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Csikvármegye törvényhatóságának f.  hó 

17-iké.i tartott közgyűlésében a bizottsági 
tarokkul előre közült programmnak egyik 
igen nevezetes pontja volt a Csikszereda 
ván>s háztartásának költségei fedezése  czél-
jából kivetett pótadónak tárgyalása. 

Nem csodálkozunk rajta. — Egy ház-
tartás költségei miként leendő fedezésének 
kérdése mindenkor elég fontos  és érdekes 
kérdés. Annálinkáhh az Csikszereda jelen-
legi viszonyai között. 

Általában véve az egyeseknek, az ezek-
ből alakúié) családoknak ; a családok által 
alkotott kis és nagy községeknek ; az ezek 
összegéből álló vármegyéknek ; egyiknek 
ágy, mint a másiknak, tel egészen a mind-
annyiukat összeölelő államig, ha élni akar-
nak, háztartással kell birnok. 

Dc a háztartásnak elvitázhatlannl költ-
ségei vannak és e költségeket még elvitáz-
hatatlanahhiil elő kell tereinteni, — e költ-
ségeknek fedezéséről  múlhatatlanul gondos-
kodni kell, különben megakad az élet sze-
kerének kereke. 

I 'sikszereda városnak egészen a leg-
újabb időkig, addig t. i., mig a regale-ará-
nyosiííj.; k\-ny\'ja !'(•! nem ütötte ft-jét,  nem-
csak a mint mondani szokták, tigy a hogy, 
dc igen sok évben olyan jövedelme volt, 
liogy nem igen akadt fenn  a háztartáshoz 
tartozó költségek beszerzése körül felmerülni 
szokott kérdésnél. 

Az 18'Jl-ik folyó  ívben cz a kellemes 
lielyzetc városunknak nagyon is megvál-
tozott. 

< )knzfa  ezt. a regalearányositás s ezzel 
kapcsolatban a t. városi polgárok igen nagy 
részének azon felfogása,  liogy a regale és 

ezzel ennek jövedelme nekiink birtokosok-
nak tulajdonunk levén, bizony nem enged-
jük azt, hogy tulajdonunk ezután is más ál-
tal, a város áltiJ használt.issék, hanem te-
remtse elő háztartása költségeit éppen onnan 
és úgy, a hogy előteremteni tudja. 

Igy történt aztán, hogy a regalt; ál-
talában peressé vált, s midőn a regalemeg-
váltás is bekövetkezett, a regalthoz tulaj-
donjogot, formáié»  t.. városi polgárok ellent-
mondottak annak is, hogy a megvallással 
megállapított tőkének esetl-kcs kamatjai bár 
u folyamatban  levő pernek eldöntéséig és 
a polgárok pernyerése esel érc leendő visz-
szafizetés  kötelezettségének i.dtétele mellett, 
a város rendelkezésére bocsáttassanak. 

Ennek ismét az lett következménye, 
hogy a folyó  évoen Csikszereda város el-
esett szokott, bevételeinek nagyoldi részéiől 
s maholnap bekövetkezik, liogy képtelen 
lesz tisztviselőit fizetni. 

Felvettetett a t.. polgárok előtt ekkor, 
hogy imc itt van az állítólagos, jobban 
mondva, most még vitás tulajdonjoghoz tör-
tént oly szigorít ragaszkodásuknak halápi 
mire a polgárok nagyrészc azzal felelt,  liogy 
hát ha a város nem képes' többé fizetni  a 
tisztviselői? és II01M képe-. .'.ni 
zett tanácsú városi minőséggel járó költsé-
geket : a l a k u l j o n v i s s z a n a g y -
k ö z s é g g é , — d e t a l á n c s a k p ó t-
a d ó t n c in f o g u n k  f i z e t n i ! 

Hát ez a felelet  — valljuk meg őszin-
tén — nem is nevezhető boniirt válasznak. 
— Sok igazság van ebben, ha elgondoljuk, 
hogy a közmondás is azt lartja: addig 
nyújtózzál, meddig a takaród ér! 

Es még sincs igazuk a nagyközséggé 
alakulni akaró t. polgároknak. 

Nincs igazuk a folyó  1891. és mind-
azon évekre, mig u nagyközséggé alakulás 
véglegesen ki nem mondatott, sőt mi több, 
meg nem történt. 

Nincs igazuk azért, mert azt mindenki 
beláthatja, liogy a mig Csikszereda rende-
zett taiiáesu város, addig a megválasztott, 
vagy a mennyiben valamely állás kinevezés 
utján töltetik bo, a kinevezett tisztviselőknek 
lisztviselői minőségükkel járó kötelességeik 
\ unnak és e kötelességüknek ingyen teljesíté-
séi hiába, várnók, tehát a tisztviselőket, fizet-
ni keil. 

l>e honnan? Miféle  jövedelemből ? 
A regálé jövedelemből nem, mert a fe-

lett a város nem rendelkezik. Egyéb jöve-
delmei pedig nem elégségesen minden költ-
ségnek fedezésére.  Szükségképpen fel  kellett 
ütlenie fellát  a városi háztartás fedezetéül 
szolgáié, összegek kiteremtésérői gondoskodni 
liivatolt egyének agyában azon gondolatnak, 
h"gy a hiányzó összegek a pótadő által 
lesznek és csupán az által lehetnek előte-
remthetők 

Tgy állolt elő Csíkszeredában a városi 
pófudó  kivetésének szüksége s igy lett 31°.'o-os 
pótadó kivetése elhatározva. 

! --l p 'itad-'"f(izefés-;j"irk  köfe-
telezettsége nem kellemes kötelesség a leg-
több szeredai polgárra nézve, még azokra 
sem, kik a .semmi esetre nem voltak haj-
landók a regálé váltság összeg esedékes ka-
matait visszafizetés  kötelezettségének elvál-
lalása mellett sein a városnak átengedni s 
igy lett az, hogy a pótadó kérdése a vár-
megye törvényhatósága elé vitetett. 

Itt aztán egy pár pro et contra felszó-
lalás után abból az indokból, hogy a vá-
ros-e, vagy község kérdésének eldönt.éseig 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Csnkási J ó z s e f e m l é k e z e t e . 

