irányt és szelle-
met H hadseregnek. 

M.mdjuk hibás és nagy hibás a mi 
társadalmunk, mely fiaiból  ügyvédet, orvost, 
papot, gyógyszerészt, hivatalnokot, bányászt, 
mérnököt, iparost nevel, de katonát nem. 
K-s lii bás különösen a csiki társadalom, 
inelviu-k kezében öt millió frt  értékű vagyon 
van kizárólag nevelési czélra. 

S mit tesz oz óriási vagyon évi jára-
dékával? Iskolákat épit, intézeteket állit és 
tart fenn;  hivatalnokot nevel a lmreaunrik; 
ügyvédet a védelmet kereső egyesnek; or-
vost az idegen vidékek szenvedő betegeinek; 
bányászt a kincstári bányáknak; erdészt a 
püspöki uradalmaknak :• 'márt. az állami 
középiskoláknak; mérnököt á vizszabályozó 
társulatoknak; képzett földinivest,  kiből kon-
tár tanító, vagy finánez  lesz, mert nincs 
földje  a min experimentáljon; — szobrászt, 
festőt  a fővárosi  műtermek számára s hogy 
vádolni ne lehessen rideg realisniussal, a 
míi veszet érdekében is áldoz pár fillért  ak-
kor, nnkor évi segélyben részesiti a buda-
pesti, kolozsvári couservatorium egy-egy te-
hetségesebb tagját. 

Egy-egy nagy nemzeti érdek nyer tá-
mogatast, einelest kétségtelenül a csiknie-
gyet nevelési alap jövedelmeinek ily czé-
lukra fordításával,  — de hu már e vagyon 
elegtelen arra, hogy a mi szűkebb közgaz-
dasági viszonyainkon láthatólag, érezhetőleg 
leudithes.-.iuik valamit; ha már ez okból 
kényszerítve vagyunk arra, hogy egy szű-
kebb kör érdekeinek emelésére rendelt va-
gyont a nagy közület érdekeire fordítsuk, 
inert hisz a megyei ifjúság  neveltetésével 
sokkal inkább a köznek és csak nagyon 
közvetve és kismértékben használunk Csik-
megyének, — akkor is nem-e a fontosabb, 
a veszelyezettebb érdek támogatását kell 
felkarolnunk,  annak az érdeknek, a mely-
nek megvédésére az állam, a törvényhozó 
hatalom csak keveset tehet, a mely csak 
a társadalmi együttmunkálkodással védhető 
meg ? — 

Es ha ez áll, ha konstatálták a ma-
gyar társadalomnak és megyénk közéleté-
nek vezérlő egyéniségei, tiogy a magyar 
nemzeti érdek veszélyeztetve van a közös 
hadseregben, akkor ezt a veszélyeztetett ér-
deket mellőzni, fölébe  uiás érdeket lenni, 
mely bennünk és általunk támogatást ta-
Iáit, nem lehetett volna. 

S pedig mellőztük. Óriási összegeket 
áldozunk nevelési czélra, felöleltük  a társa-
dalmi életpályák csaknem mindenikét. A 
nevelési alapból tudóst, művészt, igen sok 
jóravaló és igen sok szellemi proletárt ké-
peztünk minden életpályán, de katonát egyet, 
sem. A katonát 50 forintokkal  segélyeztük 

csak, de nem neveltük, mert hiszen az reánk 
nézve úgy is elveszett. Reánk elszigetelt 
körben élőkre igen, de nem a nagy nem-
zeti érdekre a hadseregben, a hol ép e 
czélból nagyobb szükség van egy magyar 
emlőkön táplált, képzett tisztre, s ez ott 
eredményesebben is megvédheti érdekeinket, 
mint tiz szellemi munkás a magyar társa-
dalomban. 

A magyar társadalom nem bírta le-
küzdeni az előítéleteket. Fiait nem merte, 
nem tudta katonának nevelni, bárha ezzel 
saját ügyének, saját jól felfogott  érdekének 
áldozott volna is. Csikmegye itt is előljár-
hatott volna a nemzeti érdek szolgálatában. 
Nekünk volt hatalmunk, mi könnyen kény-
szerithettük volna jóratermett fiainkat  a ka-
tonai pályára. Benépesíthettük volna húsz 
hosszú éven keresztül akár egy század kép-
zett tiszttel a közös hadsereget, mint bené-
pesítettük a közpályákat annyi jeles ember-
rel s bizonnyára több szolgálatot tettünk 
volna úgy és akkor a magyar nemzeti ügy-
nek, mint tettünk igy. 

Volt és van hatalmunk, mert az a szé-
kely ifjú,  ki mint felsőbb  iskolákat hallgató 
igénybe vette és veszi a megye segélyét, 
nem a saját hajlamát követve megy egyik 
és másik, ilyen és olyan pályára, hanem 
megy arra a pályára, a melyre ösztöndíj 
van kiírva. Vas-szorgalma, szellemi képes-
sége legyőzi a talán keletkező ellenszenvet 
a kéuyszeritett életpálya iránt s lesz jóra-
való képzett ember. S ha az ötös bizottság 
évenként csak két ösztöndijat irt volna ki 
ti katonai pályára, ma 30 —40 székely tiszt-
tel több volna a közös hadseregben, sőt ha 
e rendszerrel azokat a jeleseinket is erre a 
pályára édesgetjük, kik minden protekezió 
és támogatás nélkül, saját erejök és képes-
ségök által a társadalom legelőkelőbb állá-
saira tudtak felvergődni,  ki tudja nem-e egy 
székely tábornok kísérte volna tavaszasai 
Albrecht főherczeget  galiczai útjában. 

Érthető és talán alapos is az ellenve-
tés, a félelem,  hogy a magyar if|U  A had-
seregben nem számithat megérdemelt elő-
léptetésre, a hogy bármily tehetséges, kép-
zett katona legyen is mellőztetik. Ily kö-
rülmények között pedig tönkre tenni egy 
székely ifjú  jövőjét, a kinek saját embersé-
géből kell magának és családjának megélhe-
tést biztosítani, tönkretenni azáltal, hogy 
egy oly pályára kényszerítjük, a hol ha-
ladnia nem lehet, — lelkiismeretlen dolog. 
Az egyes szempontjából igaz, lelkiismeret-
lenségnek, meg nem bocsátható előre nem 
látásnak tűnhetik fel  a kényszeritett egyes 
részéről, de akkor, mikor egy nagy nemzeti 
érdek védelme, egy nemzeti eszme diadalra 
juttatása torog kérdésben, az egyesek bu-
kása számba nem jöhet Lehet, hogy mar-
tyrokká tettük volna és tennők ifjainkat  a 
katonai pályára való kényszerítés által, — 
a magyar nemzeti eszme martyrjaívá, —» 
de hát a történelem igazolása szerint min-
den generátió meghozta saját véréből az ál-
dozatot a jövő nemzedék számára, s ha most 
tőlünk is ily áldozatot követel a jövő ér-
deke, szabad-e, lehet-e visszavonulni a kfizd-
térről, a hol a mi kitartó harczunktil függ 
az utódok érdekeit biztosító magyar nem-
zeti eszme glóriája? 

Szabad-e visszavonulni a kflzdtérről, 
mikor e martyromság nem áll egyébből, 
mint abból, Hogy az e pályáid lépett egyén 
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megfizetve  a nemzeti énlek által követelt 
tartozást, tanulmánya bevégzése után biztos 
állást kap és 20— ."50 évi szolgálat után, 
mellén a katonai érdem elismerésének jel-
vényével, mint százados, mint őrnagy, mint 
ezredes teljes nyugdíjjal nyugalomba vonul ? 
A társadalom szellemi munkásainak hány 
százaléka emelkedik ennél magasabbra? Bi-
zony nagyon kevés. — Ila szolgálata alatt 
mellőzik, másodrendű, alsóbb állásokra szo-
rítják — ez fájhat  és sértheti önérzetét, de 
vigaszt adhat a tudat, hogy reá igy is 
nemzet egy nagy érdekének védelme van 
bizva, mert képviseli, védi, útját egyengeti 
a magyar szellemnek abban a testületben, 
melyre a haza védelme, a rend fentartása 
bizva van Magyarországon, s a melyben a 
magyar ifjaknak  szine-java teljesiti honvé-
delmi kötelezettségét, s a mely minden 
egyéb, esak nem magyar. 

A magyar társadalom csak mcst, a je-
lenleg folyó  védelmi vitában jött igazi tu-
domására annak, miként veszett el .Magyar-
ország külön hadi szervezete és ezzel állami 
intézményeink legfontosabbika. 

A törvényhozás megerősítheti, biztosít-
hatja egy és más ieiitaro-tt jogait. belolvá-
sát a hadsereg felszereli  s.'iv. élelmezésére, a 
hadjutalék megállapítására stb., !e a szelle 
niet nem változtathatja meg. a/.t r-ak a tár-
sadalom munkája képes megváltoztatni egy 
magyar tisztikar nevelésével. Kbln-n legyen 
serény, kitartó a társadalom s akkor a mit 
az ősök elvesztettek, az utódok visszafogják 
szerezni észrevétlenül. 

Csikmegye pedig legyen első a vissza-
szerzés munkájában, rendszeresítsen katonai 
pályára szóló ösztöndijakat, neveljen képzett 
tiszteket s akkor helyezi el a magyar nem-
zeti ügyre igazán kamatozó tőkébe n neve-
lési-alap jövedelmeit. 

lh'.  Muhn'ii-  Li'is^h'i. 

L A P S Z E J l L i : . 
Oitíággjüíés. 

A képviselőházban márczius 4-éu lőlytatlaioll 
a katonai javaslat íeleiti vita. - - K/.i iiii-irel.'i/.il 
Csáky miniszter az r>11ké-pz.'i-kí>rí'.kre v:>naik<>/•'> I 
rendeletéről nyilatkozott. j 

A katonai vitát Ziskav Antal kormánypárti j 
képviselő nyitotta laeir beszédében kifejezés  | 
adott ama nézetének, liogv a jnv.ul.ii nemzeti | 
alkotmányjogi szempontból <ennni sérelmit nem | 
tartalmaz s ezért elf»iradja  azt. | 

Ezután Ilcltty Igmbz «.Mait fel  és védelmezte 
az ellenzéket a miniszterelnök az >n vádja\al szem-
ben, llogy az ellell/.ék a ll<".:IZe1el félrevezetni 
nkaija s Állítja, leigy 'ezt éiien a vádaskodó mi-
niszterelnök teszi, midiin a 2ö-ik §-t egy ala|ion 
állónak mondja az lSiitt. évi törvény idevágó ren-
delkezésével. 

Fejérvári lumv. miniszter Ilrlli'v némely té-
vedését akarja helyreigazítani és kritikai niegjegy-
zéseket tesz az ellenzéki szónokok beszédei felett. 
Meggyőződése szerint a hadsereg nyelve nem le-
het más, mint a német. — Szeretné, ha az egész 
hadsereg magyar lehetne, de a viszonyokkal szá-
molni kell. 

Apponyi személyes kelésben emel szót és 
kifejezi,  hogy a honv. miniszter nyilatkozatainak 
egész sorozatát magyarázta félre:  egvszersmiml 
magyarázatát adja, hogy miért vetette cl a kor-
mány javaslatait. 

Bolgár Ferencz szintén félremagyarázott  sza-
vainak helyreigazítása végett szólalt fel  s ezután 
Szentiványi Árpád tartott hosszasabb tartalmas 
beszédet, s hivatkozott ama felhívásokra,  melyeket 
s/táiiios kormánypárti kerület intézett képviselőjé-
hez; véleménye szerint, az volna a politikai tisz-
tesség, hogy azon képviseli"», ki választói felhívá-
sának eleget tenni nem tud, mondjon le állásáról. 
Felemlítette az elnöknek ököllel történt megfe-
nyegetését és közbekiáltásra, hogy nevezze meg az 
illetőket, Tisza Istvánt és Török Zoltánt nevezi 
meg. — 

Tisza István erre felszólalt  és határozottan 
tagadta, hogy ö azt tette volna, s felhívta  Szent-
iványit állításának visszavonására, ez azonban to-
vábbra is fentartotta  nyilatkozatát. Ezzel az ülés 
nagy zaj között szétoszlott. 

«Iáicziu* 5-éa legelügiö* -Csatár Zsigmond 

bejelentette a háznak, hogy Pulszki Károly kép-
\iselönek napidíja, és lakbére .'38,'>í>2 frt  50 kr. 
adósság fejében  több mint 3 hónap óta lefoglalva 
van, s hogy nevezett képviselő a törvény értelmé-
ben ezért maa látn n it meg nem tarthatja. Hz ügy 
az összeférhetlensógi  bizottsághoz utasíttatott. 