(r. „Ludapeati Hirlap" 10-ik évfordulóján.) 
Kiesett a zászlótartó, 
De a zászló fenu  lobog 
Lobogtatják bátor, elszánt 
Ifjú.  lelkes bajnokok. 
A vezér már csöndes ember, 
De az eszme él tovább 
S glóriával koszorúzza 
A kidőlt hős homlokát. 
Most tiz éve, hogy kibontá 
Azt a zászlót szent jelűi, 
Kis csapattal harezba indult 
S maga hittel ment elfil. 
Csak egy szó volt ráhímezve, 
A magyarság volt e szó, — 
Es ma már ezt vizhangozza 
A hazában millió. 
A szegények küszöbére 
Ez a jelszó rátalált, 
Véle osztott a kicsiny had 
Ellenének száz halált; 
És a dúsak palotáit 
Diadallal vette be ; 
És ez flgynek  rózsát termett 
Tövisek közt nyert sebe. 
Mézzel csorgó édes nyelvűnk 1 
Büszke, délezeg nemzetünk I 

Téged érjen üdv, dicsőség, 
Ha mi küzdvén, győzhetünk : 
Ezt érezte, ezt harsogta 
Napról-napra, szüntelen — 
8 háromszínű zászlójához 
Szegődött a győzelem 
S most e zászlón gyász fátyol  csüng 
Az örömnap ünnepén 
I)e a fátylon  általcsillog 
Titkos írás, égi fény. 
Gyúl az emlék csipkebokra, 
S egy áldott sziv hangja kel: 
Föl, magasra azt a zászlót ! 
Az eszmének győzni kell ! 

Föl, magasra és előre ! 
Holt és élő egyetért ; 
Régi zászlónk fenn  lobogjon 
Az ügyért, a nemzetért. 
Legyen első a hegy ormán 
S jól megálljon a helyén 
Ezeréves Magyarország 
Diadalmi ünnepén I 

litulnyÚHsikij  ('ifitlu. 
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A s o r s s z e s z é l y e , 
pLBE3ZáL-É3. 

Irta KRITSA KLÁRA. 
III. 

A természet levetette téli köntösét s tava-
séi himes ruhával ékesité a kerteket cs mező-
ket. A madarak háladalt fütyörésztek  a minden-

Lagrank jelen ssámáhox égy és egynegyed ív melléket Tan csatolva. 

súg alkotójának, — az ég nyájasan mosolygott 
alá a földre;  minden örülni látszott a termé-
szet ujja ébredésén ! 

Emilia a kerti lúgosban ülve, himzéssel 
foglalkozott.  Vőlegénye számára készült ebből 
valami kedves meglepetés. Alert Emília meny-
asszony; cgj' hó óta jegyese Havasi Oszkárnak. 

Emilia keze alatt gyorsan nőnek a selyem 
fonállal  hímzett virágok ; de gondolataiban 
még sokkal gyorsabban alkotja boldog jövőjé-
nek virágzó ösvényét. . 

A kert lasorai között mintegy 33—35 
éves lérfi  közeledik a lugas felé.  Közép terme-
tű ; barna arczát fekete  szakái köríti ; finom 
metszésű ajkát gondosan ápolt barna bajusz 
árnyalja ; fekete  szemeiből szivjőság tükröző-
dik vissza. 

A lugashoz érve, habozva áll meg annak 
bejáratánál s csodálattal függeszti  szemeit Emi-
lia bájos arczára. 

Ez felemeli  fejét  i kérdőleg tekint reá. 
— Bocsánat Emília kisasszony ! — igy 

kezdi a férfi  — édes anyja cngcdelméből vet-
tem bátorságot zaklatni önt kedves magá-
nyában. 

— Dc uram ! — szól a leány meglepet-
ve — én nem ismerem önt ! . . . 

— Tudtam, hogy nem fog  felismerni  — 
s/akitá (élbe a férli  — dc nem csodálkozom 
ezen, hisz 13—14 év sokat változtat az emberen. 

Emilia bámulva hallgatta e szavakat, a 
másik ekép folytatá  : 

— Bizony sokat változtam azóta, mióta a 
kis Milikét lábamon hintáztattam. Oh akkor a 
Jóska bácsit szerette Milike. De hát ön oly 
piezíny volt, hogy nem is emlékezhetik rám, 



Jni . C S I L A P O K . 2 . m 

még is csak kell valahonnan Fedezni a je-
lenleg még városi minőséggel bíró Csíksze-
reda háztartásának előirányzott költségeit, 
mondjuk ezen elvből meglett szavazva a 31°/«os 
pótadó kivetése, de hát az adott viszonyok 
között máskép nem is történhetett, bár-
mennyire megfekszi  is igen sokunknak a 
gyomrát. 

Csikvármegye törvényhatósági 
bizottsági gyOléséröl. 

Csíkszereda, 1891. junins 30. 

Megyénk törvényhatósági bizottsága e hó 
17-én tartotta meg rendes tavaszi közgyűlését, 
melyen a tagok nagyszámban jelentek meg. Dél-
előtt 10 órakor a megye alispánja indítványára 
kiküldött meghívó bizottság élén főispán  ur ö 
méltósága a tanácskozó teremben éljenzések kö-
zött megjelenvén, a gyűlést röviden megnyitotta, 
mire az alispáni jelentés felolvasásával  a tanács-
kozás megkezdődött. 

Az alispáni jelentés számot adott a lefolyt 
félévi  tevékenységről s egyes pontjai köztetszéssel 
fogadtattak.  Különösen azon tételei, melyekben szá-
motadott a románajku tanítóknak a magyar nyelv 
tanítása köríti tanúsított közönyösségéről; továbbá 
az erdőrendezőségnek a közlegelők megszorítására 
irányuló törekvéséről s egyesek hibája miatt az 
erdőtulajdonos községeknek igen sok esetben érzé-
kenyen való megbüntetéséről, valamint a kereske-
delmi miniszter urnák a csiki vasút kiépítése és 
füldmivelési  miniszter urnák a megyei állattenyész-
tésre irányuló meleg érdeklődéséről és segélyezé-
séről emlékezett meg. 

Ezután főispán  ur ő méltósága tett jelentést 
a közgyűlést megelőző napon tartott száinonkérö 
szék eredményéről, kiemelvén, hogy daczára a 
folyton  emelkedő ügyforgalomnak,  a megyei tiszti 
kar tevékenysége a kívánalomnak megfelelt.  A köz-
érdekkel bíró ügyek közül kiemeljük a követke-
zőket : 

Belügyminiszter urnák abbeli leirata, hogy 
Magyarország erdélyi részének Románia felé  fek-
vő határszéli megyéiben régídő óta fennálló  belső 
vámőrvonal intézményének további fiflnt  arüLsa ez 
évi deczember hó végével beszüntettetik, — tudo-
másul vétetni s a megye területén kihirdettetni 
rendeltetett. 