Köveik -zett a 2 t. és 2">. Ĵ -ok tárgyalása, 
melvtv'l Komlóssi Ferencz nyitotta meg a vitát és 
nem fogadta  el a szakaszokat. 

l'tánna Fabiny igazságiigyminiszter a javas-
lat érdekében beszélt, vitatva, hogy a hadsereg 
nvelve felségjog;  e nézetét jogi tételekkel támo-
gatta. Iteszéde kezdetén és végén az ellenzék: Mit 
akar a Bach-lmszái* ? szavakkal üdvözölte és az 
éppen akkor belépett*miniszterelnöknek háromszo-
ros „Hocli" gúnyos Üdvözletet küldött. Még As-
bótli .lános a javaslat mellett Komjáthy Béla 
az ellen szólaltak fel.  Komjáthy igen erős kifeje-
zésekkel élt és sajnálatának aduit kifejezést,  hogy 
Asboihnnk a pártokróli véleményét nem hallotta, 
sajnálja pedig az'ii. mivel Asbóth e tekint el ben 
illetékes egyén, hiszen már az összes pártokat 

' végigpióbália. 
! Mátvzins (',-án tovább folytatta  a hiz a 2,">. 
J § v i t á | á t . I i o . l a l l é l a m é r s é k e l t e l l e n z é k i k é p v i s e -
! l ö n v o l t < . > r . k i a s z a k a s z e l l e n i b e s z é d é b e n A s -

b o i l i n a k k - i n - n v . ' i i n e k i s e l t . - . z e n i é r e v e t e t t e , 
l i o i r v a h t d - e , k é r d é s é b e n \ a l a m i k o r t ö b b i ' t k ö -
v e t e l t . m i n t m o s t . s n - k i n : i i < - s j o g a k u t a t n i , h o g y 
k i v á l t o / I . I Í l a n é z c i é t 

(•'-.ii ti, !\iics|'alii-sy kormánypárti képvi-
selő ni'--_:ii-|i,'i szerzett a háznak hozzászegő- i 
dölt az elieil/.-klii'Z és a ionén, ben követ.-lt ga-

i rancziát. 11-> -.-.> az önként .sok kimyau a kikö-
tölt feltételek  mellett tehessenek liszli vizsgát. — 

I Az elleiiz- k b-szédét megéljenezte. 
Kricslaliissy beszéde után 5 pereznyi szünet 

következett, melynek elteltével lloránszky Nándor 
mondott a kormánypárt ellen támadó hosszabb be-
szédet. Támadásai felszólallatták  Horváth tiytllát 
továbbá Fabiny. Fcjérváry és Baross minisztere-
ket. Az ülés 1 óra 4"> [>erczk>r végződött. 

Márczius 7-én Borze\iczy Albert államtitkát* 
lépett sorompóba az ellenzék ellen vívott harezná' 
és helyéi jól megállotta, mert nagyon ügyes beszé-
dei! tartóit a kormány érdekében. — Beszédében | 
rámutatott amaz érdemekre, melyei magának a | 
kormány eddig a mag'.arosilás terén szerzett, s | 
mely biziosilék.,1 képezhet, hogy az országot többé j 
már nem Vie-i elnémelesiteni. A javaslat érde-
kében 1111'ü' \"iira>tly Károly beszéli, ellene pedig 
Orbán Balázs Fenyvessy l-Yren.'Z felolvasta 
Fcnyvcssy TW..uak beszédéből ama rés/.t, melyet 
az ls7ö. é.'o. ti ii-ki tüntető li iialságnak mondott 
és szembe állította az akkori Tiszái a maival. 

Márczius sán a 2 1. *-'"». ^j-ok tárgyalása 
folyt  a! tat ott. Cnlner tiyiila óráiir tarló beszé-
dében Berzevi.vv Mbet i megelőző napi szónokla-
tával foglalk  >xott, az abban felhozotlakat  meg-
dönteni igyekezvén, tiulnor után Oyörgy Kndre a 
javaslat érdekében és ezután l'groii Ákos a javas-
lat ellen beszélt. I groli beszéde több személyes 
kérdésben! felszólalást  vont maga után. 

Márczius 9-én kél szónok foglalkozott  a ka-
tonai javaslattal, Egyik Szentkirályi Albert a má-
sik Eötvös Károly volt. l'lóbbi gyönyörű szónok-
latot mondott azzal a könycdséggel, melylyel csak 
az tud beszélni, ki a szóink lat művészetének esz-
közeivel rendelkezik. Foglalkozott Kötvös a több-
ség szónokaival, különösen pedig (íyörgy Ktidrével, 
kivel szemben a t.ibbséj; logieatlanságát vitatta. 

A katonai vita még sokáig elhúzódhatik, mert 
9-én niéi; mindig bi képviselő volt előjegyezve a 
21. és 25. ^-okliozi szólásra. 

II. X ti L r ö L D. 
S z e r b i a. Milán király inárczius fi-án  a 

trónról ünnepélyesen lemondott lia I. Sándor ja-
vára. Kegcnsekké líisztics. Belititarkovics és Pro-
tics neveztettek ki. 

Milán király e lépésével óriási meglepetést 
szerzett, még a lemondás előtti napon sem sej-
tette senki szándékát. 

A lemondás következő körülmények között 
történt: 

Szerbia királyságéinak évfordulója  alkalmá-
ból a palota kápolnájában isteni tisztelet tartatott, 
s midőn ennek befejezése  után az udvar a palo-
tába vonult, az idegen követek és katonai attacliék 
szerencsckivánataira következő feleletet  adta a 
király; 

,.1'raini! Fogadják őszinte köszönetemet sze-
rcncsekivánataikéit. Bocsássanak meg, nagyon el-
vagyok foglalva,  s csak azt akarom tudtokra adni, 
hogy elhatároztam a trónról lemondani. A kiált-
vány, melyet majd kibocsátok, felvilágosítást  fog 
nyújtani a lemondás okai felöl." 

Kzz.el Milán elbúcsúzott a társaságtól és a 
szomszéd-terembe lépett. Itt a kabinet, az állam-
tanács tagjai, a pártvezérek és a katonatisztikar 
jelenlétében felolvasta  az ukázt, melyben kijelenti 
lemondását és liát királynak proklamálta s felve-
zette a trónra. Megható szónoklatot tartott fiához 
s ezután letérdelt előtte és letette a hűségesküt. 
Ezután a regensek, miniszterek mind hűséget es-
küdtek. 

C s i k v á r m e g y e k ö z i g a z g a t á s i b i -
z « l ( M á { ; á i i a k ü l é s é b ő l . 

Csíkszereda, 1889. inárcz. 11. 
Minden hó második hétfőjén  szokta tartani 

Csik\ármegye közigazgatási bizottsága havi ren-
des üléséi. 

Ma volt márczius második hétfője  s igy a 
harmadik rendes gyűlés uia tartatott meg. — K 
gyűlés eseményeiről röviden az alábbiakban refe-
rálunk. 

Mikéi Bálim főispán  elnök d. e. 10 órakor 
az iile-i moL'-iiyiuán, mindenekelőtt Becze Antal 
alispin terjes/lelte elö jelentéséi. Az alispáni jts-
lentésl..,! i.-brii.ir havi ügymenetet illetőleg a kő-
Veik'-,."kel említ,iik fel 

Mişunii iki.itóra érkezett 507 renl.iri ügy, 
ebből elláttatott |ss. hátralékban maradt 19; — 
katonai iigv érkezeit 15 és valamennyi elláttatott; 
egészséirfigvi  beadvány volt 21, melyből 19 ellát-
tatván csakis 2 drb maradt hátralékban, miből 
kitűnik, hogy az alispáni iktatóra érkezett «7:1 
drb köziil csupán 21 nem részesült ellátásban. 

Fegyelmi iigy februír  hóban folyamatba  té-
tetett 3. és pedig 2 körjegyző és 1 megyei írnok 
ellen. — Kiemeljük e helyen, hogy megyénkben a 
kivándorlás mindig nagymértékben fordul  elő, mit 
bizonyít az alispáni jelentés azon része, hogy 858 
egyén kéri külföldre  szóló útlevelet. 

K szomorít állapotnál jobbat tüntet fel  a 
személy vagyonbiztonságról szóló jelentés, mely 
szerint az idei hosszú farsang  alatt személy- és 
vagyonbiztonság tekintetében a viszonyok teteme-
sen jobbak, mini a megelőző években. 

Föjegvzö Madár Imre kisebb jelentőségű er-
dó'reii.lészeíi ügyekről referált. 

Foot vos dr .Molnár .József  jelentése szerint 
a niu't ha\i ko/.e î'-szsegi állapot kedvezőnek mond-
liaió. meri járványosán semmi betegség sem for-
dult elo, s mert mind a tájkori betegségek, mind 
a heveny lertő/.ö kórok kevesebb számban mutat-
koztak. IIIIIII előbbi hónapban. 

Beterjesztene iVíorvos a csíkszeredai kórház 
mull évi l'oro-alináról szóló következő jelentését : 
A csíkszeredai megyei közkórházban a mult 1888-ik 
évben ápoltatott összesen 404 beteg (25(i férfi  és 
122 nő). F.zek köziil meggyógyult 3(53 (253 fl,  110 
nő) javultan kibesáttatott 14 (8 fi,  6 nő) gyágyu-
latlanul 2 nő. Kihalt (J (4 fi,  5 nő) tehát az ösz-
szes kimenetel tett 38ü-at (2U5 fi,  123 nő). A ha-
lálozási arány 2- 3. A kóralakokat illetőleg leg-
több volt bujakóros beteg, t. i, 185. (106 fi,  79 
nő) a fenn  maradó rész lenagyobb contingessét 
aztán belgyógyászati esetek képezték 125. (90 fi, 
35 nő). Sebészeti eset volt összesen 73. (59 fi,  14 
nő). .Szemészeti eset 21. (18 fi,  3 nő). Az ápolási 
napok összege 78!i7-et tesz ki. Esik tehát átlag 
egy betegre 20, 45, ápolási nap. Különvéve az 
egyes kóralakokat a 173 bujakóros betegre jutott 
összesen 4<>íi4 nap, tehát minden bújakóros beteg 
átlag 2t>, 50 napot vett igénybe. A 125 belgyógyá-
szati beteg ápolási napjainak összege 1622 tesz, 
tehát egy—egy belgyógyászati betegre esik 12/, 
nap. A 79 sebészeti eset 1355 napig ápoltatott 
tehát egy sebészeti betegre jut 17/, ápolási nap. 
A 21 szembetegre 226 nap jutott, vagyis egyre 
átlag 10'/7 nap, operatio végeztetett 75. 

Az árva ügyek szintén kedvezők, mert elnök 
Böjtliy Kndre jelentése szerint a beérkezett 639 
drbból 607 elláttatott s igy csak 32 esetben nincs 
az érkezés havában intézkedés téve. Az árvapénz-
tár rovancsolásnál rendben találtatott. 

Tanfelügyelő  Éltes Elek jelentéséből örömmel 
lehet konstatálni, hogy az iskoláztatás a mait hó-
ban rendes volt; igen kevés esetben kellett mu-
lasztásokéit büntetést alkalmazni. 



M&rczius 13. C S Í K I L A P O K . 11. szám. 
Adófelügyelöi  jelentés szerint kedvezőbb az 

idei ez időszaki eredmény, mint volt a mult évi. 
Adófizetés  iránti halasztás mult hóban csak egy 
egyénnek adatott. 

Bartha lgnácz kir. ügyész jelentéséből kitű-
nik, hogy február  hóban a központi fogház  sze-
mélyforgalma  11« volt, és pedig 110 elitélt és a 

vizsgálati fogoly;  a járásiak forgalma  66, melyből 
5!» elitélt, 7 vizsgálati fogoly  volt. Februárban 7-el 
kevesebb bűnvádi feljelentés  történt, mint január 
hóban. Rabtartási költség czimén 262 frt  34 kr. 
adatott ki, mig a rabmunka-keresmény és más be-
vétel 103 frt  12 krt tesz. 

Végül felemiitjük  Pap Domokosnak az ál-
jainépitészeti hivatal vezetőjének jelentését, mely 
szerint a putnai útvonal 20 klméter hosszban ki-
építtetett; épitetlen van még 10 klméter útvonal, 
hol az építés közelebbről folyamatba  tétetik. 

L E V E L E Z É S . 
Jétékoayczéln tinczmnlatság.*) 

(Jüikázcnliiure, niáírz. 2. 
Habár közölve is volt már a Csikszentimrén 

február  hó 23-án tartott jótékonyczélu tánezmu-
latság általános sikere, a rendezőbizottság mégis 
erkölcsi kötelességének tartja a nyilvánosság te-
rén az anyagi eredményről — a t. szerkesztő ur 
beesés engedelmével a „Csíki Lapok" utján — be-
számolni. 

A kérdéses táncziiiulatság alkalmával a ren-
des bevételen kiviil. a kitűzött e/.él valósulhatásá-
hoz az igen tisztelt résztvevő közönség a követ-
kező felüliizet  ésekkel sziveske.lelt hozzájárulni: 
Ifj.  Molnár József  országgyűlési képviselő 2 Irt, 
dr. Csiszér Miklós 1 frt  4n kr, N. N. 1 frt.  Ko-
tek .Sándor őrnagy 1 frt.  Sándor Albert tvszéki 
bíró 1 frt,  < iái Endre tiszti ügyész I frt,  Nagy 
József  főszolgabíró  1 frt,  Veress Menyhért joggya-
kortiek 1 frt,  Köllő lgnácz vizsgáló biró 4i> kr, 
Geczö Béla tvszéki jegyző 40 kr. Benedek István 
tvszéki irodaigazgató 40 kr. Hosszít Ferencz plé-
bános 40 kr, Csató János s. lelkész 1 frt,  Albert 
Beniám körjegyző 1 frt  2<i kr, László Samu út-
biztos 1 frt,  Basa Mihály postamester 1 frt,  Birtha 
József  megyei t. aljegyző 4o kr, id. Jakab Alajos 
kereskedő 1 frt,  N. N. 80 kr, Sándor Izsák kör-
jegyző 50 kr, Mikóujfalvi  Sántha Lajos 50 kr, 
Miköüjfalvi  Sántha JJözsefné  4<> kr, Szentsimoui 
t'satő István 3u krral. 