Ugyancsak belügyminiszter urnák azon ren-
delete, melynél fogva  az árvapéiuek után eddig 
számított 7 0

 0 kamatnak i> %-ra való leszállítása 
iránt ez évi ápril hó 11-én tartott gyűlésben ho-
zott határozat némi módositás kikötése mellett 
helyben hagyatott, — az árvaszék által kiadatni 
határoztatott. A módositás abban áll, hogy az 
1877-ik évi XX. tcz. 29. §-sa értelmében legfölebb — — — 

Ah ön Halász Józsei nemde ? ! — kiáltott 
fel  Emília örömteljes meglepetéssel — Oh 
atyám sokszor emlitetie önt, mindig magasz-
talva, , — hogy soha oly hü embere nem 
volt. Én is emhéks/.em Jóska bácsira, a ki kis 
házat faragott  fából  a baba számára. Nos, ön 
azóta már tudóin boldog ember, egy kedves nó 
birtokában. 

— Még most keresek egy jó nöt, hogy 
boldoggá lehessek ! — viszonzá Jóska bácsi. 
— Emília kisasszony — lolytatá — engedje 
meg, hogy oly őszintén s oly tartózkodás nél-
kül szólhassak most önhöz, miként hajdan a 
kis Milikéhez. 

— Beszéljen, örömmel hallgatom ! 
— D. városban nagy kiterjedésű üzletem 

van ; van szép házam; szóval mindenem van 
arra, hogy elmondhassák rólam, miszerint gaz 
dag ember vagyok. És ezt az ön atyjának, haj-
dani kedves főnökömnek  köszönhetem, mert 
a mint mondani szokták : ő csinált belőlem, 
embert. Mint szegény kis fiu  kerültem házuk-
hoz ? in szereztem tapasztalataimat s az alapot, 
melylyel üzletet nyithaték. Évek óta egy kedves 
eszmével foglalkozom,  mely hő óhajommá 
vált. Ennek megvalósítása czéljából tettem meg 
az utat idáig. 

Ne tartson vakmerőnek kisasszony, hogy 
édes atyja egykori segédjének leghőbb óhaja 
megnyerni nagyra becsült főnöke  egyetlen 
leányának kezét! 

Emilia igen meg volt lepetve e szavak 
hallatára s pirulva igy válaszolt: 

— Ugy látszik ön szülőimmel nem közié 
szándékát, mert különben tudhatná tőlük, hogy.. 

— Én csak azt tudom, hogy oly szép jel-
lemű szülök gyermekét, ha szerencsés leendek 
egykor magaménak, feleségemnek  nevezhetni... 

100 frt  tőkepénz után befolyandó  r> frt  83 krból a 
gyámoltak és gondnokoltak részére ö frt  2;"> kr 
fizetendő,  58 kr pedig a tartalékalap gyarapítá-
sára fordítandó. 

Krdélyi róni. kath. püspök ur ő excellentiájá-
nak azon értesítése folytán,  hogy a statusigazgató 
tanács a csiksomlyói fögymnasiumnál  rendszeresí-
teni tervelt franczia  nyelvű tanszék javadalmazá-
sához megajánlott 100 frton  felül  nem hajlandó 
járulni. A törvényhatóság ragaszkodva az ez évi 
márczius 19-én G. szám alatt hozott határozatához, 
a maga részéről felajánlott  300 frtot  megtagadta. 

Az o.-toplícza-tölgyesi útbiztosi állás fölösle-
gessé vált, miértis a megye alispánja által tett 
indítvány elfogadásával  kimondatott, hogy az ott 
alkalmazva volt útbiztos -Szál-kegyre helyeztessék 
át, s hatáskörébe osztassék be a ditró-salamási, 
ditró-putna-tölgyesi, szárhegy-szentmiklósi és szent 
miklós-alfalu-bucsívi  útrész. — A gyergyószent-
miklósi útbiztos hatáskörébe osztassék be a gyó-
szentmiklús-szentdomokos-szereda-szentkirályi út-
rész ; és a szentniiirtoní útbiztos hatáskörébe osz-
tassék be a csíkszentkirály-szentmárton-kászonja-
kabfalvi,  továbbá a szentkirály-alvégi útrész s a 
mennyiben a szereda-mindszent-szentgyörgy-szent-
mártoni vonal kiépíttetik, az is általa lesz felügye-
lendő. Az útkaparúk pedig, ha szolgálatuk keres-
kedelmi miniszter ur által nein igényeltetik, — he-
lyeztessenek át a ditró-putna-tölgyesi uj útvonalra, 
s a mennyiben ott majd feleslegéssé  válnának, a 
nehezebb fenntartásit  útrészekre. 

Végül az útbiztosok fizetése  kereskedelmi 
miniszter ur 5311. számú leirata értelmében kü-
lön-külön 4(1(1 frtban  és úti átalányok együttesen 
890 frt  ö"> krban állapíttatott meg. 

Az úzvölgyi vámhivatal a kormány által be-
szüntettetvén, annak a törvényhatósági íitak sorá-
ból való kivétele s- a viczinalis útak sorába való 
helyezése, s mint ilyennek Szentmárton, ('sekefal-
va, Szentgyörgy, llánkfalva,  Kászonfeltíz,  Kászon-
altiz és Kászouimpér községek részére fenntartása 
beosztás végett elhatároztatok, 

Csíkszereda város közszükségleteinek fedezései-
re 3793 frt  erojeig szerkesztett pótadókivetési lajs-
trom helyben hagyott. Knnek elvetése iránt, te-
kiiiledel arra, hogy u városunk nagyközséggé ala-
kítása folyamatban  vau, ('sedő István bizottsági 
tag indítvány nyal lépett fel,  mi több felszólalásra 
adott okot; de tekintettel arra, addig is, mig a 
nagyközséggé alakul.is iránti kérdés végleges meg-
oldást nyer, a kiadások fedezést,  kell hogy nyer-
jenek, — a bizottság (Jsedö indítványát mellőzte, 
mi ellen nevezett felebezést  jelenteti be. 

Somogy- és Szatmárvármegyék közönségének 
a közigazgatás államosítása iránt az országgyű-
léshez benyújtott s most tárgyalás alatt álló tör-
vényjavaslat törvényerőre emelése érdekében a 

— Do uram ! hát valóban nem tudja, 
hogy nekem már vök-fényem  van ? 

E szavak villámcsapásként találták a fér-
fit  ; egyszerre lűstbemenni látta rég tápiáit 
óhaját. Szólni akart valamit, de oly zavarban 
volt, mintha nyelve megtagadta volna a szol-
gálatot. 

Egyszerre üde csengő hangon szólt vala-
ki kivülroi. 

— Nézd Emilia, e párnabetét hogy tetszik 
neked 

Halász Józsei leltekintett s egy szőke an-
gyalt látott állani a lugashoz közel ; világos 
kék ruhájában ugy tünr lel előtte, mint egy 
darabka derült ég a sötét felhők  között. Igen, 
mert Mariska megjelenése legalább kisegité za-
varából, annyiban, hogy felmentödött  a felelet 
alul. 