Midőn a rendezöbizottság más vidékek fal-
vainak — hol volamely jótékonyczél számára szí-
nielőadások és fillérestélyek  szoktak rendeztetni 
- - példájaként egy nemes czélt. a szentimrei r. 
kath. iskola szegénysorsu gyermekeinek felöltöz-
tetését tűzte ki. az ezen nemes ezél elérhetéséhez 
iiagylelkiileg szép áldozattal járult minden egyes 
résztvevőnek ii"in késik hálás köszönetét nyilvá-
nosan kifejezni  s egyúttal elismerést szavazni kü-
lönösen Kiss iiábor adóteliigvelőségi száuitiszt ur-
nák, ki a tánezinulalfágol  iigye.seji és nagy fárad-
sággal vezetni szíves volt. 

Mindannyian tehát, kik a kitűzött ügy ér-
dekében áldozatukkal és fáradságukkal  a ezél el-
érésére szívesek voltak közreműködni, a rendező-
bizottság és a szegény gyermekek részéről fogad-
ják a legbensőbb hálával párosult forró  köszönetet. 

A rendező-bizottság nevében: 
Veress  Sándor,  Balázsi/  Lajos, 

elnök. titkár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Csíkszereda város 1888. évi zárszámadú-

sát a napokban vizsgálta meg a dr. Molnár Jó-
zsef,  Szabó Antal és Kovács Antal képviselőtes-
tületi tagok személyében kiküldött vizsgáló-bizott-
ság. A teljes rendben talált számadások szerint 
volt: 18.803 frt  90 kr. összes bevétel: ezzel szem-
beu a kiadások összege 12,977 frt  44 krt tesz, 
s igy vau pénztári maradék: 5820 frt  4<i kr. 238 
frt  42 kr. előirányzott bevétel még hátralékban 
van, mi azonban a vagyoni álláshoz hozzászámí-
tandó. — Tehát ezt az 5S2G frt  46 krhoz hozzá 
adva, Csíkszereda város vagyoni állása az 1888. 
év végén 6ÜG4 frt  88 krt tesz ki. 

— A csíkszeredai műkedvelő-társulat folyó 
évi márczius hó 16-án a „Csillag" vendéglő nagy-
termében tartja meg 4o-ik jótékonyczélu színielő-
adását, mely alkalommal a „Vereshaju" czimü 
3 felvonásos  énekes népszínmű fog  előadatni a 

*) Lapunk mult számában tjnzűlce miatt nem adtuk. 
bierk. 

helybeli kisded-ovoda javára. A színdarabban elő-
forduló  női szerepeket Papp Cyörgyné, T. Nagy 
Imréné, Czipera Paula, Éltes Jakabné. Lakatos 
Mihályné, Bruszt Elekné, Orbán Netti, llahn lióza, 
Vincze Amáli, \Vellmann Eteika; — a férfi-szere-
peket Gozsy Árpád, Balló Gábor, Darvas Béla, 
Tamás Béla, Román István, Hazay László, Gözsy 
Ferencz fogják  játszani. Helyárak: Körszék 80 kr. 
Zártszék 60 kr. Földszint 50 kr. Katonák és ta-
nulóknak 30 kr. Gyermekjegy 20 kr. Karzat 20 
kr. — Jegyek előre válhatok Györgyjakab Márton 
könyvkereskedésében, előadás estéjén a pénztárnál. 
Kezdete pontban 7 órakor. — Előadás után táncz 
lesz. — Feihivjuk a t. közönség figyelmét  ez ér-
dekesnek Ígérkező előadásra a jótékonyczél iránti 
tekintetből is. S megvagyunk győződve, hogy a t. 
közönség teljesen méltányolni fogja  a rendezők és 
közreműködők odaadó és buzgó fáradozásait,  a 
melylyel e különben nehéz népszínmű szinrehoza-
talában törekedtek. 

— A vereskereszt-egylet esikszeredai fiókja 
folyó  év április liö 1-én — és nem 6-án, mint elő-
ször terveztetett —- saját pénztára javára a „Csil-
lag"' vendéglő helyiségeiben tánczniulatsággal ösz-
szekötött közvacsorát rendez. Lapunk február  2n-án 
megjelent 8-ik számában már megemlítettük, hogy 
a rendező bizottság élén özv. Lázár Dénesné, 
mint bizottsági elnök fog  állani; most felemlítjük, 
hogy alelnökül Kndes Ida, bizottsági tagokul pe-
dig: Endes Józsefné,  Éltes Jakabné, Metz Vil-
mosné, Pál Gáborné, l'ap Andrásné, Szöts Márton-
né, Gál Fáekné, Dr. Fejér Antalné, Vajna Máli 
és Lárencz Albertué, úrnők választatlak meg. — 
Oly névsor, mely magában a legnagyobb garanţia 
arra nézve, hogy a tervezett közvacsora a legke-
lemesebb mulatságok egyikét fogja  képezni és ha 
ehez hozzá vesszük, hogy Csik-Szeredából és kör-
nyékéről mintegy hariniuezliat lialal özvegyasszony 
és szépleány kéretett fel  az asztalak körüli kiszol-
gálásra, elmondhatjuk, hogy minden megvan téve 
mi egy estélyt vonzóvá és kedvesé lehet. A ren-
dező bizottság gondoskodott arról, is, hogy a ga-
vallérok egy jó része bevouussék a működő tagok 
sorába. — l'gyanis tizennégy liataiem ier lelt léi-
kéivé a tánrzok rendezésére. Jelszóul a nők ré-
szére kiadatott, hogy lehelő legegyszerűbb házi 
öltönyben jelenjenek meg. A belépti dij 30 kr. 
leend, s a legjobb ételek és italok igen olcsó ár-
ban fognak  kiszolgáltatni. A meghívók legkö-
zelebb szétküldetuek. — E minden tekintetben 
élvezetesnek igérk-zö es e inelett is kevés kiadást 
okozó estélyt ajunijuk a közönség figyelmébe. 

Halilozas. Csiktusiúdi Jánosi Péterné sz. 
Lázár Mária élete 58-ik évéoeu folyó  In» II-én 
este 11 órakor egy heti súlyos szenvedés uiáu 
meghalt. 

— Gyergyói hirek. A gyergyószentmiklósi if-
júságnak szokásos hudiagyó keddi bálja — mely-
ről terjedelmes tudósítást kapiuuk, de lapunk zár-
takor s e miatt csak röviden emlékezhetünk meg 
— márczius 5-én tartatott meg a legvigaob han-
gulattal. Közönség szép számmal volt jelen s kr 
véssél 9 óra uian megkezdődön a mulatság, mely 
egész hajnali 5 óráig lartott. A négyeseket 30 -32 
par, a körmagyart pedig 2ó par táuczolta. — 
M á r c z i u s lö-é t (iyergyószentiniklósoii is meg-
ünneplik. A reudezö-bizottsag Lázár Menyhért el-
nöklete alatt megalakult s nagyban tolynakaz előké-
születek. — H a 1 á 1 o z á s. Id. Vakár Gergely 
gyergyószentmiklósi kereskedő-segéd életének 79-ik 
évében f.  hó 5-én meghalt. 

— Hentdller Lajo3 „G ö r g e y in i n t p o-
1 i t i k u s" czimü töriéiuliiii tauiiiiiunyaru előfi-
zetési felhívást  bocs.itott ki. A munka t. évi ápri-
lis közepe táján fog  megielenni s az előfizetőknek 
bérmentve fog  meglcüldetni; előfizetési  ara 1 írt 
80 kr. Az elolizete.si pénzek f.  évi márczius 31-ig 
Horuyászky Viktor akadémiai könyvkereskedésébe 
(akadémiai bérliaz) intézendok. A munka 16—17 
íven, 8-adrét alakú díszes kiállításban fog  megje-
lenni. 

— A konstantinápolyi tanulmányi utazásban 
— eddigi értesülésünk szerint — Arad, Brassó, 
Debreczen, Déva, Kolozsvár, Kőhalom, Medgyes, 
Marosvásárhely, Segesvár, Szeben, Sepsiszentgyörgy 
lesznek képviselve. — A kirándulás rendezősége 
nagy tevékenységet fejt  ki az út kellemessé s ta-
nulságossá tételére s már is sikerült oly részlete-
ket biztosaili, minőben kevés kiránduló társaság 
részesült a keleten, sőt mint értesülünk, a társa-
ságra minden városban hivatalos ünnepélyes fo-
gadtatás is vár. A kirándulás iránt Szerbia, Bul-
gária s Törökország legmagasabb körei is érdek» 

lödnek, hol az már be is van jelentve s legrokon-
szenvesebben fogadtatott. 

— Előfizetési  felhívást  vettünk „Torda város 
mongrafiája"  czimü nagyérdekiinek ígérkező műre, 
mely Orbán Balázs orszgy. képviselő tollából fog 
kikerülni. — Szerző — mint előfizetési  felhívásá-
ban irja — az e téren jelentkező hézagok egyik 
legnagyobbikát véli betölteni akkor, a midőn Torda 
város monográfiájának  megírására vállalkozott s 
elismeri, hogy nagy fába  vágta fejszéjét,  mert Torda 
a hajdani Erdély összes városai között a legjelen-
tékenyebb helyet foglalta  el, s oly nagy és ragyogó 
múlttal dicsekedhetik, mint egyetlen városa sem. 
Szerző — mint tovább irja — gyenge erővel bár, 
de elszánt akarattal vállalkozott e múltnak feltá-
rására. Az 5 évi ernyedetlen munkásságnak ered-
ménye egy nagy kötet., a melyet vagy 50 díszes 
nagy s több szöveg-kép fog  díszíteni. — A munka 
legnagyobb 8-adrét alakban, finom  papíron ez év 
tavasziin fog  megjelenni s 35—10 nyomtatott 
ívre fog  terjedni. Előfizetési  ára fűzött  kötetre 3 
frt,  diszkötésü kötetre 4 frt.  Bolti ár 5 és 6 frt 
lesz. — 

— Nyilvános számadás. A csíkszeredai önk.-
tűzoltó-egyletnek tolyó február  hó 16-án tartott 
tánezmulatságából bejött összesen 82 frt,  melyből 
a 60 frt  26 kr kiadás leszámításával tisztajövede-
lem maradt 21 frt  74 kr. Ez alkalommal felülfi-
zettek: Madár Imre és Nagv Sin lor ţ—1 frtot, 
Gál József  60 krt, Kröss Elek. Kikinday Gyula, 
Dr. -Molnár József,  Schuster százados, LőritiiíZ Fe-
rencz és Csedő Istvánné 40—40 krt és egy pénz-
ügyőri t'övigyázó 20 krt. Fogadják a tisztelt felül-
tízei ok és a nemes ezél iránt érdeklődök hálás 
köszönetünk nyilvánítását. Szabó Antal pénztárnok. 

Sajtóhiba. Lapunk mult (lu-ik) számának 
„Két bál" ezimii második táreza rovatába ominó-
zus sajtóhiba csúszott be. l'gyanis a második ol-
dalon levő vonal alatti rész 2-ik hasábjában alul-
ról fölfelé  számítva a 7-ik és lo-ik sorban elő-
forduló  ,.házassági istennő" és „kitűnő istennő" 
szavak helyett „házassági i s t e ir' és „kitűnő 
i s t e n" olvasandó. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
A répa-termelésről. 

Műveleti növénycink között igen fontos 
szerepet játszik a répa, melynek különböző la-
j. i, ugy a háztartásban és gazdaságban, mint 
gyárakban többféle  czélokra használtatnak fel. 

A répának sza'tnos valíajai vannak, ezek kö-
zött Icgismerctescbb a ezukor-, takarmány-, 
sárga vagy murok- és a vörös vagy czéklarépa. 
Utóbbiak leginkább csak kertekben kisebb 
mennyiségben termeltetnek, mig a két előbbi-
nek nagybani termelésével hazánkban igen sok 
helyen találkozunk. A ezukor répát leginkább 
szesz és ezukor gyártásra termelik, s igy ter-
melése is csak olyan helyeken lizeti ki magát, 
hol ilyen gyárak közelében vannak. A takar-
mányrépa kizárólag csak állati tak -rmányul 
használtatik fel,  s mint ilyen takarmányszük 
vidékeken igen kifizeti  magát. A takarmány 
répának töbhléle faja  van melyek leginkább 
gyökük alakja és húsok színénél fogva  külön-
böznek egymástól. Ezek közül termelésre leg-
inkább ajánlható az oberndorli és sárga buezok 
répa. 

Éghajlat tekintetében a répa leginkább 
szereti a mérsékelt éghajlatot. Talajra nézve jó 
erőben lévő közép kötöttségű nomokabb agyag 
talajban leginkább tenyészik s a frissen  trágyá-
zott földet  szereti. Ültetése előtt a földet  alája 
jó mélyen meg kell munkálni és jól el porha-
nyitani. Vetcse ápril hóban még pedig — ha 
nagyobb területet vetünk be — legkönyebben 
sorvető géppel; de ha azzal nem rendelkeznénk 
zsinór után leszkekle történik. A kézzel való 
vetésnél ügyelnünk kell arra, hogy egy fészekbe 
2 szemnél több magot ne tegyünk; mert ké-
sői.b a ritkításnál igen sok munkát fog  igénybe 
venni. A sorokat egymástól 50—60 cmrre, a 
sorokban a lészkeket pedig 40 —50 cmrre kell 
tennünk. 