Mariska elpirult az idegen megpillantásá-
nál s zavarba latszék jönni. Emília ily szavak-
kal mutatá be őket egymásnak : 

— Halász József  ur, atyám egykori hü 
segédje ; Homoki Mariska kedves baratnőm ! 

Aztán hírtelen egy godolattól megkapatva, 
igy szólott : 

Most pedig kérlek édes Mariskám, hogy 
helyettesíts Halasz ur előtt, mert nekem néhány 
pillanatra távoznom kell. A viszontlátásig ! 

S ezzel gyorsan clhagyá a kertet és egye-
nesen szobájába tért. Itt íróasztalához ült s ha-
marosan egy levelet irt; borítékba helyezve, 
ráírta a czimet és keblébe rejté. Aztán anyját 
keresé fel,  kit a vendégszobában talált a szoba-
lánynyal a szoba rendezésével foglalkozva. 

— Halász ur nemde a mi vendégünk lesz-e 
e városban időzése alatt ? kérdé anyjától. 

képviselőházhoz intézett s hozzánk is azonos fel-
irat szerkesztése végett megküldött feliratai  jegy-
zőkönyvileg pártoltatni ; ellenben Alsófehérmegye 
közönségének a jelzett törvényjavaslat visszavonása 
iránti felirata  egyszerűen tudomásul vétetni hatá-
roztatott, s ezen kérdésnél sem pro, sem contra 
felszólalás  nem történt. 

Jegyzőkönyvileg pártoltatni határoztatott Vas-
megye közönségének a belügyminisztériumhoz in-
tézett abbeli felirata  is, hogy a szegény- és beteg-
ápolási költségek, valamint a lelencztartási dijak 
ezentúl az állampénztárból fedeztessenek. 

Hontvármegye közönségének az erdélyi és 
felvidéki  magyar közművelődési egyletek által 
czéljaikra forditandó  nyereniénykölcsön-sorsjegy 
engedélyezése tárgyában a képviselőházhoz intézett 
pártoló felirata  hason szellemű felirat  küldésével 
táraogattatni határoztatott. 

A magyar nemzeti zenede alapító tagjai közé 
100 forinttal  való belépését a törvényhatóság ki-
mondotta. 

Letárgyaltattak ezután a megyei közalapok 
és községek majorsági vagyonairól mult évre szer-
kesztett számadások, idei pótköltségvetések és 
más községi ügyek, — minek megtörténtével a 
gyűlés délután 1 órakor véget ért. 

Alispáui jeleiit£«. 
Felolvasta Beczc A n t a l alispán ('sik vármegye 

trvliat. bizottságának f.  hó 17-én tarlóit rendes közgj ülésén. 

Méltóságos Főispán ur! 
Tekintetes Törvényhatóság! 

Az 1886-ik évi 21. tcz. 68. §-a s) pontja 
alapján a törvényhatóság állapotáról és saját in-
tézkedéseimről van szerencsém előterjesztésemet 
az alábbiakban megtenni, kijelentvén, hogy miuláii 
az csakis az év első felére  vonatkozik, nem ölel-
hette fel  mindazt, mi a jelentések szokásos kere-
tébe tartozik, azért hézagosságát mentse ki e kö-
rülmény. 

A központi közigazgatási ügymenet január 
1-töl junius 15-ig számokban igy áll: 

a) Alispáni iktatóra adatott 3!K>0 ügydarab, el-
intéztetett 3935, függőben  van 25. 

b) Törvényhatósági iktatpra adatott li'7t, elin-
téztetett 961, függőben  van 313, melyek a inai 
törvényhatósági gyűlésen lesznek eliiitézemlök. 

c) Kihágási iktatóra adatott 96, elintéztetett 91, 
függőben  van 5. 

d) Közigazgatási bizottsági iktatóra adatolt 51 fi, 
elláttatott öol. lüggőben van 15. 

e) Erdőrendészeti bizottsági iktatóra adatotl 99, 
elláttatott 73, függőben  van 26. 

f)  Központi választmányi iktatóra adatott IS, 
elláttatott 7, függőben  van 11. 

g) árvaszéki iktatóra adatolt 3322, elintéztetett 
3276, függőben  van 4G. 

— A mint látod — viszonzá ez — e szo-
bát ép az ő számáia rendeztetem be. Atyád 
meghívta, hogy legyen vendégünk. Téged kér-
dezett s én a kertbe utasítottam Hol van most 

Mariskával a lugasban hagytam, mert vala-
mi dolgom volt.szobámban, a mit majd anyám-
mal is fogok  közölni, most azonban viszszame-
gyek -.hozzájuk ; már is soká maradtam távul. 

Mig ezek történtek az alatt a lugasban a 
két uj ismerős közt barátságos társalgás jött létre. 

Mariska elbeszélte Halásznak, hogy barát-
ságuk Emiliával még az iskolában kezdődött s 
nogy Emilia most mint ünnepelt gazdag hölgy 
a helyett, hogy elhűlt volna tőle, az egyszerű 
szegény leánytól, még melegebb szeretettel 
veszi öt körül. Magasztalta Emíliának angyali 
jó szivét, melynél fogva  örülne, ha másokat is 
oly boldognak látna, a milyen boldog ő. 

Halász e kedves csevegés hallatára kez-
dett kibontakozni azon kellemetlen érzés ha-
tása alul, melyet rég táplált óhajának füstbe-
mente okozott; a szép szőke gyermek szerény 
vonzó modora megnyeré tetszését s olyan meg-
nevezhetlen jóleső érzéssel tölté el szivét. 

Midőn Emília visszatért oda, akkor már 
nem volt arczán észlelhető azon kellemetlen 
benyomás kifejezése,  melyet előbbi beszélge-
tésük idézett elő. 

Este aztán Halász a számára kijelölt szo-
bába térve, gondolkozva kezdett le-fel  járni. A 
Mariska képe lebegett lelke előtt. Mintha sza-
badító angyalát látta volna benne ; hisz ép ak-
kor jelent meg, midőn kellemetlen s zavart 
helyzetéből nem talált egy kibúvó útat. . . 

(Folyt. kOv.) 
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A hétrendbeli iktatóra bejStt tehát összesen 
9285 Qgydarab, elintéztetett $844, függőben  van 
441. K számokat ha összehasonlítják a mait évi 
iktatók első félévi  számaival, nagy emelkedést fo-
gunk tapasztalni, és visszamenve régebbi időkre, 
igy van ez évről-évre, mi azt mutatja, hogy a 
közigazgatási tisztviselők fokozott  munkásságra 
vaunak utalva, mert az idetartozó figyek  termé-
szete a halogatást nem tfiri  meg. 

Kzen Ügyforgalom  mellett kiadatott 2293 egy 
évre szóló külföldi  útlevél, 80 drb 16 napos uta-
zási igazolvány, 53,600 drb marha- és lólevél-ür-
lap és sertés-járlati igazolvány, 27 fegyverszaba-
dalom. S ha itt a mult év hasonló időszakával 
teszünk összehasonlítást, örömmel lep meg azon 
körülmény, hogy a külföldi  útlevelek száma az 
akkorinak még csak felét  sem közelíti meg; vala-
mint az, hogy a marhalevél-forgalom  Vs-dal emel-
kedett. Pedig a mult év mostohaságát alig feled-
jük, 11 község határán semmisítette meg a jég 
az amúgy is gyenge termést, hanem ezt kipótolta 
a marliaár-emelkedés, a nagyobbmérvü forgalom, 
nii lehetővé tette, bogy azon elem, mely mégis 
inkább földmiveléssel  foglalkozik,  még kenyérke-
resetre sem hagyta el a megyét és a székelyföl-
di és talált munkát a bálványosi, feketehegyi, 
iloinuki-iványosi fűrésztelepeken,  Gyulafalván,  a 
liáromszéki vasút építésénél, — s csak most elég 
vagyonos székely emberek birkóztak meg, az it-
teni leányiskolaház valójában terhes alagcsövezési 
munkálataival. Próbálkoztak ezenfelül  az Ungvár 
kijiiili kincstári erdőségekben vagy 72-en vasüti 
talpfa  faragással,  s hogy be nem váltak, részint 
félreértésen,  részint pedig a székely vér türelmet-
lenségén alapult, és hogy ez ottan is igy mérle-
geltetett, kétségtelen kereskedelemügyi minister 
ur iiinnlga azutáni folytonos  jóindulatu buzgólko-
dásával, mellyel a székelyföldi  munkásokat elég 
előnyös feltételek  mellett igyekezik Magyarország 
számára megszerezni, megtartani. 

Fegyelmi kereset folyamatba  tétetett 10, és 
pedig: 

ai Andrási Tamás jzö ell. kötelességmulasztásért, 
bi Sándor Izsák jzö ell. kötelességmulasztásért. 
r) Nagy József  főszolgabíróért  többrendbeli kö-

telességsértésért. 
d) Nagy Sándor szolgabírói díjnok ellen denun-

cziálásért. 
e) Váradi Dénes jegyző ellen kötelességsértésért, 
t'i l'láton János biró ell. kötelességmulasztásért, 
g) Nagy Dénes albi ró ellen kötelességsértésért, 
lij Imre Ignácz erdőbiró ell. kütelességsértésért. 
íj l'ap Domokos kir, mérnök ellen útkaparók 

illetéktelen felhasználásáért, 
kj Kángi Árpád közgyám ellen kőteless. sért. 

A fegyelmi  ügyekre vonatkozólag általában 
megjegyzem, hogy ha vannak is azokban igazolt 
panasz. >k, a tisztviselők feletti  ellenőrködés mégis 
túlságba kezdett menni. Ma már nem ritkaság 
azun fegyelmi  panasz, a mely egy nein várt ítélet 
miatt terjesztetik elő, s ha a törvény értelmezés 
és alkalmazás az illető felfogásával  ellenkezik, — 
fegyelmi  uton igyekezik orvoslást keresni. Nem 
akarok senkit menteni, nem akarok annálkevésbbé 
a lel fogásoknak  irányt mutatni, hanem ha van a 
megyében egy helyi érdekű lap, talán mégis czél-
szei'übb volna az eseteket ott szellőztetni; biszen 
ha tévedés, a könnyelműség jövőre kerültetni fog, 
— ha pedig tudatlanság, a nyilvánosság legalább 
és tartózkodóbbá teszi az illetőket. 

Pénztáraink a havi vizsgálatok alkalmával 
mindannyiszor rendben találtattak, s a kezelő 
f-tryének  személyi tulajdonságait tekintve, teljes bi-
zalommal lehetünk a tőlük eredhető kárveszéllyel 
szemben. Különben folyó  hó 15-éig következőleg 
állottak: 

1. Kebli pénztár: a) házi pénztár 1580 frt 
20 kr. b) árvái pénztár 176,167 frt  53 kr. c) sze-
vedai kórház-alap 24,960 frt  80 kr. d) gyergyói 
kórházalap 17.752 frt  9 kr. e) betegápolási alap 
HI:JI; frt  51 kr. f)  útadó alap 4454 frt  55 kr. g) 
ipariskola-alap 1397 frt  1 kr. h) állategészségi 
alap 4nl frt  II kr. i) tartalék-alap 661 frt  33 kr, 
k, letétemények 22,315 frt  16 kr, össz. 250,556 
frt  29 kr. 

2. Nevelési kölcsönpénztár: a) Ruházati alap 
272,123 fit  78 >/« kr. a) Lóbeszerzési alap 34722 
frt  17»/« kr. c) Birtokváltság-alap 139,«78 írt 3'/, 
kr. d)  Székely kivándorlási alap 8588 frt  94 kr. 

e) Leányiskola-alap 4776 frt  66 kr. 0 Nevelési 
alap 50,481 frt  86 kr. g) Ipar-alap 15,720 forint 
13 kr. h) Tisztviselői nyugdij-alap 419G7 frt  10 
kr. i) jegyzői nyngdij-alap 7752 frt  50 kr, ösz-
szesen 575,411 frt  18'/, kr. 

# A nevelési kölcsönpénztár állása a mult ér 
haaonszakában volt 558,685 frt  76 kr és igy az 
egy évi növekedés 16725 frt  42 kr, pedig a leány-
iskola építésére 50,565 frt  összeget fordítottnak, 
s nevelési czélra több mint 19,575 frtot  adtunk 
ki, emellett á közművelődési és emberbaráti inté-
zeteknek is nagyobb áldozatokat hoztunk. 

(Vége kOv. 

~ J L E V E L 1 3 Z É S . _ 

Gyergyószenbniklós, 1891. jmiiiu l'J. 
Tekintetes Szerkesztő nr! 

Általában azt tartják, hogy senki se fog  jó 
kedvvel és örömmel a levélíráshoz. Lehet, liogy 
volt olyan eset, mikor igazat adtam én is e felfo-
gásnak, de ez alkalommal az ellenkezőt érzem. 
Azt hiszem, azért van ez, mert akadt olyan tárgy 
melyet én mint levélíró, érdemesnek tartok leírni, 
az olvasó pedig bizonnyára érdemesnek tart el-
olvasni. 

Ha műkedvelőink valami előadásra készülnek, 
mindig felfrissül  a különben meglehetős egyhangú 
társadalmi életünk. Mostanában derék műkedvelő-
ink egymásután kétszer is megtették velünk ezt 
az emberbaráti könyörületet. Mert igazán, e nél-
kül rettentő unalmasak lettek volna az elmúlt sa-
nyarú, fagyos  hetek. 