Kikelés után a gyomtól jól megtisztítandó 
s a talaj kapálás által jól meg porhanyitandó. 
Kapáláshoz legalkalmasabb egészen hegyes 
kapát készítetnünk, s azt ugy alkal azni 
a nyélbe, hogy azzal 45° szöget alkosson, mi-
nek folytán  a kapálás mindég hnzva történik 
a mi nagy előnyünkre van különösen akkor ha 
már a levelek nagyobbra nőnek. 
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Ha első kapálás után a tálai meggyomo-
sodott, akkor végezhetjük a második kapálást 
s ezzel egyidejűleg a ritkítást. A ritkításnál 
ügyelnünk kell arra, hogy egy helyen egy tő-
nél több ne maradion; mert cllcncsctbcn nem 
lenne elegendő tér a gyökér kiicjlődésére, azért 
legczélszerübb, ha ezen munkához kiilön mun-
kásokat alkalmazunk, kik elől menve végzik a 
ritkítást és az esetleg hiányzó tövek pótlását, 
s egyúttal a tő közelében levő gyomot kiszedik. 
Ha a'ritkítással egyszerre a hiányzó töveket is 
pótoljuk, akkor nagyon meg kell választanunk 
az időt, hogy az ültetésre szárazság ne jőjón, 
inert különben munkánk sikertelen lenne A 
pótlás egy e czélra készített h gyes ültető fa 
segélyevet történik, mclylvcl a gyökérnek he-
lyet csinálunk, s a pahintot gyökerének vékony 
hegyét elcsípve abba bele illesztjük s újból 
földet  nyomunk mellé. A harmadik kapálással 
egyszere végezzük a töltegetést is, melv abból 
áll hogy, a földet  a tövek körül kissé felhúzzuk. 

A répának levele is igen jól felhasználható 
takarmánvnyal s épen azért a midőn már lát 
juk, nogy azok a földön  kezdene].' elterülni, — 
le kell szedni — ügyelve a leveleknek korai 
leszedése nagy hátrányára van a g\ükér kép-
ződésnek miért csak az úgyis ves/end >be me-
nő alsó leveleket szabad leszedni. A gyökerek 
leiszedését a fagyok  beállta clmt tehát nálunk 
már szeptemberben végeznünk kell A leNze 
dés legkönnyebben a két.igu vilin alakú kapa 
segélyével történik, azonban ennek hiányában 
ásóval is végezhetjük. A felszedésnél  ügyelni j 
kell arra, hogy megne sértődjenek s a levelek , 
lehetőleg a sártól kiméltcsscnek meg, miután 
azokat, ha mindiárt fel  nem has/11 ihatnak, be-
sózva több ideig eltarthatjuk takarmánynak. 

Felszedés után a gyökerek levelektől és , 
földes  részektói megtisztitandók és pinc/che j 
vagy verembe télire clrakandók. Kgv igen jó 
módja a télire való eltartásnak a kupaezokba j 
rakás. Ez ugy történik, hogy a kertben vagy 
istálló közelében hol erre alkalmas helyünk 
van a répát csomóba rakjuk s először s/almá 
val eltakarva jó vastagon bclolJíIjük. 

Így lehet az egészet egv csomóba is rakni, 
de sokkal czélszeriibb apró kupaczik it csinálni 
a végből, hogy ha péld. télen egyet leibontunk 
azt egészen kiüríthessük és fagymentes  helyre 
tehessük a mig logvasztás alatt van. 

A magnak való répákat oszs/.c! leN/edés 
után válogatjuk ki. K czélra legszaivilyos.ib-
ban fejlődött  ép példányokat választjuk, me-
lyeknek szív leveleit nem szeduik Ezeket 
legczélszerübbcn pinczéren honv«kb i té\e tart-
hatjuk el tavaszi kíültetésig. 

A magtermelés ugy történik, lutgy a/ e 
czélra elrakott gyökereket tav.iszs/a! fagymen-
tes időben, jól megmunkált földbe,  — e^y 
mástól 70—80 czentiméter távolságra kiültetjük 
s nyáron a szükséghez képest kapálhatjuk. Ha 
a magszdrak már kihajtottak, azokat karúhoz 
kötjük, hogy a szél le ne törje. A magvak ngvan 
egy tóvön nem érnek egyszerre mea. s azért 
tanácsos p korábban megérett magfüzéreket 
külön leszedegetrii, hogy a mag el ne hulljon. 
Ha az egész megérett, akkor sz irastól levág 
juk s száraz szellős helyen vagy napon meg 
szárítjuk és kicsépeljük. A magvak kitakarítása 
rostálás által cszközlhctö. Eltartásukra szintén 
száraz és inkább szellős hely kívántatik 

Egy holdról nyerhetni 2uu-:l.d m. m. 
takarmányrépát nem számítva beie a leveleket, 
melyeknek súlya szintén néhány méter má-
zsára tehető. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITÖS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 2810—188!). 

és az. alább megjelölendő telekkönyvekben foglalt 
ingatlanokból alperest illető felei-észre,  még pedig: 

1. a csikszentgyörgyi L rész 413. sz. tjkv-
IM'Z foglalt  A -j- 1375. hrsz. kert 1

 3 részére 
frt  5o kr. 1651, 1652, 1653 hrszá'.mi iunatlau 
részébe fri  16 ín. hrsz. ingatlan 1 rezére 
Irt - 172'», 1721, 172 $. 172*. hr>zár.iu ingatlan 

részére 12 frt  ön kr: 1732. hisz. ingatlan 
részére 41 frt  50 kr; 1738. hrsz. ingatlan ré-
szére 3 frt  1866, I8i>7. hrsz. ingatlan 1 -j részére 

Irt 5o kr; V)51. hrsz. ingatlan részére 4 frt 
kr; 2041. hrsz. ingatlan ' részére 5 frt 

'j>> 12, 2o4:i. hrsz. ingatlan S részére ]o frt 
2 frt  5n kr; — 

.j részére 11 frt  50 kr : 
1 frt  50 kr; 

i"w. lírsz. ingatlan ' -j részén 
>|o:j. 5104. hrsz. ingailan 
>161. hrszánin 

>|lj!> -j 
2 frt  - kr: 
2 frt  5i 1 kr; 
I frt  50 kr 

I ---

5 111. 2 frt kr 
tit 5o kr 

1 frt kr 
frt kr 

I-.7S1. 12 frt kr 
12 Irt - kr 

7 .Vil. frt kr 
frt kr 
frt kr 

Miw frt ">n kr 
s r>,". frt 5o kr 

11 I i-i kr 
l IV t ki-

:>7<>L 1 frt ki-
1 IVI kr 

hr,i. lit 5o ki 
1 : szaam Irt kr 

íVl kr 
D.s',1. 1 fri lu-

1 Irt ki 
1 I frt kr 

frt kr: 
limlH. i'rt kr 
11 ii i.i !. fri kr 

\ e>ik sz.eillg;, örg/p 1. l'"-Z 13 12. tjkx -
Inii \ !- ti'i.iss. Iii'sz. injaik II iv>ze 1 1 

györgy község házánál megtartandó nyilvános' 
verésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ing 
lanok bersáráunk 10 százalékát készpénzben, vs 
az 1881. rio. t.-pz. 42 §-ában jelzett árfolyainn 
számit:,tt issl . évi november hó 1-én 33: 
sz. a. kelt ig i <ságügvminiszteri rendelet 8. §-áh 
kijelölt, óvadékké'pes értékpapírokban a kiküld 
kezéhez letenni, avagy az 1881. (iO. t.-cz. 170. í 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleg 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervén 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság, Csi 
szentmártonon. 1889. február  16-án. 

Ci-áJ. I s t v á n , 
kir. aljbíró. 

A 21 ni frt  készpénz, 17 hold fóld,  5 igí 
25 kézi napszim, véka vegyes gabona, — 
köbméter <l-5o, lüz.ifa,  mintegy 2o frt  Stóla, 1 
kás és óllal javadalmazott j e g r e a y e i r. kat 

r I I! 1 11 F « 
t. 

m m 
álloia.isj-
n\it 

Is.-O. április 7-éig p á 1 y á z a t o 
kolozsvári plébános. 

k. 

Faikas Lajos 
v e g y e s k e r e s k e d é s é b e n 

eu'v jó e^aladle'd való liu — ki leg- j 
ahibb 1—- gyinn. os, tályf  végzett — 

(.5—,"ii azonnal lel vételik. ^ 

\ Y linii" ir. \z 1313. sz. i,k\beli 
szánni ingatlan része I fri. 

4-er. Az 13 l-l. sz. t.jk\beli \ -j 
>z.iniii ingatlan '/, resz«'-t IV: kr. 

ré̂ ziM « frt.  .S'iol. hrsz. 
t-r;!U. 

Ili. 

6J5I. hl' 
hr. 

re.sz.et 21 

III Ẑ. 
5-ör. Vz 1315. SZ. íjktbeii \ 6-1 

ingatlan részén- 1 Irt ">o kr. 
»r. Az 1346. sz. t.;kil"-N louíali \ , «ÍÍJ'.I. 

hl s/átou iíî allan részére frt  krban i-íeii-
lle| iilegállapit'iit kjkiáliási árban ezelllle! rlrelldvlte 

hogy a fiua  -bii nieiri-lölt ingatlanok az 1833. 
ivi május 13-ik napján délelöiti '.1 órakor 1 'sik.-z. nr-

Í.S. 

2;>0 di 1) 3 -I éves, dús gyökérzettel és ki-
fejlett  koronával biró 

alma, körte, szilva és meggy 
neiues cllMmp  r g 

Valamennyi áruba bocsátott oltvány 
liíMVC/Uy Máté jeles pomologusunk által 
tenvés/.tésre kiválóan ajánlott faj. 

Erőtelje-* 2—3 éves alma magonezok 
is kapható];. száza. 1 frtjával 

Csik-Tj Tusnádon, M á r k o t * J á n o s 
i3—.">) innitónál. 

(Ü S I ö l t s é g T r e t é s . 
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I 
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tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint te-
lekkönyvi hatóság közhírré tPszi, hogy a csiksom-
lyói r. katb. iskolák pénzalapja végrehajtatónak 
csikszentgyörgyi Bors István végrehajtást, szen-
vedő elleni 150 frt  tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében sv csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a csikszentmártoni kir. járásbíróság) te-
rületén levő Csikszentgyörgy község határán fekvő 

I i < 
I 
I 
< 
I 
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A ii'ii/i/i)irltósii;/ii  ni. hu' i»!tt:IFI:iiiiiis:t<  F  linóik  S'o>. sv«MII  liisiciulr'sseti 
lorni'iiii/reii'lelrlr  g iíintk  tétjeién  iin i/teh-líi  r's  fiihh  tiizaltú  eíjfílel  által  ajánlott  S több 
l;<'i.:*rij  állal  nin/mnlelt 

T I Í Z O L T Ó - r E C S K E N D á l C - á s S Z E E E K R Ő L : 
1 drb. soproni Seltenholér-féle  két vagy négy kerekű ">., 14. vagy 

15 számú fV(*.<4k«'ii«IŐ  10 ni henger-átmérő előirt felszerelések-
kei, ii in.: 4 méter szivó-tömlő <i méter vezető kender tömlő, 
kulcsok, harapófogók,  olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel 

Kiilön rendelendő ' 0 méter, a magyar egységes csavarrai ellátott I. 
minőségű keiidertöinlő. íi rézesavarral 

1 ilrb vizliordó kocsi, pirosra testve, va^tengellyel, erősen vasalva, fel-
szerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabronesal és 1 drb 100 lit. kádilal, 
belíil vastag horganylemezzel bélelve . . . . 

1 drb horció és kál kiilön, esetleg a községek által felszerelendő  sze-
kérre, pirosra festve  42 frt. 

2 drb G mtr hosszú tíizlétra, 2 vég'n vasalva, festett 
2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve 
2 drb tíízhorog, 7 méter hosszú nyéllel, testve . 
2 drb ék-alaku fejsze,  aezélból, erős fokkal,  nyéllel, festve. 
4 drb villa, „ „ „ „ . . 
2 drb lámpás, földbe  beszúrható. 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpás-

nak is használható 
l-\ivar Sopronból . 

ti 50 frt. 

117 frt. 

250 frt' 

30 frt. 
7 frt. 

20 frt. 
f>  frt.. 
6 frt. 

1G frt. 
54 frt. 

Összesen llf>5  fit. 
1-Viitin gyári ávuktiril hajlandó va«yok tiimcRps mrRienili-li-sckn-1 10" „, ina «/ix&lrknt ciffilni. 

Tekintettel arra, hogy a nyáiMsnk i>»ntli-li-ü-IÍU l iul á̂  isan le! vannak lialiii i/.vn; tDvábbii, hogy a magas kormány-
rendelet ('ilcliiii'lx'ii a s/.civk licv.iti/.ési-ir uâ mii iu.itl i,l > vjn hagyva; kórisin lu'isos niegreuili-lé.Heket mielólib 

hozzám liekiilJcni. - Levéltenl felazőlitásra  kész3ágsel beutazom eaját költaégemen. 
E i e m e r EáLe. első székely gépi-aktái- és ..Soproni Seltenliofer  Fr. fiai"  megbízottja. 

D C EWa'i EsgieTcacscIccít tireai Eoltresz Ferencz úrhoz Caik-Kare:fal7in  íordnlnL 
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Nyomatott tfyyrgyjakah  Máitonuál, Csikszeredábtui. lţiby. 