Műkedvelőink mind a kétszer Csiky Ger-
gelynek „Nagymama" czimü kitűnő vigjátékát ad-
ták elő. Már első előadásával oly sikert arattak, 
hogy több oldalról hallatszott azon kívánság, hogy 
ismételjék az előadást. Ebből azt kellett követ-
keztetni, hogy a közönségnek megtetszett úgy a 
darab, mint az előadás. Igaz, hogy a darai) mű-
vészi tollal van megírva, az iró ragyogó szelleme 
csillog minden sorában ; egyik szép jelenet után a 
másik kapja meg s bilincseli le lelkünket. 

De az előadás is oly folyékony  és összliangzó 
volt, hogy a színdarab nem vesxitelt hatásából, 
sőt nagyban emelte érdekességét. Mindegyik sze-
replő kiváló goudot fordított  ugy az alakításra, 
mint az értelmes és hangsúlyos előadásra, mi első 
feltétele  az előadásnak. 

Kálmán Istvánné kedves nagymama volt s 
a darabnak e szép föalakját,  melyről magát a da-
rabot méltán elnevezhetjük: a jó. nagymamák szép 
apotheosisának, pompásan személyesítette. Hangja, 
modora, játéka egészen nagymamához illő volt. 
Hoppé Lipótné tőrőlmetszett nevelőnő volt. még-
pedig a javából, azon nem ritka példányokból, 
kikben a szentimentálisinus, hiúság, kaczérság 
önhittség bámnlatosau van összevegyitve s a hu-
mor mezébe öltöztetve. — Vákár Lajosné ezúttal 
is, mint máskor, kitűnő komika volt. — Csergő 
Erzsi a nagymama unokáját külső és belső kel-
lemmel alakította. Nemcsak kedves külső megje-
lenésével, hanem érzéssel színezett előadásával el-
ragadta a közönséget. — Dicsérettel szólhatunk 
Römer Ilka és Vilmáról, kik úgy megjelenésükkel, 
mint sikerült játékukkal emelték szerepük hatását, 
valamint dicséretet érdemelnek azon kis leányok, 
kik a darab nevelőintézeti növendékei voltak. A 
siker kivívásához méltóképpen hozzájárultak a 
férfiszereplők  is: Hoppé Lipót, Lázár István, 
Hochschild Lajos, Deér Kálmán, Geucsi Arnold. 

Az előadás anyagilag is pompásan sikerült, 
mert 80 frt  tiszta jövedelmet hozott a gyergyói 
tanitók által létesítendő segély-alap javára. — A 
közönség a tanítók ügve iránt nemcsak azzal bi-
zonyította be meleg érdeklődését és pártfogását, 
hogy az előadáson szép számban vett részt, ha-
nem azzal is, hogy a humánus czélra többen fe-
lültizeitek, a felültizetéseket  e helyen a rendezők 
meleg köszönetének kapcsában nyugtázzuk: 

Kopacz Lukács 2 frt  30 kr, Jánosi Sándor 
törvsz. elnök (Nagyszeben) 2 frtot,  dr. Fejér Dá-
vid és Lázár Gyula egyenkint 1 frt  40 krt; Ba-
lázs Mihályné, Benedek György, Ferenczi István 
gazdatiszt (Tölgyes). Molnár János plébános (Te-
kerőpatak), dr. Török János (Alfalu)  1—1 frtot; 
Zomora Dániel plébános (Alfalu)  70 krt, Cziffra 
János 60 krt, Ferenczi Károly plébános, Székely 
Károly, Jakabti Miklós 50—50 krt; Balló Jáuos 
(Csomafalva),  Gsiky Dénesné, Ferenczy Lajos, 
Giaccomuzzi Baptist, Szász Ignácz, dr. Szentpé-
teri Kristóf  40—40 krt. — Ágoston Antal (Alfalu) 
30 krt; Balla István, Borbáth János, Bocsánczy 
János, Deér Venczel, Fórika Ágost, Görög Joáchim, 
Geringer Ferenczné, Imecs János, Kajtár Károly, 
Lázár Anul, Merza Kristóf,  Olajos Farkas, Sa-
lamon Joáchim, Vákár István 20—20 krt, és N. 
N. 10 krt. —d. 

~ K F L Ű Í Í É L É K . 
— Egyetem Jnlgaték bálja. A csikmegyei 

egyetemi hallgatók jövő hó 4-én jótékonyczéln 
táncsvigalmat rendeznek. A bál védnökségét Mi-
kó Bálint főispán  or fogadta  el, a zenét Salamon 
Jáaos kolozsvári hírneves lenekara fogja  szol* 

gáltatni. A közönség körében nagy érdeklődés mu-
tatkozik az egyetemi ifjúság  bálja iránt s biztos-
ra vehető, hogy az ifjú  emberek fáradozását  min-
den tekintetben fényes  siker fogja  jutalmazni. Je-
lezni kívánjuk előre, hogy nem csak táncz fogja 
képezni ez estélynek programmját, igen ügyes inil-
sorhangversenyben is alkalma lesz gyönyörködni az 
estélyt látogatóinak. 

— Érettségi vizsgák. A csiksomlyói r. kath. 
fögymnasiiimban  az érettségi vizsgák szóbeli része 
e bő 18-án folyt  le. Az érettségi vizsgára 11-en 
jelentkeztek, ezek közül szóbelire bocsáttatott 9, 
kik mind érettnek nyilváníttattak. 

— Halálozás. Pozsegai özv. Miálovich Vik-
torné magy. kir. bányanagyné, Miálovich Viktor 
ügyészségi hivatalnok édes anyja, folyó  hó 19-én 
62 éves korában elhunyt. Temetése közrészvét mel-
lett, e hó 22-én történt. 

— Tanképesitö vizsgák. A csiksomlyói r. kath. 
toiiitóképezdében e tanév végén 12 növendék állott 
tanképesitö vizsgálatra. Ezek közül tanítói okle-
velet nyert II, egy pedig megbukott. 

— Veszedelem a dalárdában. A mint nagy 
megütödéssel halljuk, a helybeli dalárdában ki-
csinyes dolgok miatt meghasonlás történt. Arról 
ériesiiltiink azonban, hogy az egész dolog egy pár 
fészkelődő,  bőrébe nem férő  embernek a munkája. 
Az ilyen embereket ki kell küszöbölni a testület-
ből és semmikép sem kell megengedni, hogy mi-
attuk egy jól megindult és nagy elismerést kiví-
vott ügy elejtessék. 

— Záró vizsgálatok. Városunk 3 iskolájában 
az 1890—91. tanévet bezáró nyilvános vizsgála-
tok a mult héten folytak  le, mégpedig minden te-
kintetben megtelelő eredménynyel. E hó 19-én 
egész nap volt a gazdasági irányú felső  népiskola, 
2n-án és 22-én a városi elemi iskola és 2f-én  az 
iparos tauoncziskola vizsgálata. A vizsgákon hal-
lott értelmes és ügyes feleletek  meggyőzték a 
résztvevő közönséget, hogy a tanitók mindannyian 
buzgón és lelkiismeretesen teljesítették kötelessé-
güket. Különösen nagy érdeklődés volt tapasztal-
ható a városi iskola leányosztályainak vizsgáin. 
A nagyszámú intelligens hallgatóság, mely ezeken 
megjelent, megelégedve távozott és igen sokan el-
ismerőleg nyilatkoztak a nagyobb leánykák ügyes, 
ősszhangzatos énekéről és csinos és nagy szorgal-
mat feltüntető  kézimunkáiról. 

— Vihar. Nagy menykőhullás és jégeső volt 
folyó  hó 20-áu Csík-Szentgyörgyön. Egy negyed-
óráig a falu  felső  felében  és Menaság-Ujfaluban 
dió nagyságú jégdarabok hullottak, érzékeny kárt 
okozva a szegény toldmivelő embereknek. Legtöbb 
kár a kenderben történt. E mellett két csűrt ta-
lált a villám. Mindkettő meggyuladott. Az egyiket 
Kánya Imre tulajdonos, kit szintén ért a villám-
csapás, midőn eszméletét visszanyerte, elfojtotta. 
A másik csűr a Vargvas Józsefé,  istállóstól együtt 
leégett. Az olias előnyére vált Tompos Sándor fő-
bíró gyors megjelenése es erélyes fellépése. 

— Aranylakodalom. Csikszentkirály hitköz-
sége f.  évi juuius hó 21-éu szép, megható és lé-
lekemelő ünnepélynek volt tanuja. Bedő Ferencz, 
lblö—49-iki székely honvéd és neje Márton Ju-
liánná, kik 1841. junius 14-én házassági örökfri-
gyet esküdtek vala egymásnak, — e napon 50 
éves házas életük jubileumát tartották, megújítván 
az 50 éves hűségi esküt. E megható családi ün-
nepélyt pedig az által tették a hitközségre nézve 
is emlékezetessé és maradandóvá, hogy a templom 
egyik elhasadt harangját tetemesen megnagyobbítva 
„Isten dicsőségének emelésére," hálájuk jeléül 80 
frtuyi  költségen ujraöntették. Ezeu lélekemelő 
aranylakodalmat a jubilánsok házánál, a gyerme-
kek, unokák s más nagyszáma közönségből álló 
vendégkoszoru jelenlétében szellemes fölköszöntök-
ben gazdag uászebéd zárta be. 

, — Hírtelen halál. E hó 18-án oláhfalvi  Já-
nos Ágoston a munkától kifáradva,  haza felé  bal-
lagott. l:tközben egy leánynyal találkozott, ki öb-
lös fekete  korsóban friss  borvizet vitt. János 
Ágoston jót húzott a borvizes korsóból; de ezen 
élvezetet drágán űzette meg, mert alig tett 200 
lépést összerogyott és meghalt. A hullát az utoa 
találták meg s a faluban  azon hir terjedt elţ hogy 
János Ágostont agyonverték, a vizsgálat azonban 
kiderítette, hogy a halál oka: szívszélhűdés. 

— Nincsen rablóbanda. A lapunk mult szá-
mában közölt rabló gyikossági kísérlet után Gy.-
Tölgyesen az a hir terjedt el, liogy ottan egy 8 
személyből álló rablóbanda miiködik. Az erélyes 
csendőrség azonban kiderítette, hogy ezen hir egy 
pásztor gyermek meséje és azok, kik Haszáu 
Malnned ellen a rabló gyilkossági kísérletet elkö-
vették, romániai alattvalók. 

— Riemer Ede, székelyudvarhelyi gazdasági 
gépgyárosuak lapunk mai számában megjelent 
hirdetését ajánljuk olvasóink b. figyelmébe. 

— A „Fftggtclta  vJJíág", mely Verhovay Gyula szer-
kesztésében és kiadásában jelenik meg, minden oldalról a 
legteljesebb elismerésben részesíti, úgyannyira, hogy a ma-
gyar sajtó legelterjedtebb lapjai közé tartozik, népszerűség 
dolgában pedig egy sem vetekedhetik vele. Szókimoodáea, 
piraűansiga, pumán M igaisigot tekintő eljárása, wnrim 
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erőteljes, <le minden durvaság nélkül való hangja, rondithet-
len, kizárólag nemzeti, mindenkor haiiiísitai lan politikai irá-
nya megszerezte a lapnak azi, hogy a közönség bizalma 
majdnem usztatlar.nl s kizárólag IH-IIIM' összpontosul. Mimli-nki 
tudja, liogy a „Független I jság" támadása. rtirsérele hazafias 
ok nélkül nem történik: mindenki tudja. liogy a „liiggellen 
I'jság" magán érdektől befolyásolva  sínes, sem megfizetni, 
sem megfélemlíteni  nem lehet. .Mindezt betetőzi az, liogv ter-
jedelmes voltánál fogva  a inagvar sajtó legtartalmasabb lapja 
s oly változatosan, deliken, gonddal és ügyesen van szerkesztve 
hogy méltán dicsekedhetik azzal, liogv a legelőkelőbb közön-
ség kívánalmait is kielégíti Politikai érlesiillség dolgában 
vele egy lap sem vetekedhet ik. mit eléggé bizonyít az, li«»jry 
a kormánypártban töri ént kiválások, az u, vasiilállainositás.ifc 
stb stb, a többi lapokat bi li kkel mege'őzve, a ,,1'iiggellen tj-
iág'-ban jelentek meg. Az uj előfizetési  negied alkalmából 
ajánljuk a „Kilggellen Cjság '-ot nltasnink figyelmébe.  A 
hozzá hasonló lapoknál jóval nagvobh. terjedelmesebb, tártai-
sabh, elegánsabb kiállilá-ii lap nvgvedévre 3 Irt .r>ll kr, mely 
a „Független I'jság- kiadóhivatalába (lindapest, IV. liuna 
utcza 7. szám) küldendő. 

I B O I U L O M . 
Festi Hírlap. 

Hogy a Pesti Hírlap ma — tartalmúnak bő-
ségére nézve — Magyarország legnagyobb lapjának 
méltán mondható, kétségtelen. .Mert a közigazga-
tási vita megkezdése óta naponként husz oldalon 
(vasár- és ünnepnapokon pedig 24—oldalon je-
lenik meg, a mire eddig nem volt példa hazánkban. 

S azonfelül,  hogy az országgyűlési vitát ér-
demlegesen ismerteti, a napilapok közül egyedül a 
Pesti napló hoz országgyűlési karczolatot minden-
nap „A tisztelt háiból" és ,.A mai ülés" czimek alatt. 

Naponkint, egész csomó karcolatok kis cikk, 
tréfa,  jól megválogatott tárcák teszik a lYsti Hír-
lapot a magyar olvasó közönség legélénkebb, leg-
kedveltebb lapjává. 

Uegényesarnokában most a kitiinő franczia 
szerző: Theuriet André legujabh igen kedves és 
érdekes regényét kiizli melynek czime: Roche 
kisasszony atyja. A július elejével belépő uj <h">/i-
;Híik  <i l'ihlij  mint  aji/  hú úhi iin>/jrlciit  rfszt  l.  iilíiii 
lenymiuttban  megkapják. 

Ezt követni fogja  a jövő negyedben koszo-
rns költőnk Jókai Mórnak most készülő regénye, 
melynek címe alkalmasint Cigány gróf  lesz. (Jókai 
regénye ezentnl a Pesti Hírlap tulajdonosai, fjég-
rády testvérek kiadásában fognak  megjelenni.) 

Mindezekhez járulnak a /'<-// lfirlai>  >'endki-
oiili  kekcezmniyri:  az előlízelők minden  kft  lift-
ben külön zenemellékletet kapnak; karácsonykor 
minden előfizető  ajándékul kapja a Pesti Hírlap 
naptárát, egy valódi disz müvet, melynek Jíosko-
vics Iffiuir:  által rajzolt cimképe az idén valóban, 
kellemes meglepetést fog  szerezni a megajándéko-
zott előfizetőknek,  eltekintve attól, hogy bővebb 
tartalmú és díszesebb kiállítású naptár bizonyára 
nem fog  megjelenni az őszi könyvpiaezon. 

Ezek után bátran elmonliató, hogy itt már 
minden verseny kizárva ! Az előfizetési  összeg (egy 
hóra 1 frt  20 kr., negyedévre :'> fit  5n kr.) a 
Pesti Hirlap kiadóhivatalához (Budapest, V. náu-
dorutca 7. sz.) küldendő, honnan mutatványszámo-
kat is lehet kérni. 

A . M s l v i t r i i r & z á s a 
ttzeben, 1891. junius 17. 
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H Y I L T T É B , 
E rovat alatti közleményekórt semmi felelősséget 

nem vállal a Szerk. 

Az „Elad magyar gazdasági gépgyár részvénytár-
sulat tek. Igazgatóságának 

B u d a p e s t e n , 
külső váczi-iit 7. 

Alólirottak ezennel hitelesen és lelkiismere-
tesen bizonyítjuk, hogy az Önöktől vett 4 lóerejü 
gözcséplőgéppel 

teljesen megvagyunk elégedve 
és mindenkinek, akinek olyanra szüksége lesz — 
ajánljuk. 

Kiszács, löiH. február  25-én. 
Litavszky András s. k. Vozár Mihály s. k. 

Srabados Mihály s. k. 

Szám 2141—1891. tikvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoiii kir. járásbiróság mint. 

tlkkvi hatóság közhirré teszi, hogy Dr. Molnár 
László végrehajtatónak özv Szvoboda Jakabné s 
társai végrehajtást szenvedő elleni j:to frt  tő-
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék a csikszent-
máitoni kir. járásbiróság területén lévő Osíkszent-
márton község határán fekvő,  a esik szent márt oni 
I. rész 957. sztjkvben l rndsz. 787. hrsz. épüle-
tes belső telekre GOO frtban  ezennel megálapitott 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 

fennebb  megjelölt ingatlanok az Í89I. évi augusz-
tus hó 14-ik napján délelőtti 9 órakor ezen tlkkvi 
hivatalban im-gi ártandó nyilvános árverésen a meg-
âllupitnll. kikiáltási ár»n alól is eladatni fognak. 

Á 'verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bersáránnk 10" ,,-át készpénzben, vagy az 1H8 l-ik 
évi IA. törvéuyczikk 12. Ş-âban jelzett árfolyammal 
rt/.ániított és az 1881. évi november hó 1 én :s:J33. 
sz. alatt kelt, ígazságiigyminiszteri rendelet 8. 
ij-álian kijelölt, óvndékkepes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t, cz. 
170. ij-a értelmében a bánatpénznél̂  a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállítóit, szabályszerű elis-
mervényt áts/.olgáltat.ni. 
A kir. törvényszék, niiiit telekkönyvi hatóság. 

Csikszentinárloii, 1890. évi junius hó <>-án 
Szakács, kir. aljbiró. 

Száin ;I7I> — IKÜI . vb. 

A rverés i b i r d e t m é n y . 

Ali'.fíirt  kiküldött, végrehajtó az 1881. évi LX. 
tcz. 102. ij-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság II215—1890. 
szánni végzése által Tímár Mihály, mint kiskorú 

Timár Katalin gyámja végrehajtató javára gyimes 
felsölokki  Farkas András ellen 270 frt  lejárt tar-
tási díj és járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 4H1 
frlra  becsült tiiró, orda, hámszer, sapka, kalap, 
kasza, tűzi- és épiíletfák,  szán, széna és árpata-
karmány, árpa és rozs, kancza, csikó, ökör és 
ünőtinók, bika és ökörből álló ingóságok nyilvá-
nos árverés útján eladatnak. 

Mely árverésnek az 1768—1891. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
(iyimeslok község házánál leendő eszközlésére 
1891. évi julius hó 14-ik napján délelőtti 9 órája 
határidőül kitűzetik, — és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. tcz. 107. ij-a értelmében a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. ij-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszeredában, 1891. évi junius hó 
2l-ik napján. 

G o n d o s I s t v á n , 
kir. bir. végrehajtó. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek szíves 
tudomására hozni, liogy 

B O R S Z É K E N 
a n y á r i f'ü.rcLóicLén.y  tartamára egy 
diszmű- és csemegeáru-különlegességi 
üzletet nyitottam ; továbbá, nmltgu m, kir. pénzügymi-
nisztérium itlei 4(>,030. sz. a. kelt magas rendeletével 
„ D o h á n y - é s f i z i v a r - k i i l ü i i l e ^ e s s é g e k 

m . k i r . A r n d á j á l " 
lierendcznem engedélyezni méltóztatott. 

Miután a nagyérdemű közönségnek üzletein iránti 
szives jóindulatát kérném, solid és pontos <-ljárásomról 
előre is biztosítva — vagyok készséges szolgálatom fel-
ajánlásával 

l . o r szék , (IMtró) 1891. junius havában. 
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Ny. Györgyjakab Márton gyorBBajtójta Csik-Szereda. 1891. 


